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Αγαπεηνί πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο,  

 

Με ην κήλπκά κνπ απηφ ζα ήζεια λα ζαο θαισζνξίζσ ζην Τκήκα καο, λα ζαο 

ζπγραξψ γηα ηελ επηηπρία ζαο θαη λα ζαο επρεζψ θαιέο ζπνπδέο. Βξίζθεζηε ζην 

μεθίλεκα ελφο λένπ θχθινπ ηεο δσήο ζαο ζηνλ νπνίν ζα πξνζπαζήζεηε λα 

θαηαμησζείηε επηζηεκνληθά θαη αθαδεκατθά.  

 

Σηα  επφκελα ηέζζεξα ρξφληα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζα παξαθνινπζήζεηε ηνλ θχθιν 

ησλ πξνπηπρηαθψλ ζαο ζπνπδψλ θαη ζα γλσξίζεηε απφ θνληά ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Τκήκαηνο. Μπνξείηε κέζα απφ ηελ Ηζηνζειίδα καο 

(www.eled.duth.gr) λα ελεκεξσζείηε αλαιπηηθά γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Τκήκαηνο, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη.  

Δηδηθά γηα ηελ θεηηλή αθαδεκατθή ρξνληά νη ζπλζήθεο είλαη δηαθνξεηηθέο ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο θαη ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα δηεμάγνληαη εμ’ απνζηάζεσο κέζα απφ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα. Αθνχ εγγξαθείηε ζηα καζήκαηα ηνπ Α΄ Δμακήλνπ κε ηνπο 

θσδηθνχο πνπ ζαο έρνπλ απνζηαιεί κε e-mail απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο, ζα 

ελεκεξψλεζηε άκεζα γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο ζπλδέζκνπο πνπ κπνξείηε λα 

παξαθνινπζήζεηε ηα καζήκαηα. Γηα δψζεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Τκήκαηνο δηεμάγνληαη 

ηα καζήκαηα επηινγήο πνπ πξνζθέξνληαη ζην Δμάκελν (ιφγσ κηθξφηεξνπ αξηζκνχ 

θνηηεηψλ/ηξησλ) θαη ζα θιεζείηε λα επηιέμεηε έλα απφ απηά. 

 

Σε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηε ηαθηηθά θαη κε ζνβαξφηεηα ηα 

καζήκαηα. Με ηελ ζπρλή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ζα θαηαλνείηε πνιχ 

θαιχηεξα ηελ χιε θαη νη δηαδηθαζίεο εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ ζα είκαη πάληα 

επθνιφηεξεο.   Μειεηήζηε θαη πέξα απφ ηηο δηαιέμεηο ησλ καζεκάησλ κέζα απφ ηελ 

ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ή πξνζθέξεηαη ζε θάζε κάζεκα, 

πξνζπαζψληαο λα εκβαζχλεηε ζηηο θξίζηκεο ηδέεο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζηα καζήκαηα.  

 

Μελ αθήλεηε γηα ηελ πεξίνδν ησλ Δμεηάζεσλ ηε κειέηε γηαηί ν ρξφλνο ηελ πεξίνδν 

εθείλε ζα είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο.  

Δπηρεηξήζηε λα έρεηε πινχζηεο θνηλσληθέο επαθέο, λα είζηε ελεξγνί θνηηεηέο, λα 

ζπδεηάηε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ζαο ζέκαηα ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ καζεκάησλ ζαο.  

 

Αθφκε θαη ζηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηα θνηλσληθά 

δίθηπα πνπ ζπλδπάδνληαη ζε νκάδεο ησλ εηψλ. Δηδηθφηεξα ζηελ επνρή καο φπνπ 

επεκεξνχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα ππάξρνπλ έλα ζσξφ forums, e-classes, ζειίδεο ζην 

Facebook κε πάξα πνιχ πινχζην πιηθφ (ζεκεηψζεηο καζεκάησλ, ππνδείμεηο γηα 

αζθήζεηο, ζέκαηα πξνεγνχκελσλ εμεηαζηηθψλ θιπ). Μέζα απφ ηα δίθηπα απηά ζα 

κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε θαη κε θνηηεηέο κεγαιχηεξσλ Δμακήλσλ αληιψληαο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο απφ απηνχο. 

 

Πξνζπαζήζηε λα δηακνξθψζεηε ζηαδηαθά ζπγθξνηεκέλε άπνςε γηα ηελ θαηεχζπλζε 

εμεηδίθεπζεο πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη επηιέμηε καζήκαηα πνπ ππεξεηνχλ κε ζαθήλεηα 

απηήλ ηελ επηινγή ζαο.  Ζ επηινγή καζεκάησλ κε θξηηήξην ηελ «επθνιία» κπνξεί λα 

ζαο επηηξέςεη κηα πην άλεηε πνξεία ζπνπδψλ, αιιά απνηππψλεη έλα ζπγθερπκέλν 

«πξνθίι ζπνπδψλ», δηακνξθψλνληαο κηα ιαλζαζκέλε επηζηεκνληθή ηαπηφηεηα, ε 

νπνία θαη ζα ζαο αθνινπζεί. 

 

Δκείο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τκήκαηνο ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ε δηνίθεζε θαη ε 

Γξακκαηεία ζα είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηηο ζπνπδέο ζαο. 
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Σαο επρφκαζηε λα απνιαχζεηε ηε θνηηεηηθή δσή κε φιεο ηηο πξνζθιήζεηο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηεο πνπ έρεη λα ζαο πξνζθέξεη. 

 

Δχρνκαη θαιή αξρή θαη επφδσζε ησλ νλείξσλ ζαο. 

Δθ κέξνπο φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο,  

 

Αζαλάζηνο Τ. Καξαθχιιεο 

Καζεγεηήο Ηζηνξίαο ηεο εθπαίδεπζεο 

Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο 

 

Αιεμαλδξνχπνιε, 19 Οθησβξίνπ 2020 
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Δγγπαθέρ ππυηοεηών 

 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εηζάγνληαη ζην Τκήκα πξέπεη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ έγθαηξε 

εγγξαθή ηνπο, δειαδή γηα ηελ ππνρξεσηηθή ειεθηξνληθή ηνπο αίηεζε κέζσ ηεο εηδηθήο 

ηζηνζειίδαοhttps://eregister.it.minedu.gov.gr ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Πιεξνθνξίεογηα ηηο πξνζεζκίεο θαη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθάαλαθνηλψλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο (http://eled.duth.gr/). 

 
 

Υποδοσή και ενημέπυζη ππυηοεηών θοιηηηών/ηπιών 

 

Σηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ζπλεζίδεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη εθδήισζε γηα 

ηελ  ππνδνρή θαη ελεκέξσζε ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ ηκήκαηνο. 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020/2021, ηεξψληαο ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο 

covid-19, ε ππνδνρή/ελεκέξσζε ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηειεδηάζθεςε. Θα αθνινπζήζεη αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο. 

 
 

Ακαδημαφκό Ζμεπολόγιο 

 

Με απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (ΓΠΘ), ην 

αθαδεκατθφ εκεξνιφγηνέρεη σο εμήο: 

Γιάπκεια διδ/λίαρ Δξεη/κή πεπίοδορ Απγίερ Γιακοπέρ 

Χειμεπινό εξάμηνο 

05/10/2020-

22/12/2020 

& 

07/01/2021-

22/01/2021 

25/01/2021-

12/02/2021 

28/10/20 

17/11/20 

06/01/21 

30/01/21 

23/12/20–6/01/21 

Δαπινό εξάμηνο 

15/02/2021-

23/04/2021& 

10/05/2021-

28/05/2021 

01/06/2021-

22/06/2021 

12/03/2021-

15/03/2021 

25/03/2021 

01/05/2021 

21/06/2021 

26/04/2021-

07/05/2021 

 

 
 

Ζλεκηπονικέρ Υπηπεζίερ / Ζλεκηπονικόρ λογαπιαζμόρ 
 

Mε ηελ εγγξαθή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο νη θνηηεηέο/ηξηεο ιακβάλνπλ νδεγίεο 

γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ηλεκηπονικού λογαπιαζμού. Αθνινπζψληαο 

απηέο ηηο νδεγίεο κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνζειίδα https://universis.duth.gr,  

κέζσ ηεο νπνίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηήζνπλ  θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπο, λα νξίζνπλ αξρηθά θαη λα αιιάδνπλ ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ 

πξφζβαζεο (password) φζεο θνξέο επηζπκνχλ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε απψιεηάο 

ηνπ (ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη ηελ επφκελε ηεο εγγξαθήο θαη 

παξαιαβήο ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ). 

https://eregister.it.minedu.gov.gr/
http://eled.duth.gr/
https://universis.duth.gr/
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Μεηά ηελ επηηπρή ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ/ηεο,ν θάζε θνηηεηήο/ ηξηα 

δηαζέηεη πιένλ Όλνκα Φξήζηε (username) θαη Κσδηθφ Πξφζβαζεο (password)πνπ 

εμαζθαιίδνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα αθφινπζα:  

 Αζύπμαηο δίκηςο (Wi-Fi) «eduroam»  

 Γίκηςο απομακπςζμένηρ ππόζβαζηρ (VPN), γηα εμ απνζηάζεσο ρξήζε ηεο 

Βηβιηνζήθεο (ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη βηβιία) απφ εμσηεξηθά δίθηπα 

πξφζβαζεο (π.ρ. ADSL): http://noc.duth.gr/services/vpn,  

 Σύζηημα αίηεζεο θοιηηηικήρ ηαςηόηηηαρ: http://submit-

academicid.minedu.gov.gr,  

 Σύζηημα παξαγγειίαο - δηαλνκήο ζςγγπαμμάηυν ηος ππογπάμμαηορ 

ζποςδών «ΔΥΓΟΞΟΣ», https://eudoxus.gr/ 
 

 
 

Ακαδημαφκή ηαςηόηηηα και Γεληίο Διδικού Διζιηηπίος 
 

Οη θνηηεηέο/-ηξηεοππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο γηα ηελ έθδνζε 

αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο ζηελ ηζηνζειίδα: http://submit-academicid.minedu.gov.gr. Ζ 

ακαδημαφκή ηαςηόηηηα είλαη ηαπηφρξνλα θαη Γεληίο Διδικού Διζιηηπίος (ΠΑΣΟ). 

Για ηην ςποβολή ηηρ αίηηζηρ θα σπειαζηεί τηθιακή θυηογπαθία αζηςνομικού 

ηύπος. 

Σηνπο θνηηεηέο παξέρεηαη έθπησζε ζηελ ηηκή εηζηηεξίνπ ησλ νδηθψλ, 

ζηδεξνδξνκηθψλ, αθηνπιντθψλ, θιπ., κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, φηαλ κεηαθηλνχληαη 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, γηα φιν ην αθαδεκατθφ έηνο, κε ηελ επίδεημε ηεο 

αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο. 

Σπγθεθξηκέλα, παξέρεηαη έθπησζε 50% ζηηο νδηθέο κεηαθηλήζεηο (ΚΤΔΛ) απφ ηνλ 

ηφπν θαηνηθίαο ζηνλ ηφπν ζπνπδψλ θαη αληίζηξνθα. 

Έθπησζε 25% παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο κεηαθίλεζεο. 

Οη θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κεηαθηλνχληαη δσξεάλ 

ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Θξάθεο, φπνπ εδξεχεη ην ΓΠΘ (Ξάλζε, Κνκνηελή, 

Αιεμαλδξνχπνιε, Οξεζηηάδα), (κε ηα ιεσθνξεία ηα νπνία λα αλαγξάθνπλ ΓΠΘ ή 

Φνηηεηηθφ ή Παλεπηζηήκην ή Γξαγάλα) 

Οη πξσηνεηείο θνηηεηέο ζπλήζσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε κεησκέλνπ 

θνκίζηξνπ έσο θαη ηελ 31ε Οθησβξίνπ, κε ηελ επίδεημε ηεο Βεβαίσζεο εγγξαθήο ηνπο 

θαη ηεο Αζηπλνκηθήο ηνπο Ταπηφηεηαο. 

 

 
 

Ππόγπαμμα Σποςδών  

 

Πιεξνθνξίεο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ νξγάλσζεησλ ζπνπδψλ ππάξρνπλζηνλ 

Οδηγό Σποςδώνηνπ Τκήκαηνο,ε αλαλεσκέλε έθδνζε ηνπ νπνίνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο (http://eled.duth.gr/). 

Ο Οδεγφο πεξηιακβάλεη ηε βαζηθή θηινζνθία θαη ηηο θεληξηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο 

ζπνπδέο ζην Τκήκα, ην δηδαθηηθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ην Πξφγξακκα 

Σπνπδψλ, ηελ θαηαλνκή ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ αλά εμάκελν, κηα ζχληνκε 

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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πεξηγξαθή ηνπο, ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο θαη θάπνηα ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία γηα 

θαζέλα απφ απηά.  

Δπίζεο, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τκήκαηνο (Αλαθνηλψζεηο) είλαη αλαξηεκέλαην σξνιφγην 

πξφγξακκα, θαζψο θαη νη ψξεο ζπλεξγαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο/ηηο 

θνηηεηέο/ηξηεο. 

 

 
 

Γηλώζειρ Μαθημάηυν Δξαμήνος 
 

Σηελ αξρή θάζε εμακήλνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τκήκαηνο ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο όλοι/ερ οι θοιηηηέρ/ηπιερ, 

ανεξαπηήηυρ έηοςρ / εξαμήνος ζποςδών, θα ππέπει απαπαιηήηυρ να ανανεώζοςν 

ηην εγγπαθή ηοςρ για ηο εξάμηνο πος θοιηούν και ναδηλώζοςν ηον ελάσιζηο 

απιθμό ηυν απαιηούμενυν μαθημάηυν.Οη δειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, κε ειεθηξνληθή ππνβνιή, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

https://universis.duth.gr (νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο θαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν 

ππάξρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν / Internet, κε ηνπο απνθιεηζηηθνχο  θσδηθνχο πνπ 

έρνπλ δνζεί απφ ηελ Γξακκαηεία κφλν γηα ηελ εθαξκνγή απηή). 
 

Γείηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τκήκαηνο. 

 

 
 

Γιανομή Σςγγπαμμάηυν 
 

Όινη νη ελεξγνί πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ησλ ηεζζάξσλ εηψλπνπ εγγξάθνληαη ζην 

Τκήκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζήρζεζαλ κε ηελ θαηεγνξία ηνπ 

10%, ησλ θαηαηαθηεξίσλ θνηηεηψλ θαη ησλ θαηφρσλ δεχηεξνπ πηπρίνπ, 

έρνπλδηθαίσκα δσξεάλ επηινγήο θαη πξνκήζεηαο ζπγγξακκάησλγηα θάζε έλα απφ ηα 

ππνρξεσηηθά θαη επηιεγφκελα καζήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε ππ' αξηζκφλ Φ.1/76244/Β3 (ΦΔΚ 957/ηεχρνο 

Β'/30-6-2010).  

Ζ επηινγή ησλ ζπγγξακκάησλ γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο ΔΥΓΟΞΟΣ 

(eudoxus.gr) θαη ε δηαλνκή γίλεηαη κέζσ ηνπηθψλ βηβιηνπσιείσλ-ζεκείσλ δηαλνκήο 

ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππεξεζία ΔΥΓΟΞΟΣ : κέινο ΔΤΔΠ Ακαιία Ναικπάληε  

 
 

ΑκαδημαφκοίΣύμβοςλοι 

 

O ΑθαδεκατθφοΣχκβνπινοελεκεξψλεηηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο γηα θάζε δήηεκα πνπ 

αθνξά ηηο ζπνπδέο ηνπο, θαη θπξίσο ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ γεληθνχ θαη 

αηνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ.  

Πεξηζζφηεξα γηα ην ζεζκφ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ ηζφηνπν ηνπ Τκήκαηνο. 

 
 

Δπιηποπέρ έηοςρ 

 

https://universis.duth.gr/
https://service.eudoxus.gr/student/
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Με απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, νη 

θνηηεηέο ησλ ρεηκεξηλψλ εμακήλσλ,ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ 

Φνηηεηηθνχ Σπιιφγνπ, επηιέγνπλ, κε ςεθνθνξία πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά θαλφλα ζην 

πιαίζην θάπνηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο (κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ/ηελ 

δηδάζθνληα/νπζα), πεληακειή Δπηηξνπή Έηνπο (Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γξακκαηέα, 

Τακία θαη Μέινο) κε ζεηεία ελφο έηνπο.   

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε θαη ην εθπαηδεπηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο γηα ηε βέιηηζηε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.  

 

 
 

Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ Μαθήμαηορ/ Γιδαζκαλίαρ 
 

Όινη νη θνηηεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, 

ειεθηξνληθά, γηα φια ηα καζήκαηα θάζε εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο, ζην ηέινο θάζε 

αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. 

Σρεηηθέο νδεγίεο βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα : https://modip-
server.kom.duth.gr/login.xhtml 
 

 

Υποηποθίερ 

Οη ππνηξνθίεο αθνξνχλ ζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ δίλεηαη σο δσξεά γηα ηα 

δίδαθηξα ή/θαη γηα ηε δηαβίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ησλ ζπνπδψλ. 

Υπνηξνθίεο θαη άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπνπδψλ πξνζθέξνληαη απφ ην 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Υπνηξνθηψλ αιιά θαη 

άιινπο θνξείο, δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνΓημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ έρεη πξνρσξήζεη ζηε 

ζέζπηζε ππνηξνθηψλ κε ηελ επσλπκία «Γεκφθξηηνο» χςνπο 250 € θαη 500€ κεληαίσο 

ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο αληηζηνίρσο (δεθάκελεο 

δηάξθεηαο).Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο: 1-15 

Ννεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ (εθφζνλ πξνεγεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε).  

Δπίζεο, ζην ΓΠΘ ιεηηνπξγεί ην Γπαθείο Γιαζύνδεζηρ ζην νπνίν κπνξνχλ λα 

απεπζχλνληαη νη θνηηεηέο/ηξηεο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Τν παξάξηεκα ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο βξίζθεηαη ζην λέν θηίξην ηεο Σρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο, απέλαληη 

απφ ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ. 

Τν Ίδπςμα Κπαηικών Υποηποθιών(Η.Κ.Υ.) ρνξεγεί: 1) ππνηξνθίεο ΔΚΟ, κέζσ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο επηκειψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο 2) ππνηξνθίεο ζε πηπρηνχρνπο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ (http//www.iky.gr). 

ΤνΥποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν αλαξηά πιεξνθνξίεο γηα 

ππνηξνθίεο πνπ πξνθεξχζζνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζηελ ηζηνζειίδα 

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

(Υπνηξνθίεο/Κιεξνδνηήκαηα). 

 

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 
 

Οη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο ηελ Βηβιηνζήθε ηεο Σρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ ΓΠΘζηελ 

Παλεπηζηεκηνχπνιε ηεο Ν. Φειήο, ε νπνία δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή ζπιινγή βηβιίσλ, 

πεξηνδηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. Μπνξνχλ, επίζεο, λα δαλεηζηνχλ 

βηβιία θαη απφ ηηο ππφινηπεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΓΠΘ κέζσ δηαδαλεηζκνχ. Απαξαίηεηε 

γηα θάζε λέν ρξήζηε ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη ε εγγξαθή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

δηθαίσκα δαλεηζκνχ ηνπ πιηθνχ ηεο. Δηδηθά ζεκηλάξηα γηα ηε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο 

θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο.  

 

 

Κινηηικόηηηα Φοιηηηών ζηο εξυηεπικό 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ νη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε Δπξσπατθά 

Παλεπηζηήκηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+/Γηα βίνπ κάζεζε. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηε δηεχζπλζε: 

http://erasmus.duth.gr 

 

 
 

Φοιηηηική Μέπιμνα: ζίηιζη και ζηέγαζη 
 

Τν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο έρεη ηε δπλαηφηεηα ζίηηζεο θαη ζηέγαζεο ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ην δηθαηνχληαη ζηηίδνληαη δσξεάλ ζηεΦνηηεηηθήΛέζρε πνπ 

βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Σρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ζηε Ν. Φειή.  

Ζ ζηέγαζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ ην δηθαηνχληαη γίλεηαη ζε δσκάηηα πνπ αλήθνπλ 

ζε ηδηψηεο ή ζε μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ 

ζπλεξγάδεηαη ην ΓΠΘ.  

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζα βξείηε ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Πιεξνθνξίεο:Γξαθείν Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο Αιεμαλδξνχπνιεο, Γξαθεία Γηνίθεζεο, 

Γξαγάλα, email: pmpountz@alex.duth.gr, Τει.: 2551030973 

 

 
 

Φοιηηηικό ζηεγαζηικό επίδομα 
 

Σηεγαζηηθφ επίδνκα χςνπο ρηιίσλ επξψ (1.000 €) ρνξεγείηαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο, Έιιελεο ππεθφνπο ή ππεθφνπο άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

(πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ) ησλ ΑΔΗ ηεο ρψξαο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.   

http://erasmus.duth.gr/
mailto:pmpountz@alex.duth.gr
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Φνξεγείηαηζε φινπο ηνπο θνηηεηέο κηαο νηθνγέλεηαο, εθ’ φζνλ δηακέλνπλ ζε άιιε 

πφιε απφ απηήλ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο θαη ελνηθηάδνπλ θαηνηθία θαη γηα φζα έηε 

δηαξθνχλ νη ζπνπδέο ζην Τκήκα ζην νπνίν θνηηνχλ (ηέζζεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ΠΤΓΔ/ΓΠΘ).  

Ζ θνίηεζε απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο εληφο ησλ ηξηψλ πξψησλ κελψλ θάζε εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο. Σην πηζηνπνηεηηθφ βεβαηψλεηαη φηη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο 

ζηα κηζά ηνπιάρηζηνλ απφ ηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπεη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηνπ 

Τκήκαηνο γηα ηα δχν πξνεγνχκελα εμακήλσλ. Δμαίξεζε απνηειεί ην πξψην έηνο, γηα 

ην νπνίν απαηηείηαη κφλν πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο.  

Ζ δηαδηθαζία θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζηεγαζηηθνχ 

επηδφκαηνο θνηηεηψλ θαζνξίδνληαη κε ηε ζρεηηθή Υπνπξγηθή Απφθαζε Υ.Α Αξηζ. 

2.19525/0026/2013 (ΦΔΚ 393 Β’ 21.02.2013) θαη  ΚΥΑ 140832/Ε1/25-82017 (ΦΔΚ 

2993Β΄/31-8-2017). 

Πξνζεζκίεο ππνβνιήο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ 

πξσηνεηψλ θνηηεηψλ (stegastiko.minedu.gov.gr) ζα αλαθνηλσζνχλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Τκήκαηνο. 

 

Πιεξνθνξίεο:Γξαθείν Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο Αιεμαλδξνχπνιεο, Γξαθεία Γηνίθεζεο, 

Γξαγάλα, email: pmpountz@alex.duth.gr, Τει.: 2551030973 

 
 

Υγειονομική πεπίθαλτη θοιηηηών και  

έκδοζη εςπυπαφκήρ κάπηαρ αζθάλιζηρ αζθενείαρ 
 

Οη θνηηεηέο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3, αξζ.31 ηνπ Ν.4452/2017, δηθαηνχληαη δσξεάλ, 

πιήξνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζην Δζληθφ Σχζηεκα 

Υγείαο, εάλ δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε θάπνηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα. Οη αλαζθάιηζηνη 

θνηηεηέο δηθαηνχληαη πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, κε ηελ 

επίδεημε ηνπ ΑΜΚΑ. 

Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ  έθδνζε επξσπατθήο θάξηαο αζθάιηζεο 

αζζελείαο ζχκθσλα κε ηα βήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο. 
 

 
 

Γομή ζςμβοςλεςηικήρ και πποζβαζιμόηηηαρ 
 

Ζ Γνκή Σπκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο πξνζθέξεη: 

 Αηνκηθή θαη νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ ππνζηήξημε θνηηεηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. 

 Παξεκβάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα αλαπηχμνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο. 

 Πξναγσγή ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο δηθηχνπ απηνυπνζηήξημεο 

θνηηεηψλ. 

 Γηθηχσζε ησλ θνηηεηψλ κε ππεξεζίεο πγείαο θαη άιιεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

ηεο θνηλφηεηαο ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ππεξβαίλνπλ ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Γνκήο. 

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
http://bo-history.edu.uoc.gr/files/items/2/2628/ya_stegastiko_epidoma.pdf
mailto:pmpountz@alex.duth.gr
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 Έξεπλα γηα ηελ πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ 

θνηηεηψλ. 
 

Πιεξνθνξίεο: dosyp@duth.gr 

 
 

 
 

Αναβολή Σηπάηεςζηρ αππένυν θοιηηηών 

 

Οη άξξελεο θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

δηθαηνχληαη αλαβνιήο ζηξάηεπζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ 

αλαβνιή θαηάηαμεο ρνξεγείηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 28
νπ

 έηνπο. Με ηελ εγγξαθή 

ηνπ ν θνηηεηήο πξνζθνκίδεη ζην αξκφδην Σηξαηνινγηθφ γξαθείν ή ζην ΚΔΠ 

Πηζηνπνηεηηθφ Φνηηεηηθήο Ηδηφηεηαο γηα ζηξαηνινγηθή ρξήζε πνπ ρνξεγεί ε 

Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο. Δπίζεο, ν θνηηεηήο νθείιεη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ λα πξνζθνκίζεη Πηζηνπνηεηηθφ Φνηηεηηθήο Ηδηφηεηαο γηα δηαθνπή 

ηεο αλαβνιήο ηνπ.  

 

 
 

Ολοκλήπυζη Σποςδών& Ανακήπςξη Πηςσιούσυν 

 

Ο θνηηεηήο/θνηηήηξηα νινθιεξψλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη αλαθεξχζζεηαη πηπρηνχρνο, 

φηαλ εμεηαζζεί επηηπρψο ζηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπεη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ θαη 

ζπγθεληξψζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ δηδαθηηθψλ θαη πηζησηηθψλ κνλάδσλ. 

Απονομή Πηςσίος – Οπκωμοζία:Ο ηίηινο ζπνπδψλ (πηπρίν) ρνξεγείηαη κέζα ζε δχν (2) 

κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή (ηειεπηαία εμεηαζηηθή). 

Ο βαζκφο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ (πηπρίνπ) ζπλάγεηαη απφ ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ ζε 

φια ηα καζήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ. Ο βαζκφο 

πηπρίνπ θιηκαθψλεηαη ζε: "Άξηζηα" απφ 8,50 κέρξη 10, "Λίαλ Καιψο" απφ 6,50 έσο 

8,50 (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) θαη "Καιψο" απφ 5 έσο 6,50 (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ). 

Παπάπηημα Γιπλώμαηορ – DiplomaSupplement (DS):Τν Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο είλαη 

έλα επεμεγεκαηηθφ έγγξαθν πνπ επηζπλάπηεηαη ζηνλ ηίηιν ηνπ πηπρίνπ θαη παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε, ην επίπεδν, ην γεληθφηεξν πιαίζην εθπαίδεπζεο, ην 

πεξηερφκελν θαη ην θαζεζηψο ησλ ζπνπδψλ (ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά).  

Τν Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο είλαη εληαίν γηα φια ηα Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 

θαη δελ ππνθαζηζηά ηνλ επίζεκν ηίηιν ζπνπδψλ ή ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ 

καζεκάησλ πνπ ρνξεγνχλ ηα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

Πιζηοποιηηικό Αναλςηικήρ Βαθμολογίαρ - Transcript of Records (ToR):Τν 

Πηζηνπνηεηηθφ Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηεθκεξηψζεη ηελ 

επίδνζε ηνπ θνηηεηή κε ηελ απαξίζκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ / καζεκάησλ 

πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη, ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ έρεη ζπζζσξεχζεη θαη ηνλ 

βαζκφ πνπ ηνπ έρεη απνλεκεζεί αληίζηνηρα κέρξη ηελ πεξίνδν πνπ ην δεηά.  

Φνηηεηήο/-ηξηα πνπ νινθιεξψλεη κε επηηπρία ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

Τκήκαηνοιακβάλεη βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ ακέζσο κεηά ηελ αλάξηεζε ηεο 

ηειεπηαίαο βαζκνινγίαο. Σηε ζπλέρεηα, νθείιεη κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 

αλαθνηλψλνληαη θάζε θνξά λα ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία αίηεζε νξθσκνζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ επφκελε ηειεηή νξθσκνζίαο ηνπ Τκήκαηνο. 
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Φοιηηηική Ηδιόηηηα 
 

H θνηηεηηθή ηδηφηεηα απνθηάηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ θνηηεηή ζην Τκήκα θαη ράλεηαη 

απηφκαηα κε ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 

Ο/ Ζ θνηηεηήο/-ηξηα κπνξεί λα δεηήζεη αλαζηνιή ηεο θνίηεζήο ηνπ γηα δηάζηεκα φζν 

θαη ηα έηε ζπνπδψλ πνπ ππνιείπνληαη. Καηά ην δηάζηεκα ηα αλαζηνιήο ν θνηηεηήο 

ράλεη απηφκαηα ηελ θνηηεηηθή ηδηφηεηα, ηελ νπνία θαη επαλαθηά, απηφκαηα, κε ηελ 

αίηεζή ηνπ γηα δηαθνπή ηεο αλαζηνιήο. 

Τν δηάζηεκα αλαζηνιήο ηεο θνίηεζεο δελ πξνζκεηξάηαη ζην ζπλνιηθφ ρξφλν 

θνίηεζεο, εθφζνλ αθνξά νιφθιεξα αθαδεκατθά έηε θαη φρη εμάκελα, νχηε θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, νχηε σο 

πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεγίζηνπ ρξφλνπ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ 

θνηηεηηθήο κέξηκλαο. 

 

 
 

Πληποθοπίερ θοίηηζηρ  

Ζ Γξακκαηεία δηαηεξεί πξνζσπηθφ θάθειν γηα θάζε θνηηεηή/-ηξηα, ζπκβαηηθά θαη 

ειεθηξνληθά, ζηνλ νπνία θαηαρσξνχληαη: α) νη ηίηινη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππεβιήζεζαλ θαηά ηελ εγγξαθή, β) ηπρφλ ππνηξνθίεο ή βξαβεία πνπ έρνπλ 

απνλεκεζεί, πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ έρνπλ επηβιεζεί θαη γ) ε βαζκνινγία θάζε 

καζήκαηνο ζην νπνίν εμεηάζηεθε ν θνηηεηήο. Τν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ απνηειεί 

πξνζσπηθφ δεδνκέλν θαη είλαη πξνζηηφ κφλν ζηνλ ελδηαθεξφκελν.  

Πιεξνθνξίεο γηα ζηνηρεία ησλ θνηηεηψλ (πξνζσπηθφ κεηξψν, πνξεία θνίηεζεο, 

βαζκνινγίεο, πξνζέιεπζε) δελ δίλνληαη ηειεθσληθά και ζε καμία πεπίπηυζη ζε 

ηπίηο ππόζυπο, παξά κφλν ζηνλ ίδην ηνλ θνηηεηή.  

 

 
Εηηήμαηα λειηοςπγίαρ ηος Τμήμαηορ 

Πιεξνθνξίεο γηα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Τκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ, ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ νπνίνπ ζα αλαξηεζεί 

ζχληνκα ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τκήκαηνο, εληφο ηνπ Οθησβξίνπ 2019. 

 
 

 


