
Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν-αποστείλουν στην 

Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:  

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα είναι σε απλά φωτοαντίγραφα και όχι επικυρωμένα.  

1. Αντίγραφο ηλεκτρονικής προεγγραφής 

 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  

3. Απολυτήριο Λυκείου  

4. Μόνο για τους άρρενες Πιστοποιητικό Γέννησης  

5. Βεβαίωση με τον αριθμό ΑΜΚΑ. 

 6. Το αποφοιτήριο (διαγραφή) από φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο 

Τμήμα  

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά στο email της 

Γραμματείας secr@he.duth.gr  ή με αποστολή COURIER ή ταχυδρομικός (ΕΛΤΑ) . 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά 

αυτοπροσώπως (καθημερινά 11:00-13:00 ώρες Γραμματείας).  

Η ημερομηνία κατάθεσης ξεκινά από 5/9/2022 έως 16/09/2022. 

Η δ/νση αποστολής των φακέλων θα είναι : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ, Π. Τσαλδάρη 1, ΤΚ.69100, Κομοτηνή.  

 

Για χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών, πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης 

και κωδικούς (πάσο κ.α) θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση αφού 

ολοκληρωθούν οι εγγραφές στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας. 

ΕΠΙΣΗΣ: 

Παρακαλούνται οι εισακτέοι που υπάγονται στην ειδική κατηγορία των 

«Πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας  

του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 να αποστείλουν στη Γραμματεία του 

Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο ηλεκτρονικής προεγγραφής 

 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  

3. Απολυτήριο Λυκείου  
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4. Μόνο για τους άρρενες Πιστοποιητικό Γέννησης  

5. Βεβαίωση με τον αριθμό ΑΜΚΑ. 

 6. Το αποφοιτήριο (διαγραφή) από φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο 

Τμήμα  

7. Φωτοτυπία πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης (χωρίς επικύρωση)  

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά στο email της 

Γραμματείας secr@he.duth.gr  ή με αποστολή COURIER ή ταχυδρομικός (ΕΛΤΑ) . 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά 

αυτοπροσώπως (καθημερινά 11:00-13:00 ώρες Γραμματείας).  

Η ημερομηνία κατάθεσης ξεκινά από 5/9/2022 έως 16/09/2022. 

Η δ/νση αποστολής των φακέλων θα είναι : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ, Π. Τσαλδάρη 1, ΤΚ.69100, Κομοτηνή.  
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