
  

ΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 

        Καλούνται οι επιτυχόντες, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,  

μετεγγραφή  φοιτητές, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ., να 

καταθέσουν  στη γραμματεία του τμήματος,  με εξουσιοδοτημένη εταιρία 

ταχυμεταφοράς  (courier), προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η 

εγγραφή τους στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, από  10-12-2020 μέχρι και  

15-12-2020 τα εξής: 

1. Τα δικαιολογητικά που έχουν επικαλεστεί στην ηλεκτρονική αίτηση 

για μετεγγραφή και ορίζονται σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

2. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης 

μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. 

3. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα / Σχολής προέλευσης. 

4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (χωρίς 

επικύρωση). 

5. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο οι άρρενες φοιτητές). 

6. Δύο (2) φωτογραφίες. 

7. Το έντυπο «Δήλωση ταυτοποίησης στοιχείων φοιτητή» (βρίσκεται 

στην επόμενη σελίδα, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο). 

Σχετικά με την παραλαβή των βεβαιώσεων εγγραφής καθώς και του 

κωδικού του ιδρυματικού λογαριασμού (απαιτείται για έκδοση 

ακαδημαϊκής ταυτότητας και σε όλες τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου) θα 

σταλούν, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία εγγραφής, στο 

email που θα δηλωθεί στο έντυπο «Δήλωση ταυτοποίησης στοιχείων 

φοιτητή». 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Γραμματεία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής 

69100 Κομοτηνή   

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2531039385 και 2531039386 

 

Από τη Γραμματεία 



  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………………………..……. 
ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………. 
Ονοματεπώνυμο Πατέρα: 
Ονοματεπώνυμο Μητέρας: 
ΑΜΚΑ:          …………………………………………………………………………………. 
 
Ακαδημαϊκό έτος εγγραφής: 2020-2021                       Εξάμηνο:  
 
Στοιχεία Αποφοίτησης 
Σχολείο: ……………………………………………………………………………………………. 
Έτος αποφοίτησης: …………………………….. …………………………………………… 
 
Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας : ………………………………………………………………. 
                                                        Τ.Κ. ……… Πόλη: ………………………………………… 
                Email: ……………………………………………………….  
                                                        Τηλέφωνο: ……………………………………………….. 
Διεύθυνση Διαμονής :………………………………………………………………………………. 
                                                        Τ.Κ. ……… Πόλη: ………………………………………… 
                                                        Τηλέφωνο: ……………………………………………….. 
 
Ημερομηνία γέννησης: …………………..    Τόπος γέννησης:……………………………… 
Χώρα γέννησης:………………………………..  Νομός γέννησης: ……………………………. 
Χώρα διαμονής : ………………………………  Νομός διαμονής :……………………………. 
Δημοτολόγιο  :………………………………….   Αρ. Δημοτολογίου : ………………………… 
Μητρώο Αρρένων: ……………………………  Αρ. Μητρώου Αρρένων : ………………… 
Υπηκοότητα: …………………………………….. 
 
Στρατιωτική θητεία: Εκπληρωμένη*   ΝΑΙ                           ΟΧΙ          
 
Έγγαμος/η* :  ΝΑΙ                     ΟΧΙ    
 
Στοιχεία ταυτότητας / διαβατηρίου: 
 
Ταυτότητα*                        Αριθμός: …………………………….              
 
Διαβατήριο*                       Ημ. Έκδοσης :……………………….. 
           
                                             Εκδούσα Αρχή : ……………………… 
 
 

  Ημερομηνία : …./12/2020 
                     Ο Δηλών/Η Δηλούσα 
 
 
 
                                      (υπογραφή) 


