ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Κοµοτηνή 4 Μαίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ορίσθηκε στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης η προθεσµία
υποβολής δικαιολογητικών, για στέγαση και σίτιση προπτυχιακών φοιτητών από
Β΄έτος σπουδών έως πτυχίο Ακαδηµαϊκού Έτους 2012-2013, η οποία θα είναι από
15 Μαϊου 2012 µέχρι και 15 Ιουνίου 2012,
Κατόπιν αυτών καλούνται οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές/τριες ή το νόµιµα
εξουσιοδοτούµενο από αυτούς πρόσωπο, να υποβάλουν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά όπως αναφέρονται πιο κάτω:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β΄ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ
1.Έντυπη Αίτηση που αφορά τη στέγαση (χορηγείται από το Τµήµα Προπτυχιακών
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας, Πρυτανεία).
2.Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας του 2011 ή επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία
εφορία α) του γονέα και
β) του ιδίου του φοιτητή
( Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε θα προσκοµίζει
υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., όπου θα το δηλώνει).
3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από αρµόδια ∆ηµοτική ή Κοινοτική
Αρχή (του τελευταίου εξαµήνου).
4.Βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατος , σχετικά µε το χρόνο εγγραφής και
το διανυόµενο έτος σπουδών και τον τρόπο εισαγωγής τους.
5.Υπεύθυνη ∆ήλωση, όπου θα δηλώνεται η µόνιµη κατοικία των γονέων.
6.Όσοι από τους ενδιαφερόµενους επικαλούνται λόγους υγείας, θα προσκοµίσουν
βεβαίωση αρµόδιας Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής, όπου θα
τεκµηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
7.Όσοι από τους ενδιαφεροµένους έχουν αδελφό φοιτητή/φοιτήτρια ή να
υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα προσκοµίζουν βεβαίωση του
Τµήµατος που έχουν εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του

θητεία.

8.Όσοι ενδιαφερόµενοι είναι πολύτεκνοι, θα υποβάλλουν πιστοποιητικό
πολυτεκνίας, το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία
Πολυτέκνων Ελλάδος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΙΤΙΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β΄ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ
1.Έντυπη Αίτηση που αφορά τη σίτιση (χορηγείται από το Τµήµα Προπτυχιακών
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας, Πρυτανεία).
2.Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας του 2011 ή επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία
εφορία α) του γονέα και
β) του ιδίου του φοιτητή
( Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε θα προσκοµίζει
υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., όπου θα το δηλώνει).
3.Βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατος , σχετικά µε το χρόνο εγγραφής και το
διανυόµενο έτος σπουδών και τον τρόπο εισαγωγής τους.

* ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
∆ΕΚΤΕΣ.
* ∆ΕΝ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
* ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΕΣ.
Σε ότι αφορά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών αυτή θα γίνετε ως
εξής :
Α. Για τη ΣΤΕΓΑΣΗ:
α) Για την πόλη της Κοµοτηνής, στο Τµήµα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριµνας στην Κοµοτηνή (Πρυτανεία), κα Πουφινά και ώρες 10-13.00 στις
παραπάνω ηµεροµηνίες.
β) Για όλα τα Τµήµατα στην πόλη της Ξάνθης, στο Τµήµα Ακαδηµαϊκών Θεµάτων
Ξάνθης, (κα Μπουραζάνη).
γ) Στις υπόλοιπες πόλεις του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στις Γραµµατείες
των Σχολών.

Β. Για τη ΣΙΤΙΣΗ:
α) Για την πόλη της Κοµοτηνής, στις Γραµµατείες των Τµηµάτων.
β) Για όλα τα Τµήµατα στην πόλη της Ξάνθης, στο Τµήµα Ακαδηµαϊκών Θεµάτων
Ξάνθης, (κα Μπουραζάνη).

γ) Στις υπόλοιπες πόλεις του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης
Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα στις Γραµµατείες των Τµηµάτων.

δηλ. την

Ο Αντιπρύτανης
Φοιτητικών Θεµάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Κώστα

