
Ολοένα και αυξάνεται το ενδια-
φέρον φοιτητών για σπουδές 
και πρακτική άσκηση σε χώρες 
του εξωτερικού μέσα από το 
πρόγραμμα Erasmus+. 

Μάλιστα, από το 2015 το πρό-
γραμμα το οποίο χρηματοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή έχει διεθνοποιηθεί καθώς δίνει την 
ευκαιρία για σπουδές και πρακτική άσκη-
ση όχι μόνο σε χώρες της Ευρωπαικής 
Ενωσης αλλά και σε τρίτες χώρες, όπως 
Κατάρ, Ουκρανία, Μαρόκο – σχεδόν σε 
όλο τον κόσμο. 

Πάντως, οι χώρες οι οποίες προτιμώνται 
περισσότερο από τους Ελληνες φοιτητές 
είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η 
Ιταλία, η Γερμανία και, τελευταία, ανε-
βαίνουν οι Σκανδιναβικές χώρες. 

Τα παραπάνω τονίστηκαν σε ενημερω-
τική ομάδα που διοργάνωσε το  Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χθες στο 
ξενοδοχείο Ακάλι στα Χανιά με θέμα τις 

διεθνείς δράσεις ανώτα-
της εκπαίδευσης στο 
πλαίσιο του προγράμ-
ματος Erasmus +.  

Μιλώντας στα “Χ.ν.”, η 
προϊσταμένη της Διεύ-
θυνσης Ειδικών Προ-
γραμμάτων Διεθνών 
Υποτροφιών στο Ιδρυμα 
Κρατικών Υποτρο-
φιών (ΙΚΥ), Δρ 
Ειρήνη Ντρού-
τσα, ανέφερε 
ότι «το πρό-
γραμμα χρημα-
τοδοτεί σπου-
δές φοιτητών 
και πρακτική 
άσκηση σε μία 
χώρα της Ευ-
ρώπης, σπου-
δές και πρακτι-
κή άσκηση σε 
μία τρίτη χώρα, 

εκτός Ευρώπης. Χρηματοδοτεί την κι-
νητικότητα του ακαδημαικού προ-

σωπικού για διδασκαλία. Και 
επίσης χρηματοδοτεί την κα-

τάρτιση του Διοικητικού Προ-
σωπικού των ιδρυμάτων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
ένα άλλο Πανεπιστήμιο – 
Ιδρυμα του εξωτερικού. 
Στο πρόγραμμα συμμετέ-
χουν και τα τρία ανώτα-
τα ιδρύματα της Κρή-

της».  
Η ίδια σημείω-
σε ότι «τα τε-
λευταία πέντε 
χρόνια, από το 
2014 που “τρέ-

χει” το 

πρόγραμμα Erasmus+ έχουν επωφεληθεί 
πάνω από 90.000 Ελληνες φοιτητές, 
έχουν μετακινηθεί. Αντίστοιχα, έχουμε ει-
σερχόμενους φοιτητές από αυτά τα Πα-
νεπιστήμια σε ελληνικά πανεπιστήμια. 

Στη «διεθνοποίηση μέσω των Σχεδίων 
Στρατηγικών Συμπράξεων», αναφέρθηκε 
η Αλίκη Φιλανδιανού, υπεύθυνη κινη-
τικότητας μεταξύ χωρών του προγράμ-
ματος Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης 
ΙΚΥ. 

Στην ημερίδα εισηγήσεις είχαν επίσης 
η Βασίλικη Γιαννούλη, η Δρ Φανή 
Στυλιανίδου, υπεύθυνη για τη δράση 
«Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», Τομέας Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης ΙΚΥ, η Δέσποινα 
Αγγελάκη, υπεύθυνη κινητικότητας με-
ταξύ των χωρών του προγράμματος Το-
μέας Ανώτατης Εκπαίδευσης ΙΚΥ, ο Φί-
λιππος Κουμπούνης, υπεύθυνος δράσης 
Διεθνούς Κινητικότητας, Τομέας Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης ΙΚΥ και ο Ιωάννης 
Καλιακάτσος, ομότιμος καθηγητής 
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. / συντονιστής διεθνούς κι-
νητικότητας. 

Γ. ΛΥΒ.
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Μεγάλο ενδιαφέρον από Eλληνες φοιτητές 

 
Η προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης 

Ειδικών Προγραμμάτων 
Διεθνών Υποτροφιών 
στο Ιδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ), δρ 

Ειρήνη Ντρούτσα.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Απονομή βραβείων  
και διπλωμάτων 

Η απονομή διδακτορικών διπλωμά-
των και διπλωμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης 
πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 

Παράλληλα, έγινε η απονομή Υποτρο-
φιών Αριστείας Παγκρητίου Κληροδοτή-
ματος. 

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν: 
•Απονομή Βραβείου Διδακτικού Έργου Mέλους 

ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2019 

στο μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γιώργο Χαραλα-

μπίδη.  
•Απονομή Βραβείου Εξαίρετης 

Διδασκαλίας 2019 στον Κα-
θηγητή της Σχολής Μηχα-
νικών Παραγωγής και Δι-
οίκησης Ευάγγελο Γρηγο-
ρούδη. 
•Απονομή Βραβείου Αρι-

στείας 2019 
στον Καθηγητή της Σχολής Μη-

χανικών Ορυκτών Πόρων Στυλιανό Μερτίκα. 
Ο κ. Μερτίκας είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Γε-

ωδαισίας και Γεωπληροφορικής και καθηγητής της Σχο-
λής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου 

Κρήτης και μέλος του ειδικού επιστημονικού συμβου-
λίου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA – 
MAG: Mission Advisory Group), μίλησε για τη δουλειά 
που έχει επιτελέσει με τον σταθμό βαθμονόμησης δο-
ρυφόρων αλτιμετρίας στη Γαύδο. Μάλιστα, ο ρόλος της 
Γαύδου είναι  

στρατηγικός για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος 
αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο  στη βαθμονόμηση (ρύθ-
μιση) των δορυφόρων που μετράνε τις αλλαγές στη στάθ-
μη της θάλασσας και την τήξη των παγετώνων και με-
ταδίδουν δεδομένα σχετικά με την κλιματική αλλαγή.  

Στην τελετή χαιρετισμό απηύθυνε ο πρύτανης του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης, Ευάγγελος Διαμαντόπουλος. Μίλησε 
επίσης η πρόεδρος του Παγκρητίου Κληροδοτήματος 
της Παγκρητικής Ενωσης Αμερικής, Αννα Γιαννούλια. 

Γ. ΛΥΒ.

 
Ο κ. Μερτίκας 
μίλησε για τη 

δουλειά του στη 
Γαύδο σχετικά με τη 

βαθμονόμηση 
δορυφόρων 
αλτιμετρίας.

Μετά 
τις απονομές 
ακολούθησαν 
αναμνηστικές 
φωτογραφίες.


