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                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Από το Τμήμα ΜΒ&Γ ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. Φ1/192329/Β2/ 

13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/Β/16-12-2013 ) γίνεται δεκτή η κατάταξη πτυχιούχων 

Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά , ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του 

εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων 

ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων σε ποσοστό 

12% επί του αριθμού των εισακτέων και   πτυχιούχων Οδοντιατρικής σε ποσοστό 

3% επί του αριθμού των εισακτέων. 

 Ο αριθμός των εισακτέων  στο Τμήμα ΜΒ&Γ ορίστηκε με την αριθ. 

Φ.253.1/84528/A5 (ΦΕΚ 1976/Β’/1-6-2018) και ανέρχεται  για το ακαδημαϊκό 

έτος 2018- 2019  σε 133. 

Οι υποψήφιοι για κατάταξη πρέπει να υποβάλλουν από  1 έως 15 Νοεμβρίου 

2018: 

1. Αίτηση ( υπόδειγμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος) 

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για 

πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου 

σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την 

αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. 

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο διάστημα 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2018.  

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει, είτε να κατατεθούν 

αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος ΜΒ&Γ (6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης 

–Μάκρης 68100 Αλεξανδρούπολη) , είτε να σταλούν υπογεγραμμένες σε μορφή 

pdf στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Τμήματος στη διεύθυνση 

protocol@mbg.duth.gr, είτε να σταλούν ταχυδρομικά με βεβαία ημερομηνία 

αποστολής.  
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Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα έχουν κατατεθεί ή αποσταλεί μέχρι 

15 Νοεμβρίου 2018. Σε περίπτωση που αποσταλούν αιτήσεις στις 15 Νοεμβρίου 

2018 θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε από τον αριθμό κατάθεσης , είτε από το 

συνοδευτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς η ημερομηνία κατάθεσης. 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά δε θα γίνουν δεκτές. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορηθούν για την ημερομηνία εξετάσεων με 

ανακοίνωση η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος . 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος http://www.mbg.duth.gr στο σημείο «Ανακοινώσεις Τμήματος»  

 

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 
 


