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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ανακοινώνεται στους εισακτέους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικό 

Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών» ότι οι 

εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 10.10.2022 έως 

21.10.2022. 

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής: 

 

1. Η αρχική αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. 

«Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών» με 

πρωτότυπη υπογραφή. 

2. Έντυπο εγγραφής το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και στο οποίο 

συμπληρώνονται τα αναφερόμενα στοιχεία, επικολλάται φωτογραφία τύπου αστυνομικής 

ταυτότητας και φέρει πρωτότυπη υπογραφή. 

3. Υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση 

4. Δικαιολογητικά των οποίων η αποστολή εκκρεμεί (π.χ. βεβαίωση περάτωσης σπουδών 

για τους υπό αίρεση υποψηφίους, επικυρωμένοι τίτλοι γνώσης ξένων γλωσσών) 

5. Πιστοποιητικό γέννησης στο οποίο θα αναγράφονται οι αριθμοί δημοτολογίου και το 

μητρώο αρρένων 

6. Γραμμάτιο είσπραξης τελών φοίτησης (Α’ δόσης, 500,00 ευρώ) 

 GR65 0172 3520 0053 5210 4658 468 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου 

και των Θεσμών» και κωδικό έργου 82823.  

Στο Γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται  το 

ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/-τριας όπως και ο Κωδικός Έργου (82823). 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν με απλό ταχυδρομείο (όχι συστημένη 

επιστολή) ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) στην διεύθυνση: 

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Νομική Σχολή 

Γραμματεία Π.Μ.Σ. 

«Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των 

Θεσμών» 

Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής 

69 100 Κομοτηνή 
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Οι επιτυχόντες/ούσες που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα 

τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022 και 

των αριθμ. 104375/Ζ1/29.8.2022 (Β’4659) και 108990/Ζ1/8.9.2022 (Β’ 4899) Υ.Α., 

καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι 

παραπάνω αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 

θα πρέπει να αποσταλούν εντός της προθεσμίας των εγγραφών στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση secrpg@law.duth.gr 

 

Όσοι/όσες εκ των εισακτέων δεν προτίθενται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. παρακαλούνται να 

ενημερώσουν σχετικώς τον Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου (τηλ. 2531039876). 

 

 

Από τον Τομέα  
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