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Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν.4610/2019, οι προπτυχιακοί φοιτητές που 

εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα 

επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, χωρίς να 

έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη σπουδών, 

προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, διανύουν δηλαδή το 12ο εξάμηνο, έχουν τη 

δυνατότητα, με αίτηση, που καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος, αντί να 

ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα σπουδών 

που ορίζονται από το κάθε Τμήμα του αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Τμήματος και να 

λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

2. Το από 22-6-2021 Υπηρεσιακό Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του ΠΔΜ 

κου Γ. Κανάβα με αριθμ. πρωτ. 6381/25-6-2021. 

Προτείνουμε τις ακόλουθες ημερομηνίες που οι μεταβατικοί φοιτητές έχουν δυνατότητα να 

κάνουν αίτηση: 

 Αίτηση έως 15 Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους (π.χ. 2022, ή 2023) εντάσσονται 

στους μεταβατικούς φοιτητές και παρακολουθούν κανονικά με την έναρξη του χειμερινού 

εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους που κατατέθηκε η αίτηση (π.χ. ακαδ. έτος 2022-2023 ή 

2023-2024, αντίστοιχα).  

 Αίτηση π.χ. μετά τις 15 Οκτωβρίου ή (εξήντα) 60 μέρες μετά την ανάρτηση 

βαθμολογίας από το τελευταίο μάθημα εντάσσονται στους μεταβατικούς φοιτητές και 

παρακολουθούν μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους που καταθέτουν 

την αίτηση. Στο εαρινό εξάμηνο παρακολουθούν μαθήματα χειμερινού και εαρινού 

εξαμήνου. 

ΘΕΜΑ: «Αιτήσεις-προθεσμίες σχετικά με την ένταξη/μετάβαση φοιτητών του πρώην ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας». 
 

Ταχ.Δ/νση: Κτίριο Διοίκησης 
                  Πανεπιστημιούπολη 

   Τ.Κ. 50150 Κοίλα Κοζάνη 
Τηλέφωνο: 24610-56290 
Πληροφορίες: Βουνάτσου Βαρβάρα 
Email: tacadthem@uowm.gr, bbounatsou@uowm.gr 
 

               
              Κοζάνη, 21-02-2022 
              Α.Π.: Δ/Υ 
 
 
Προς: 
- Το Πρυτανικό Συμβούλιο ΠΔΜ 
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 Αίτηση έως 28 Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους εντάσσονται στους 

μεταβατικούς φοιτητές και παρακολουθούν μαθήματα με την έναρξη του εαρινού 

εξαμήνου. Στο εαρινό εξάμηνο παρακολουθούν μαθήματα και χειμερινού εξαμήνου. 

 Αίτηση μετά τις 5 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους ή εξήντα (60) μέρες μετά την 

ανάρτηση βαθμολογίας από το τελευταίο μάθημα γίνονται μεταβατικοί φοιτητές και 

παρακολουθούν μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

 
 
 

Βαρβάρα Βουνάτσου 
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