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Οδηγίες για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες 
 
 

Στη θυρίδα της γραμματείας του Τμήματος, κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από τις 11.30΄ 

έως τις 13.00΄, μπορείτε να παραλαμβάνετε τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ, εφόσον έχετε εγγραφεί, με 

τους οποίους κατά τη φοίτησή σας 

 

1. στην αρχή κάθε εξαμήνου, κατά το χρονικό διάστημα που ανακοινώνεται από τη 

Γραμματεία, θα κάνετε εγγραφή και δήλωση μαθημάτων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

α. Αν σε ένα εξάμηνο δεν κάνετε εγγραφή και δήλωση μαθημάτων δεν συμμετέχετε στις 

εξετάσεις. 

β. Αν δεν κάνετε εγγραφή και δηλώσεις μαθημάτων σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα 

διαγράφεστε από το Τμήμα. 

2. παραγγέλνετε τα βιβλία σας από τον ΕΥΔΟΞΟ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eudoxus.gr), 

κατά το χρονικό διάστημα που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία  

3. έχετε πρόσβαση στην αναλυτική βαθμολογία σας (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

unistudent.duth.gr).   

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΦΑΞ  Ή 

E-MAIL 

ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ. 

 

Με τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ σας κάνετε αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr. 

http://academicid.minedu.gov.gr/


 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Οι φοιτητές/τριες που δεν βρίσκονται στην Κομοτηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να 

παραλάβουν αυτοπροσώπως τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ και 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

μπορούν το κάνουν 

α. με εξουσιοδότηση σε κάποιο γνωστό πρόσωπο 

β. με μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι ζητούν να τους χορηγηθούν 

ΚΩΔΙΚΟΙ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ και θα την αποστείλουν στη Γραμματεία με COURIER  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Στην υπεύθυνη δήλωση είναι υποχρεωτικό να υπάρχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 

του/της φοιτητή/τριας και να αναγράφεται πλήρης η διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, 

ώστε να αποσταλούν από τη Γραμματεία τα έγγραφα με COURIER και χρέωση του/της 

παραλήπτη/τριας. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 


