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Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες, 

Στο ξεκίνημα ενός νέου, εξαιρετικά σημαντικού κύκλου της ζωής σας, εκ μέρους όλων 

μας στο Τμήμα θέλω να σας συγχαρώ για την εισαγωγή σας στο Τμήμα και να ευχηθώ 

οι προπτυχιακές σας σπουδές να δικαιώσουν τον κόπο και τις προσδοκίες σας για 

προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.  

Ελπίζω να απολαύσετε τη φοιτητική ζωή με όλες τις προκλήσεις και τις εμπειρίες που 

έχει να σας προσφέρει. Σε αυτήν τη κατεύθυνση, επιτρέψτε μου μερικές χρήσιμες 

συμβουλές που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες:  

 Αντιμετωπίστε τις σπουδές σας με σοβαρότητα.  Προσπαθήστε να 

παρακολουθείτε τις διαλέξεις των μαθημάτων όσο το δυνατό πιο συχνά. Αυτό 

θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την ύλη καλύτερα. Επιπλέον, έχετε υπόψη σας 

ότι καλύτερης αντιμετώπισης θα τύχει ένας φοιτητής που εμφανίζεται στις 

διαλέξεις από έναν "αλεξιπτωτιστή" που απλώς προσέρχεται στις εξετάσεις.  

 Μελετήστε όσο μπορείτε και πέρα από τις διαλέξεις.  Αξιοποιείστε την 

ενδεικτική βιβλιογραφία που δίνεται στα μαθήματα ή εντοπίστε σχετικά με όσα 

συζητούνται σε αυτά στη βιβλιοθήκη της Σχολής και ειδικά στις ηλεκτρονικές 

της βάσεις. Δε χρειάζεται να καταπονηθείτε ιδιαίτερα.  Απλώς, φροντίστε να 

μπορείτε να καταλαβαίνετε τι λέγεται στις διαλέξεις των μαθημάτων και να 

εμβαθύνετε περαιτέρω στις κρίσιμες ιδέες που αναδεικνύονται σε αυτές. Η απλή 

μελέτη μόνο για τις εξετάσεις δεν θα σας οδηγήσει πολύ μακριά. 

 Περάστε τα μαθήματα που συνιστούν δομικά συστατικά των σπουδών σας και 

εμφανίζονται στα πρώτα εξάμηνα, όπως Ψυχολογία, Παιδαγωγικά, 

Γλωσσολογία, Μαθηματικά ή Φυσική.  Αποτελούν τη βάση των εξειδικευμένων 

μαθημάτων που συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών σας, την 

εκπαίδευση, και η καθυστερημένη συστηματική μελέτη τους θα δυσκολέψει 

συνολικά τις σπουδές σας.  

 Προσπαθήστε να διαμορφώσετε σταδιακά συγκροτημένη άποψη για την 

κατεύθυνση εξειδίκευσης που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε μαθήματα που 

υπηρετούν με σαφήνεια αυτήν την επιλογή σας.  Η επιλογή μαθημάτων με 

κριτήριο την ‘ευκολία’ μπορεί να σας επιτρέψει μια πιο άνετη πορεία σπουδών, 

αλλά αποτυπώνει ένα συγκεχυμένο ‘προφίλ σπουδών’ που θα σας ακολουθεί για 

πάντα! 

 Η Πτυχιακή εργασία και η Πρακτική Άσκηση αποτελούν κρίσιμες συνιστώσες 

των προπτυχιακών σας σπουδών.  Η πρώτη (εθελοντική) συνιστά μια σοβαρή 

μαθητεία στην ερευνητική διαδικασία, ενώ η δεύτερη (υποχρεωτική) σημείο 

εκκίνησης της επαγγελματικής σας εξειδίκευσης. Πολλοί/ές φοιτητές/τριες 

αποφεύγουν την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας καθώς απαιτεί περισσότερο 

κόπο αλλά το μετανοούν αργότερα, όταν διεκδικούν θέση σε Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου η εν λόγω εμπειρία προσμετράται, συχνά με 

καθοριστικό τρόπο  

 Να έχετε πλούσιες κοινωνικές επαφές, δηλαδή, να είστε ενεργοί φοιτητές, να 

συζητάτε με τους συμφοιτητές σας τα θέματα του Τμήματος και της Σχολής. 

Ειδικότερα στην εποχή μας όπου ευημερούν τα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν ένα 

σωρό forums, e-classes, σελίδες στο facebook με πάρα πολύ πλούσιο υλικό 

(σημειώσεις μαθημάτων, υποδείξεις για ασκήσεις, θέματα προηγούμενων 

εξεταστικών κλπ). Εκμεταλλευτείτε αυτό το υλικό, όπως και τη γνώση και 

εμπειρία των παλαιότερων φοιτητών.  
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Στο εν λόγω φυλλάδιο θα βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε 

μια πρώτη εικόνα για τις σπουδές σας και θα σας βοηθήσουν στα πρώτα σας βήματα ως 

πρωτοετών φοιτητών/τριών. 

Εμείς από την πλευρά μας, οι διδάσκοντες και το προσωπικό της Γραμματείας, των 

Τομέων και της Βιβλιοθήκης θα είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε όπως 

και όσο μπορούμε.  

Καλή αρχή! 

Για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ 

 

Χ. Σακονίδης 

Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών 

Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

Αλεξανδρούπολη, 27 Σεπτεμβρίου 2019 
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Εγγραφές πρωτοετών 

 

Οι φοιτητές/τριες που εισάγονται στο Τμήμα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη 

εγγραφή τους, δηλαδή για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ειδικής 

ιστοσελίδας https://eregister.it.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Πληροφορίες για τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://eled.duth.gr/). 

 
 

Υποδοχή και ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών/τριών 

 

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιείται εκδήλωση για την  υποδοχή και 

ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος. Για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019/2020 η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί στις 22 

Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19.00μ.μ., στο Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή της Σχολής 

Επιστημών Αγωγής.  

 
 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

 

Με απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), το 

ακαδημαϊκό ημερολόγιο έχει ως εξής: 

Διάρκεια διδ/λίας Εξετ/κή περίοδος Αργίες Διακοπές 

Χειμερινό εξάμηνο 

01/10/2019-

20/12/2019 

&  

07/01/2020-

15/01/2020 

20/01/2020-

07/02/2020 

28/10/19 

17/11/19 

06/01/20  

30/01/20 

21/12/19–6/01/20 

Εαρινό εξάμηνο 

10/02/2020-

10/04/2020 & 

27/04/2020-

28/05/2020 

01/06/2020-

19/06/2020 

28/02/2020-

02/03/2020 

25/03/2020 

01/05/2020 

28/06/2020 

13/04/2020-

24/04/2020 

Σημείωση: Έναρξη νέου ακαδημαϊκού έτους: 1/9/2019.  Περίοδος επαναληπτικών εξετάσεων:  

    1η – 21/9/2020. Θερινές διακοπές: 1/7/2020 – 31/8/2020. 
 

 
 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικός λογαριασμός 
 

Mε την εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν οδηγίες 

για την απόκτηση του προσωπικού τους ηλεκτρονικού λογαριασμού. Ακολουθώντας 

αυτές τις οδηγίες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://unistudent.duth.gr,  

μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν  και να διαχειριστούν τον 

λογαριασμό τους, να ορίσουν αρχικά και να αλλάζουν τον προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης (password) όσες φορές επιθυμούν, ακόμη και στην περίπτωση απώλειάς του 

https://eregister.it.minedu.gov.gr/
http://eled.duth.gr/
https://unistudent.duth.gr/
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(η ενεργοποίηση του λογαριασμού γίνεται την επόμενη της εγγραφής και παραλαβής 

του αριθμού μητρώου). 

Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση του λογαριασμού του/της, ο κάθε φοιτητής/ τρια 

διαθέτει πλέον Όνομα Χρήστη (username) και Κωδικό Πρόσβασης (password) που 

εξασφαλίζουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα στα ακόλουθα:  

 Ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) «eduroam»  

 Δίκτυο απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN), για εξ αποστάσεως χρήση της 

Βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία) από εξωτερικά δίκτυα 

πρόσβασης (π.χ. ADSL): http://noc.duth.gr/services/vpn ,  

 Σύστημα αίτησης φοιτητικής ταυτότητας: http://submit-

academicid.minedu.gov.gr ,  

 Σύστημα παραγγελίας - διανομής συγγραμμάτων του προγράμματος 

σπουδών «ΕΥΔΟΞΟΣ», https://eudoxus.gr/ 
 

 
 

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου  
 

Οι φοιτητές/-τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση 

ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ιστοσελίδα: http://submit-academicid.minedu.gov.gr. Η 

ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι ταυτόχρονα και Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). 

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί ψηφιακή φωτογραφία αστυνομικού 

τύπου. 

Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών, 

ακτοπλοϊκών, κλπ., μέσων μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινούνται στο εσωτερικό της 

χώρας, για όλο το ακαδημαϊκό έτος, με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας. 

Συγκεκριμένα, παρέχεται έκπτωση 50% στις οδικές μετακινήσεις (ΚΤΕΛ) από τον τόπο 

κατοικίας στον τόπο σπουδών και αντίστροφα. 

Έκπτωση 25% παρέχεται σε όλους τους υπόλοιπους τύπους μετακίνησης. 

Οι φοιτητές/-τριες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης μετακινούνται δωρεάν σε 

όλες τις πόλεις της Θράκης, όπου εδρεύει το ΔΠΘ (Ξάνθη, Κομοτηνή, 

Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα), (με τα λεωφορεία τα οποία να αναγράφουν ΔΠΘ ή 

Φοιτητικό ή Πανεπιστήμιο ή Δραγάνα) 

Οι πρωτοετείς φοιτητές συνήθως έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση μειωμένου 

κομίστρου έως και την 31η Οκτωβρίου, με την επίδειξη της Βεβαίωσης εγγραφής τους 

και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας. 

 

 
 

Πρόγραμμα Σπουδών  

 

Πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο και την οργάνωση των σπουδών υπάρχουν στον 

Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, η ανανεωμένη έκδοση του οποίου θα αναρτηθεί 

σύντομα στον ιστοσελίδα του Τμήματος (http://eled.duth.gr/). 

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τη βασική φιλοσοφία και τις κεντρικές αρχές που διέπουν τις 

σπουδές στο Τμήμα, το διδακτικό και άλλο προσωπικό που υπηρετεί το Πρόγραμμα 

Σπουδών, την κατανομή των προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο, μια σύντομη 

http://noc.duth.gr/services/vpn
http://submit-academicid.minedu.gov.gr/
http://submit-academicid.minedu.gov.gr/
https://eudoxus.gr/
http://submit-academicid.minedu.gov.gr/
http://eled.duth.gr/
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περιγραφή τους, τους τρόπους αξιολόγησης και κάποια ενδεικτική βιβλιογραφία για 

καθένα από αυτά.  

Επίσης, στον ιστότοπο του Τμήματος (Ανακοινώσεις) είναι αναρτημένα το ωρολόγιο 

πρόγραμμα, καθώς και οι ώρες συνεργασίας των διδασκόντων με τους/τις 

φοιτητές/τριες. 

 

 
 

Δηλώσεις Μαθημάτων Εξαμήνου 
 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας όλοι/ες οι φοιτητές/τριες, 

ανεξαρτήτως έτους / εξαμήνου σπουδών, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώσουν 

την εγγραφή τους για το εξάμηνο που φοιτούν και να δηλώσουν τον ελάχιστο 

αριθμό των απαιτούμενων μαθημάτων. Οι δηλώσεις πραγματοποιούνται εντός της 

συγκεκριμένης προθεσμίας, με ηλεκτρονική υποβολή, μέσω της εφαρμογής 

https://unistudent.duth.gr (οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και από οποιοδήποτε σημείο 

υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο / Internet, με τους αποκλειστικούς  κωδικούς που 

έχουν δοθεί από την Γραμματεία μόνο για την εφαρμογή αυτή).  
 

Δείτε σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Τμήματος. 

 

 
 

Διανομή Συγγραμμάτων 
 

Όλοι οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές των τεσσάρων ετών που εγγράφονται στο 

Τμήμα, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που εισήχθησαν με την κατηγορία του 

10%, των κατατακτηρίων φοιτητών και των κατόχων δεύτερου πτυχίου, έχουν δικαίωμα 

δωρεάν επιλογής και προμήθειας συγγραμμάτων για κάθε ένα από τα υποχρεωτικά και 

επιλεγόμενα μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με την 

Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμόν Φ.1/76244/Β3 (ΦΕΚ 957/τεύχος Β'/30-6-2010).  

Η επιλογή των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ 

(eudoxus.gr) και η διανομή γίνεται μέσω τοπικών βιβλιοπωλείων-σημείων διανομής 

στην Αλεξανδρούπολη. 

Πληροφορίες για την υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ : μέλος ΕΤΕΠ Αμαλία Ναλμπάντη  

 
 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 

 

O Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ενημερώνει τους/τις φοιτητές/τριες για κάθε ζήτημα που 

αφορά τις σπουδές τους, και κυρίως την οργάνωση και λειτουργία του γενικού και 

ατομικού Προγράμματος Σπουδών.  

Περισσότερα για το θεσμό θα αναρτηθούν στον ισότοπο του Τμήματος. 

 
 

Επιτροπές έτους 

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι 

φοιτητές των χειμερινών εξαμήνων, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του 

https://unistudent.duth.gr/
https://service.eudoxus.gr/student/
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Φοιτητικού Συλλόγου, επιλέγουν, με ψηφοφορία που λαμβάνει χώρα κατά κανόνα στο 

πλαίσιο κάποιου υποχρεωτικού μαθήματος (μετά από σχετική συνεννόηση με τον/την 

διδάσκοντα/ουσα), πενταμελή Επιτροπή Έτους (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, 

Ταμία και Μέλος) με θητεία ενός έτους.   

Έργο της Επιτροπής είναι η συνεργασία με τη διοίκηση και το εκπαιδευτικό και 

διοικητικό προσωπικό του Τμήματος για τη βέλτιστη υλοποίηση του Προγράμματος 

Σπουδών κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  

 

 
 

Διαδικασία αξιολόγησης Μαθήματος / Διδασκαλίας 
 

Όλοι οι φοιτητές/τριες καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, 

ηλεκτρονικά, για όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα 

με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο τέλος κάθε 

ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

Σχετικές οδηγίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : https://modip-
server.kom.duth.gr/login.xhtml 
 

 

Υποτροφίες 

Οι υποτροφίες αφορούν σε οικονομική ενίσχυση που δίνεται ως δωρεά για τα δίδακτρα 

ή/και για τη διαβίωση κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος των 

σπουδών.  

Υποτροφίες και άλλες μορφές χρηματοδότησης των σπουδών προσφέρονται από το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αλλά και άλλους 

φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς. 

Πιο συγκεκριμένα, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει προχωρήσει στη 

θέσπιση υποτροφιών με την επωνυμία «Δημόκριτος» ύψους 250 € και 500€ μηνιαίως 

σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντιστοίχως (δεκάμηνης διάρκειας). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του Τμήματος: 1-15 Νοεμβρίου κάθε 

χρόνου (εφόσον προηγηθεί σχετική ανακοίνωση).  

Επίσης, στο ΔΠΘ λειτουργεί το Γραφείο Διασύνδεσης στο οποίο μπορούν να 

απευθύνονται οι φοιτητές/τριες για περισσότερες πληροφορίες. Το παράρτημα της 

Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στο νέο κτίριο της Σχολής Επιστημών Αγωγής, απέναντι 

από την αίθουσα συνεδριάσεων.  

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί: 1) υποτροφίες ΕΚΟ, μέσω του 

Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 2) υποτροφίες σε πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (http//www.iky.gr). 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναρτά πληροφορίες για 

υποτροφίες που προκηρύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στην ιστοσελίδα 

http://www.minedu.gov.gr/aei-9/ypotrofies-klirodotimata-neo 

(Υποτροφίες/Κληροδοτήματα). 

 

 
 

https://modip-server.kom.duth.gr/login.xhtml
https://modip-server.kom.duth.gr/login.xhtml
http://www.iky.gr/
http://www.minedu.gov.gr/aei-9/ypotrofies-klirodotimata-neo
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Βιβλιοθήκη 
 

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες των σπουδών 

τους την Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ στην 

Πανεπιστημιούπολη της Ν. Χηλής, η οποία διαθέτει ικανοποιητική συλλογή βιβλίων, 

περιοδικών και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης. Μπορούν, επίσης, να δανειστούν 

βιβλία και από τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες του ΔΠΘ μέσω διαδανεισμού. Απαραίτητη 

για κάθε νέο χρήστη της Βιβλιοθήκης είναι η εγγραφή του, προκειμένου να αποκτήσει 

δικαίωμα δανεισμού του υλικού της. Ειδικά σεμινάρια για τη χρήση της Βιβλιοθήκης 

και τις υπηρεσίες της πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  

 

 

Κινητικότητα Φοιτητών στο εξωτερικό 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέσω του 

προγράμματος Erasmus+/Δια βίου μάθηση. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τη διεύθυνση: 

http://erasmus.duth.gr    

 

 
 

Φοιτητική Μέριμνα: σίτιση και στέγαση 
 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει τη δυνατότητα σίτισης και στέγασης των 

φοιτητών/τριών που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία. 

Οι φοιτητές/τριες που το δικαιούνται σιτίζονται δωρεάν στη Φοιτητική Λέσχη που 

βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Αγωγής στη Ν. Χηλή.  

Η στέγαση των φοιτητών/τριών που το δικαιούνται γίνεται σε δωμάτια που ανήκουν σε 

ιδιώτες ή σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα με τους ιδιοκτήτες των οποίων συνεργάζεται 

το ΔΠΘ.  

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα βρείτε στον ιστότοπο 

του Πανεπιστημίου. 

Πληροφορίες: Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Αλεξανδρούπολης, Γραφεία Διοίκησης, 

Δραγάνα, email: pmpountz@alex.duth.gr, Τηλ.: 2551030973 

 

 
 

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 
 

Στεγαστικό επίδομα ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €) χορηγείται στους προπτυχιακούς 

φοιτητές, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και 

υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά.   

Χορηγείται σε όλους τους φοιτητές μιας οικογένειας, εφ’ όσον διαμένουν σε άλλη πόλη 

από αυτήν της κύριας κατοικίας τους και ενοικιάζουν κατοικία και για όσα έτη διαρκούν 

οι σπουδές στο Τμήμα στο οποίο φοιτούν (τέσσερα στην περίπτωση του ΠΤΔΕ/ΔΠΘ).  

http://erasmus.duth.gr/
mailto:pmpountz@alex.duth.gr
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Η φοίτηση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό σπουδών που χορηγείται από τη Γραμματεία 

του Τμήματος εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο 

πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς στα μισά 

τουλάχιστον από τα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 

για τα δύο προηγούμενα εξαμήνων. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο έτος, για το οποίο 

απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.  

Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού 

επιδόματος φοιτητών καθορίζονται με τη σχετική Υπουργική Απόφαση Υ.Α Αριθ. 

2.19525/0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β’ 21.02.2013) και  ΚΥΑ 140832/Ζ1/25-82017 (ΦΕΚ 

2993Β΄/31-8-2017). 

Προθεσμίες υποβολής και άλλες λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική υποβολή των 

πρωτοετών φοιτητών (stegastiko.minedu.gov.gr) θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του 

Τμήματος. 

 

Πληροφορίες: Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Αλεξανδρούπολης, Γραφεία Διοίκησης, 

Δραγάνα, email: pmpountz@alex.duth.gr, Τηλ.: 2551030973 

 
 

Υγειονομική περίθαλψη φοιτητών και  

έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας 
 

Οι φοιτητές, σύμφωνα με την παρ.3, αρθ.31 του Ν.4452/2017, δικαιούνται δωρεάν, 

πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα 

Υγείας, εάν δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα. Οι ανασφάλιστοι 

φοιτητές δικαιούνται πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, με την 

επίδειξη του ΑΜΚΑ. 

Οι φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν στην  έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης 

ασθενείας σύμφωνα με τα βήματα που αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. 
 

 
 

Δομή συμβουλευτικής και προσβασιμότητας 
 

Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης προσφέρει: 

 Ατομική και ομαδική συμβουλευτική για την υποστήριξη φοιτητών που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

 Παρεμβάσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην πρόληψη και την 

ενδυνάμωση των φοιτητών, ώστε να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις 

ικανότητές τους. 

 Προαγωγή του εθελοντισμού και της ανάπτυξης δικτύου αυτοϋποστήριξης 

φοιτητών. 

 Δικτύωση των φοιτητών με υπηρεσίες υγείας και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες 

της κοινότητας σε περιπτώσεις που οι ανάγκες των φοιτητών υπερβαίνουν τις 

αρμοδιότητες της Δομής. 

 Έρευνα για την περιοδική αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των 

φοιτητών. 
 

Πληροφορίες: dosyp@duth.gr 

 

http://bo-history.edu.uoc.gr/files/items/2/2628/ya_stegastiko_epidoma.pdf
http://bo-history.edu.uoc.gr/files/items/2/2628/ya_stegastiko_epidoma.pdf
mailto:pmpountz@alex.duth.gr
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Αναβολή Στράτευσης αρρένων φοιτητών 

 

Οι άρρενες φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

δικαιούνται αναβολής στράτευσης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αναβολή 

κατάταξης χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 28ου έτους. Με την εγγραφή του ο 

φοιτητής προσκομίζει στο αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο ή στο ΚΕΠ Πιστοποιητικό 

Φοιτητικής Ιδιότητας για στρατολογική χρήση που χορηγεί η Γραμματεία του 

Τμήματος. Επίσης, ο φοιτητής οφείλει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του 

να προσκομίσει Πιστοποιητικό Φοιτητικής Ιδιότητας για διακοπή της αναβολής του.  

 

 
 

Ολοκλήρωση Σπουδών & Ανακήρυξη Πτυχιούχων 

 

Ο φοιτητής/φοιτήτρια ολοκληρώνει τις σπουδές του και ανακηρύσσεται πτυχιούχος, 

όταν εξετασθεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών και 

συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών και πιστωτικών μονάδων. 

Απονομή Πτυχίου – Ορκωμοσία: Ο τίτλος σπουδών (πτυχίο) χορηγείται μέσα σε δύο (2) 

μήνες από την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή (τελευταία εξεταστική). 

Ο βαθμός του τίτλου σπουδών (πτυχίου) συνάγεται από το μέσο όρο των βαθμών σε όλα 

τα μαθήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Ο βαθμός πτυχίου 

κλιμακώνεται σε: "Άριστα" από 8,50 μέχρι 10, "Λίαν Καλώς" από 6,50 έως 8,50 (μη 

συμπεριλαμβανομένου) και "Καλώς" από 5 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου). 

Παράρτημα Διπλώματος – Diploma Supplement (DS): Το Παράρτημα Διπλώματος είναι 

ένα επεξηγηματικό έγγραφο που επισυνάπτεται στον τίτλο του πτυχίου και παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το 

περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών (στα ελληνικά και στα αγγλικά).  

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ενιαίο για όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των 

μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. 

Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας - Transcript of Records (ToR): Το 

Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας χρησιμοποιείται για να τεκμηριώσει την 

επίδοση του φοιτητή με την απαρίθμηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων / μαθημάτων που 

έχει παρακολουθήσει, τις πιστωτικές μονάδες που έχει συσσωρεύσει και τον βαθμό που 

του έχει απονεμηθεί αντίστοιχα μέχρι την περίοδο που το ζητά.  

Φοιτητής/-τρια που ολοκληρώνει με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

λαμβάνει βεβαίωση περάτωσης σπουδών αμέσως μετά την ανάρτηση της τελευταίας 

βαθμολογίας. Στη συνέχεια, οφείλει μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται κάθε 

φορά να υποβάλει στη Γραμματεία αίτηση ορκωμοσίας, προκειμένου να συμπεριληφθεί 

στην επόμενη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος. 

 

 
 

Φοιτητική Ιδιότητα 
 

H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα και χάνεται 

αυτόματα με τη λήψη του πτυχίου. 
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Ο/ Η φοιτητής/-τρια μπορεί να ζητήσει αναστολή της φοίτησής του για διάστημα όσο 

και τα έτη σπουδών που υπολείπονται. Κατά το διάστημα τα αναστολής ο φοιτητής 

χάνει αυτόματα την φοιτητική ιδιότητα, την οποία και επανακτά, αυτόματα, με την 

αίτησή του για διακοπή της αναστολής. 

Το διάστημα αναστολής της φοίτησης δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης, 

εφόσον αφορά ολόκληρα ακαδημαϊκά έτη και όχι εξάμηνα, ούτε κατά τον υπολογισμό 

του ελαχίστου χρόνου που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου, ούτε ως προς τον 

υπολογισμό του μεγίστου χρόνου για τη διατήρηση των δικαιωμάτων φοιτητικής 

μέριμνας. 

 

 
 

Πληροφορίες φοίτησης  

Η Γραμματεία διατηρεί προσωπικό φάκελο για κάθε φοιτητή/-τρια, συμβατικά και 

ηλεκτρονικά, στον οποία καταχωρούνται: α) οι τίτλοι και τα δικαιολογητικά που 

υπεβλήθησαν κατά την εγγραφή, β) τυχόν υποτροφίες ή βραβεία που έχουν απονεμηθεί, 

πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί και γ) η βαθμολογία κάθε μαθήματος στο οποίο 

εξετάστηκε ο φοιτητής. Το περιεχόμενο του φακέλου αποτελεί προσωπικό δεδομένο και 

είναι προσιτό μόνο στον ενδιαφερόμενο.  

Πληροφορίες για στοιχεία των φοιτητών (προσωπικό μητρώο, πορεία φοίτησης, 

βαθμολογίες, προσέλευση) δεν δίνονται τηλεφωνικά και σε καμία περίπτωση σε τρίτο 

πρόσωπο, παρά μόνο στον ίδιο τον φοιτητή.  

 

 
Ζητήματα λειτουργίας του Τμήματος 

Πληροφορίες για ζητήματα λειτουργίας του Τμήματος περιλαμβάνονται στον 

Κανονισμό Λειτουργίας του, η αναθεωρημένη έκδοση του οποίου θα αναρτηθεί 

σύντομα στον ιστότοπο του Τμήματος, εντός του Οκτωβρίου 2019. 

 
 

 


