
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 4559/2018 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 
ΚΑΤΑ το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Οι διατάξεις των νόμων: 
- 4009/2011 (Α' 195), ιδίως το άρθρο 33, όπως ισχύει, 
- 4485/2017 (Α' 114) όπως ισχύει, και 
- 4559/2018 (Α' 142), ιδίως το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του 

άρθρου 68 τοu ν. 4610/2019 (Α' 70) και ισχύει. 
11. Η με αριθ. 1068/27-06-2019/θέμα 9ο απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων «νέα προγράμματα σπουδών των νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων». 

Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Τμήματα 
Η διαδικασία εφαρμόζεται στα εξής Τμήματα: 
α) Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
β) Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας 
γ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών 
δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών 
Επιστημών 

ε) Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικών Σπουδών 
στ) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
ζ) Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας. 

11. Φοιτητές 
Η διαδικασία αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές των ως άνω Τμημάτων, οι οποίοι 
σωρευτικά : 
(α) κατά την 1η-10-2018 ήταν εγγεγραμμένοι ή ενεγράφησαν ως νεοεισαχθέντες φοιτητές 

για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των εξής 
Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου : 
- Νοσηλευτικής 

- Λογοθεραπείας 

- Προσχολικής Αγωγής 

- Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

- Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής 

- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 

Τεχνολόγων Γεωπόνων. 

(β) έχουν περατώσει με επιτυχία τις σπουδές του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, 
σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, ήτοι έχουν 
επιτυχώς: 

- εξεταστεί στο σύνολο των προβλεπόμενων υποχρεωτικών και επιλεγόμενων 

μαθημάτων, 

• υποστηρίξει πτυχιακή εργασία , και 

- εκπονήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση. 

(γ) η φοίτησή τους δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη 
λήψη του τίτλου σπουδών ΤΕΙ, σύμφωνα με το οικείο ενδεικτικό πρόγραμμα 



σtrοuδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, ήτοι δεν έχει υπερβεί το 120 
εξάμηνο. 

Συνεπώς, η παρούσα ρύθμιση αφορά : 
ί) φοιτητές που ενεγράφησαν στο οικείο Τμήμα ΤΕΙμε έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό 
έτος 2013-14 ή μεταγενέστερο , 
ii) φοιτητές με προγενέστερο έτος εισαγωγής του ακαδημαϊκού έτους 2013-14, οι 
οποίοι αιτήθηκαν και έλαβαν αναστολή φοίτησης, μόνο εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 
12° εξάμηνο φοίτησης, αφαιρουμένων των εξαμήνων που τελούσαν σε αναστολή. 

Επισημάνσεις:(1) Παρότι το ακαδημαϊκό έτος εκκινεί την 1 η Σεπτεμβρίου : ί) η 
εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου αφορά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος , και ίί) 
η εαρινή περίοδος πρακτικής άσκησης ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου . 
Συνεπώς, φοιτητής που κατά το εαρινό διδακτικό εξάμηνο διανύει το 12° εξάμηνο 
φοίτησης του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ εισαγωγής του, πληροί την παραπάνω 
προϋπόθεση , εφόσον για την ολοκλήρωση των σττοuδών του: αα) εξεταστεί με 
επιτυχία στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων μέχρι και την εξεταστική περίοδο 
του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους , ββ) υποστηρίξει με επιτυχία την πτυχιακή του 
εργασία μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, και γγ} ολοκληρώσει την πρακτική του άσκηση 
μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου . 
(2) Οι φοιτητές που έχουν υπερβεί το 12° εξάμηνο φοίτησης χωρίς να έχουν 
ολοκληρώσει με επιτυχία το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τεχνολογικής 
κατεύθυνσης στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, έχουν μόνο το δικαίωμα να 
ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους και να λάβουν το πτυχίο ΤΕΙ του Τμήματος 
εισαγωγής τους . 

Γ , ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 

(1) Μέχρι την 30η-07-2019,ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει πράξη με τα 
προβλεπόμενα μαθήματα του πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών 

(μεταβατικά μαθήματα) που απαιτείτα ι να παρακολουθήσει ο δικαιούχος φοιτητής 

για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

από τη Σύγκλητο οικείο πρόγραμμα σπουδών. Με την ίδια πράξη και μετά από 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος γίνεται αντιστοίχιση των μαθημάτων του 

προγράμματος σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τα μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών τεχνολογικής κατεύθυνσης , εξαιρουμένων των 

μαθημάτων που δικαιολογούν την αυξημένη διάρκεια φοίτησης από τετραετείς σε 
πενταετείς σπουδές και τα οποία δεν αντιστοιχούνται (σημ. : αφορά αποκλειστικά 

τα Τμήματα Γεωπονίας και Μουσικών Σπουδών) . Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και 

δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η 

πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου . 

(2) Από τη Δευτέρα 19-08 έως και τη Δευτέρα 16-09-2019, οι ενδιαφερόμενοι 
φοιτητές καταθέτουν , αυτοπρόσωπα ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή 
μέσω ΚΕΠ , αίτηση στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, με την οποία ζητούν 

αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης, να 

παρακολουθήσουν τα μεταβατικά μαθήματα και να λάβουν πτυχίο 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Κατά την τρέχουσα περίοδο πρώτης εφαρμογής , 

αιτήσεις ενδιαφερόμενων φοιτητών που κατατέθηκαν προ της έκδοσης της πράξης 
Προέδρου Τμήματος που προβλέπεται στο ως άνω 1° βήμα είναι αποδεκτές . 
Ειδικά οι φοιτητές που αποκτούν την ιδιότητα του δικαιούχου της ρύθμισης το 
Σεπτέμβριο (επιτυχής εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, επιτυχής υποστήριξη 



πτυχιακής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης) οφείλουν να το 
επισημάνουν στην αίτησή τους. Το Τμήμα μεριμνά για την έγκαιρη και κατά 
προτεραιότητα εξέταση και βαθμολόγηση των μαθημάτων ή/και της πτυχιακής 
εργασίας, καθώς και τη διεκπεραίωση της αναγνώρισης της πρακτικής άσκησης 
των συγκεκριμένων φοιτητών. 

(3) Μέχρι την 16η-09-2019, με απόφαση της Σuνέλεuσης του οικείου Τμήματος 

επιμερίζονται τα μεταβατικά μαθήματα για διδασκαλία στο χειμερινό και εαρινό 
εξάμηνο. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα μεριμνά για τη διδασκαλία όλων των 

μεταβατικών μαθημάτων κατά το επερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, ανεξάρτητα εάν το 

πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τελεί σε σταδιακή ή πλήρη 
εφαρμογή . 

(4) Μέχρι τη Δευτέρα 7-10-2019, με απόφαση της Συνέλευσης τοu Τμήματος 

εξετάζονται οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών και όσοι διαπιστωθεί ότι 

πληρούν και τις τρείς προϋποθέσεις ποu αναφέρονται παραπάνω (βλ. ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ> 11.Φοιτητές)ανακηρύσσονται ως φοιτητές τοu προγράμματος 

σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του οικείου Τμήματος και συνεχίζουν τη 

φοίτησή τους, ώστε αφού παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς στο σύνολο 

των μεταβατικών μαθημάτων να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο. 

Οι δικαιούχοι φοιτητές εγγράφονται στο 7° εξάμηνο (ή στο 9° αποκλειστικά για τα 
Τμήματα Γεωπονίας και Μουσικών Σπουδών) του προγράμματος σπουδών 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και δικαιούνται όσες παροχές (συγγράμματα, 
πάσο, παροχές φοιτητικής μέριμνας) προβλέπονται για τους φοιτητές με 
αντίστοιχη διάρκεια φοίτησης. Κατά την εγγραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα 
«Φοιτητολόγιο}), οι δικαιούχοι φοιτητές πιστώνονται αυτοδίκαια το βαθμό επιτυχίας 
κάθε μαθήματος του προγράμματος τεχνολογικής κατεύθυνσης που ολοκλήρωσαν 
στο αντίστοιχο μάθημα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την απόφαση 
αντιστοίχισης ποu αναφέρεται στο βήμα 1, πλην των μεταβατικών μαθημάτων που 
παραμένουν ως υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών τοuς . Για τα 
μαθήματα του προγράμματος τεχνολογικής κατεύθυνσης που έχουν αντιστοιχηθεί 
με τα μεταβατικά μαθήματα και δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθώς και για την πρακτική άσκηση (εφόσον το 
πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνει πρακτική άσκηση), ο 
φοιτητής λαμβάνει σχετική βεβαίωση παρακολούθησης που συνοδεύει το πτυχίο 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

(5) Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους 
στο πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μέχρι και 60 ημέρες από 
την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα του αντίστοιχου 

προγράμματος τεχνολογικής κατεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το 

διδακτικό εξάμηνο έχει προχωρήσει τόσο ώστε ο υπολειπόμενος διδακτικός 

χρόνος δεν εξασφαλίζει την πλήρη παρακολούθηση των διδασκόμενων σε αυτό 

μεταβατικών μαθημάτων (13 εβδομάδες), η Συνέλευση του Τμήματος 

ανακηρύσσει μεν τον ενδιαφερόμενο ως δικαιούχο της ρύθμισης, τον εγγράφει στο 

7°ή 9° εξάμηνο αντίστοιχα του πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών αλλά 
του επιτρέπει την παρακολούθηση των μεταβατικών μαθημάτων όχι από το 

τρέχον αλλά από το επόμενο διδακτικό εξάμηνο. 

(6) Κατά ανάλογο τρόπο , η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τις αιτήσεις που θα 

υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μέχρι και τη λήξη της εξεταστικής 

περιόδου του Φεβρουάριου 2020. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση της 

Συνέλευσης που προβλέπεται στο βήμα 4 λαμβάνεται το αργότερο εντός της 



• 

πρώτης εβδομάδας του εαρινού διδακτικού εξαμήνου. Ειδικά οι 

ενδιαφερόμενοι φοιτητές που καθίστανται δικαιούχοι της ρύθμισης με την 

ολοκλήρωση της χειμερινής περιόδου πρακτικής άσκησης (λήξη 30-03-2020) 
έχουν . τη δυνατότητα παρακολούθησης των μεταβατικών μαθημάτων από το 
επόμενο χειμερινό εξάμηνο. 

(7) Δικαίωμα υπαναχώρησης: Φοιτητής, ο οποίος μετά από αίτησή . του έχει 

καταστεί δικαιούχος της ρύθμισης και έχει εγγραφεl στο πρόγραμμα σπουδών 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του οικείου Τμήματος, έχει το δικαίωμα με νέα 
αίτηση που καταθέτει αυτοπρόσωπα ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή 

μέσω ΚΕΠ στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι έξι μήνες από την υποβολή της 

πρώτης, να ζητήσει την οικειοθελή παραίτησή του από τη δυνατότητα λήψης 

πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση τοu 

Τμήματος αποφασίζει την οριστική διαγραφή rou ως φοιτητή του πανεπιστημιακού 
προγράμματος σπουδών και την ταυτόχρονη υπαγωγή του στο προηγούμενο 
καθεστώς, δηλ. του απόφοιτου του προγράμματος σπουδών τεχνολογικής 

κατεύθυνσης. Η Γραμματεία ανακηρύσσει το φοιτητή πτυχιούχο, με ημερομηνία 

λήψης του πτυχίου ΤΕΙ την ημερομηνία της αίτησης υπαναχώρησης, και 
προγραμματίζει τη συμμετοχή τοu στην επόμενη τελετή ορκωμοσίας του 

Τμήματος. Η αiτηση υπαναχώρησης δεν ανακαλείται. 

(8) Τα Τμήματα μπορούν να ζητούν από τη Γραμματεία του Συμβουλίου Ένταξης 
διευκρινίσεις επί της ως άνω διαδικασίας και γενικότερα σε ότι αφορά την 

εφαρμογή της παρ . 5 του άρθρου 5 του ν . 4559/2018 όπως ισχύει. Εφόσον 
απαιτείται, με απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο 

δίνονται οδηγίες στα Τμήματα για τη διαχείριση περιπτώσεων που δεν 
καλύπτονται από την παρούσα ρύθμιση. 


