
Πού βρίσκεται το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής 

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής έχει την έδρα του στην Αλεξανδρούπολη. 

Στεγάζεται από το 2008 στο κτίριο Φώτης Καφάτος, στην περιοχή Δραγάνα, λίγο έξω από την 

πόλη και δίπλα στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.  

 

Η ταυτότητα του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής 

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ιδρύθηκε το 1999 με το ΦΕΚ 179 (6 Σεπτεμβρίου 

1999), όπου σημειώνεται (σ. 3734):   «το Τμήμα έχει ως αποστολή …. την κατάρτιση 

επιστημόνων ικανών να παράγουν βασική έρευνα στις βιοεπιστήμες, να εφαρμόζουν  τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες τους στην ιατρική έρευνα και εφαρμογή, να διδάσκουν τις 

βιοεπιστήμες στην εκπαίδευση, και να συμμετέχουν στον οργάνωση της βιοτεχνολογίας». 

Με το Τμήμα Ιατρικής αποτελούν την Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης. 

Οι σπουδές διαρκούν 4 ακαδημαϊκά έτη (8 εξάμηνα). Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η 

Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Κάθε ακαδημαϊκό έτος 

περιλαμβάνει δύο εξάμηνα: το χειμερινό και το εαρινό και κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 

τουλάχιστον 13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 για εξετάσεις. 

 

Μηχανογραφικό - Βάσεις   

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ανήκει στις Επιστήμες Υγείας. Οι υποψήφιοι 

μπορούν να το δηλώσουν από το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Τα μόρια του πρώτου και 

του τελευταίου εισακτέου τα τελευταία χρόνια είναι:  

Έτος 

εισαγωγής  

Μόρια  πρώτου 

εισακτέου 

Μόρια τελευταίου 

εισακτέου  

2018 18553    17522 

2017 18653   17855  

2016 18917 18004 

2015 18331   16838 

2014 18644   17286 



Υπηρεσίες προς τους φοιτητές   

Μετακινήσεις  

Οι φοιτητές μετακινούνται δωρεάν με τα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης με 

την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Τα λεωφορεία αναχωρούν από το κέντρο της 

πόλης προς το Τμήμα και αντίστροφα κάθε μισή ώρα. Για τα  δρομολόγια: 06:10, 06:40, 07:20, 

21:20, 21:50, 22:10 χρειάζεται φοιτητικό εισιτήριο (0,60 Ε).  

Σίτιση και Στέγαση 

Όλοι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να σιτίζονται πλήρως και δωρεάν, εφόσον το οικογενειακό 

εισόδημα δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο οικονομικό όριο, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Το κόστος σίτισης στη Λέσχη (για όσους δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση) είναι 2,25 

Ε κάθε μέρα (για 3 γεύματα: πρωί, μεσημέρι και βράδυ). Η Λέσχη είναι ανοιχτή  7.30 – 9 πμ για 

πρωινό, 12-3 μμ για μεσημεριανό  και 6-9 μμ για βραδινό.  

Παρέχεται δωρεάν στέγαση σε πρωτοετείς φοιτητές σε ενοικιαζόμενα από το ΔΠΘ δωμάτια 

ξενοδοχείων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και της Νέας Χηλής. Η πολιτική του ΔΠΘ είναι 

να ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις στέγασης των πρωτοετών φοιτητών.  

Υγειονομική περίθαλψη 

 Οι φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 

για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ (ν+2).  

 Μετά την προσκόμιση μιας φωτογραφίας στη Γραμματεία του Τμήματος, χορηγείται στον 

φοιτητή Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης, το οποίο ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος.  

 Αν ο φοιτητής δικαιούται περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. των γονέων), 

τότε έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον φορέα που επιθυμεί με υπεύθυνη δήλωση που 

υποβάλλει στη Γραμματεία.  

 Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει: ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή 

εξέταση, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι, τοκετούς, 

φυσικοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη, ορθοπεδικά είδη. 

 


