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ΠΑΣΡΑ, 25-10-2016
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ
ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΥΟΙΣΗΣΕ/ΣΡΙΕ ΣΟΤ Π.Σ.Δ.Ε.
Παρακαλούνται οι Τποψήφιοι Διδάκτορες του Σμήματος, που έχουν περατώσει τις
υποχρεώσεις τους, να προσέλθουν από την Σετάρτη 26 Οκτωβρίου έως την
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 και ώρες από 10.00 έως 12.00 στη Γραμματεία του
Σμήματος προκείμενου να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας καθώς και τα σχετικά
δικαιολογητικά, ήτοι:
Αίτηση για την ορκωμοσία (επισυνάπτεται παρακάτω)
Υωτοτυπία Δελτίου Σαυτότητας
Τπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986-επισυνάπτεται παρακάτω)
Ακαδημαϊκή Σαυτότητα και βιβλιάριο υγείας (όποιο από αυτά είχαν εκδοθεί)
επιστρέφονται στη Γραμματεία με την κατάθεση της αίτησης ορκωμοσίας.
την περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί Ακαδημαϊκή ταυτότητα ή βιβλιάριο
υγείας, ο/η φοιτητής/τρια συμπληρώνει μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1989 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει εκδοθεί στο
όνομά του/της κανένα από τα ανωτέρω
την περίπτωση που η Ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει απολεσθεί, ο
φοιτητής/τρια δηλώνει την απώλεια στην Αστυνομική Διεύθυνση της
περιοχής του και προσκομίζει στη Γραμματεία μαζί με την αίτηση για
ορκωμοσία και τη βεβαίωση απώλειας της Ακαδημαϊκής Σαυτότητας από την
Αστυνομία
Βεβαίωση από τη Υοιτητική Λέσχη περί διακοπής σίτισης, εφόσον έχει εκδοθεί
κάρτα σίτισης, καθώς και Βεβαίωση από τη Υοιτητική Εστία περί παράδοσης
δωματίου, εφόσον υπάρχει δωμάτιο στη Υοιτητική Εστία του Ιδρύματος. Εάν
στη Υοιτητική Λέσχη ή στη Υοιτητική Εστία δεν υπάρχουν εκκρεμότητες για
σίτιση ή στέγαση ο φοιτητής/τρια συμπληρώνει μία υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης
για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος από τη Υοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου
Πατρών και ότι δεν διαθέτει δωμάτιο στη Υοιτητική Εστία του Ιδρύματος
Βεβαίωση Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληροφόρησης για την κατάθεση της
διδακτορικής διατριβής
Βεβαίωση Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληροφόρησης ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα
για βιβλία (μόνο για φοιτητές /τριες που δεν είχαν αποκτήσει κάρτα για

δανεισμό βιβλίων)
Βεβαίωση Βιβλιοθήκης του
διδακτορικής τους διατριβής

Σμήματος

για

την

κατάθεση

της

 ημειώνεται ότι όλοι οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να το αποστείλουν
μετά το πέρας της ορκωμοσίας τους ένα αντίγραφο της διδακτορικής
τους διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Σεκμηρίωσης, κατόπιν ειδοποίησής
τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στα προσωπικά τους e-mail.
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Προς,
Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΝΟΜΑ…………………………….

ας γνωρίζω ότι έχω εκπληρώσει τις

ΕΠΩΝΤΜΟ………………………….

υποχρεώσεις

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ………………………

διδάκτωρ του Σμήματός σας και σας

ΣΗΛΕΥΩΝΟ………………………...

παρακαλώ να δεχτείτε την αίτησή μου,

ΑΜ……………………………………

προκειμένου την 29-11-2016 να δώσω

μου

ως

υποψήφιος

τον όρκο ενώπιον της Πρυτάνεως.

Πάτρα,…………………………………

Ο/Η Αιτών/ούσα

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Σόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Σαυτότητας:

Σόπος Κατοικίας:

Σηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΣΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Σαχυδρομείου
Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

Ημερομηνία, …………2016
Ο-Η Δηλ……………………….
1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Τπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) ε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

