Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4653/2020 ( τ. Α΄ 13/24-01-2020 ) 1 οι φοιτητές/τριες που κατά την
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018/2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια
σπουδών (ν+2) μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο
σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. υποβάλλοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
Η υποβολή της δήλωσης μπορεί να γίνει έως και την 24η Φεβρουαρίου 2020 στην Γραμματεία
του Τμήματος και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησής της.
Την δήλωση μπορείτε να βρείτε και να την εκτυπώσετε στην σελίδα που ακολουθεί.
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Άρθρο 51 Ν. 4653/2020, Θέματα φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της
προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (A΄38), όπως αυτό
προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄13), οι φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής οι οποίοι κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί τη διάρκεια των
εξαμήνων που απαιτούνταν για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το τότε ισχύον ενδεικτικό πρόγραμμα
σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, δύνανται να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τη
Γραμματεία του Τμήματος με την οποία να δηλώνουν ρητώς ότι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο
σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. και να λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αυτή δεν δύναται να
ανακληθεί εκ νέου για οποιονδήποτε λόγο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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)

ΠΡΟΣ (1) : Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Ο-Η Όνομα :

Επώνυμο :

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης (2) :
Τόπος Γέννησης :
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :
Τόπος Κατοικίας :
Αρ. Τηλεφωτυπικού (Fax)

Τηλ. :
Οδός :

Αριθμ. :
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email)

Τ.Κ. :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ρητά ότι επιθυμώ να ολοκληρώσω τις σπουδές
μου στο πλαίσιο υποχρεώσεων προγράμματος πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ, σύμφωνα
με το άρθρο 51 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/ τ. Α΄/24-01-2020)

Ημερομηνία …………………
Ο-Η Δηλ …………

...................................................................
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση
(2) Αναγράφεται ολογράφως
(3) "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή 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 εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε
να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

