
 

 
Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ 

Σμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

          
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ 

ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2021-2022 
ΣΜΗΜΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

Το πρόγραμμα Erasmus+ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ χρθματοδοτεί κινθτικότθτα 
φοιτθτϊν για ςπουδζσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022. 

Το εν λόγω πρόγραμμα παρζχει ςε φοιτθτζσ από όλουσ τουσ κφκλουσ ςπουδϊν 
(προπτυχιακοφσ – μεταπτυχιακοφσ – υποψιφιουσ διδάκτορεσ) του Δ.Π.Θ. τθ 
δυνατότθτα να μετακινθκοφν για ςπουδζσ ςε Πανεπιςτιμια διαφόρων χωρϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με τα οποία ζχει ςυναφκεί διμερισ ςυμφωνία 
(http://erasmus.duth.gr/agreements-

students?field_country_tid=All&field_department_tid=52). 

Για τθ μετακίνθςθ παρζχεται υποτροφία, θ οποία καλφπτει μζροσ των εξόδων 
διαβίωςθσ ςτο εξωτερικό (ακολουκεί ςχετικόσ πίνακασ).  

H επιλογι των φοιτθτϊν κα πραγματοποιθκεί βάςει κριτθρίων από τον αρμόδιο 
Συντονιςτι του προγράμματοσ Εrasmus+ του Τμιματοσ (επιςυνάπτεται ςχετικόσ 
πίνακασ). 

Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται θλεκτρονικά μζχρι τθν 
Παραςκευή, 30/04/2021 ςτθ Συντονίςτρια του προγράμματοσ Erasmus+ του ΤΑΜ 
ΔΠΘ, Κακθγιτρια κα. Πολυξζνθ Μάντηου (polmantzou@gmail.com), κακϊσ και ςτo 
εμπλεκόμενο τεχνικό προςωπικό, κα. Ζλενα Γοφναρθ (egounari@arch.duth.gr). 

Αν προκφψουν λόγοι Ανωτζρασ Βίασ (π.χ. υγειονομικζσ ςυνκικεσ), δφναται οι 
ςπουδζσ να υλοποιθκοφν  με μεικτι Κινθτικότθτα (blended Mobility) δθλαδι να 
ξεκινιςουν εικονικά (virtually, από τθν Ελλάδα) και να ςυνδυαςτεί με φυςικι 
κινθτικότθτα (physical). Ωςτόςο το διάςτθμα που οι κινθτικότθτεσ  
πραγματοποιθκοφν  εξ αποςτάςεωσ -εικονικά-  ο ςυμμετζχων δεν χρθματοδοτείται. 
Η επιχοριγθςθ αφορά μόνο τθν περίοδο τθσ κινθτικότθτασ με φυςικι παρουςία. 

Πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα erasmus.duth.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ καλοφνται να υποβάλουν  τθν αίτθςι τουσ ςφμφωνα 
με τα παραπάνω. 

υνημμζνα 
Αίτθςθ υποψθφιότθτασ 
Κριτιρια επιλογισ φοιτθτϊν 
Πίνακασ Διμερϊν Συμφωνιϊν 
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ΠΟΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ Erasmus+ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ 2021-2022* 

 
Το ποςό τθσ μθνιαίασ επιχοριγθςθσ του φοιτθτι που μετακινείται ςτο εξωτερικό 
για ςπουδζσ κακορίηεται ανάλογα με τθ χϊρα υποδοχισ ωσ εξισ: 
 

    

μηνιαία 

επιχορήγηςη 

(€/μήνα) 

Ομάδα 1 

Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ιςλανδία, 

Λιχτενςτάιν, Νορβηγία, ουηδία, 

Λουξεμβοφργο 

 

520 χϊρεσ με 

υψθλό κόςτοσ 

διαβίωςθσ 

Ομάδα 2 

Αυςτρία, Βζλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 

Ιςπανία, Ελλάδα, Κφπροσ, Ολλανδία, 

Πορτογαλία, Μάλτα 

 

470 χϊρεσ με 

μεςαίο κόςτοσ 

διαβίωςθσ 

Ομάδα 3 Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κροατία, 

Σςεχία, Εςθονία, Λετονία, Λιθουανία, 

Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, ερβία, 

λοβακία, λοβενία, Σουρκία 

 

 420 χϊρεσ με 

χαμθλό κόςτοσ 

διαβίωςθσ 

 

* Οι φοιτθτζσ που προζρχονται από κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ δικαιοφνται προςαφξθςθ 
100 ευρϊ ανά μινα επί τθσ μθνιαίασ επιχοριγθςθσ, ενϊ υπάρχουν ειδικζσ προβλζψεισ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Πλθροφορίεσ ςτο erasmus.duth.gr. 

* Στουσ  φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ που επιλζγονται προκαταβάλλεται  το 80% του ςυνόλου τθσ 
επιχοριγθςθσ εφάπαξ, με τθν προχπόκεςθ ότι  το Δ.Π.Θ. ζχει ιδθ λάβει τθ χρθματοδότθςθ 
από τθν ΕΜ για τθν κινθτικότθτα φοιτθτϊν και εφόςον  οι δικαιοφχοι ζχουν κατακζςουν  
τουλάχιςτον 40 θμζρεσ  πριν τθν αναχϊρθςι τουσ τθ Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ Erasmus+ 
υπογεγραμμζνθ  από τουσ ίδιουσ, μαηί με όλα  τα  απαιτοφμενα ζγγραφα.  
Το υπόλοιπο 20% καταβάλλεται  ςτουσ δικαιοφχουσ μετά τθν επιςτροφι τουσ ςτο Δ.Π.Θ. 
και αφοφ διαπιςτωκεί ότι  ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ. Ωσ εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων κεωρείται θ επιτυχισ περάτωςθ τουλάχιςτον του 1/3 του ςυμφωνθκζντοσ 
προγράμματοσ ςπουδϊν ςτο εξωτερικό (δθλαδι τουλάχιςτον 6 μονάδεσ ECTS για ζνα 
ακαδθμαϊκό τρίμθνο ι 10 μονάδεσ ECTS για ζνα ακαδθμαϊκό εξάμθνο ςπουδϊν). 

 

 


