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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: 14/Σ172/21-10-2022 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 172/21-10-2022 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21-10-2022 στις 9:30 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά 

την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 1153/19-10-2022, η οποία επιδόθηκε 

στα μέλη της Συγκλήτου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 28 μελών και την απουσία 11 μελών. 

Τακτικοί 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα  Παρατηρήσεις 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Καθηγητής  

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

- - - Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης Καθηγήτρια  

 

Σχολές Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

Πολυτεχνική  

Κοσμητεία Αγγελίδης Π. Κοσμήτορας Καθηγητής  

ΜΜ Νενές Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΧΜ Τάγαρης Ε. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΜΟΠ Καπαγερίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΗΜΜΥ - - - Πρόεδρος Καθηγητής  

ΜΣΠΣ Κυράτσης Π. Αν. Πρόεδρος Καθηγητής  

Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Παπαδοπούλου Πην. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΠΤΔΕ Θωίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΠΤΝ - - - Πρόεδρος Καθηγητής  

ΕΨΜ Μιχαήλ Δ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΨΥΧ Πνευματικός Δ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

Καλών Τεχνών 
Κοσμητεία 

ΤΕΕΤ 
Καστρίτσης Ι. Κοσμήτορας Αν. Καθηγητής  

Θετικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Καλογηράτου Ζ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΜΑΘ Μπίσμπας Α. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΛΗ Δόσης Μ. Πρόεδρος Καθηγητής  

Γεωπονικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία 

ΓΕΩ 
Μέλφου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

Επιστημών Υγείας 

Κοσμητεία Τσανακτσίδης Κ. Κοσμήτορας Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΕΡΓ - - - Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

ΜΑΙ Σαββίδης Σ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

Οικονομικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Καταραχιά Αν. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΔΕΟΣ Βελέντζας Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΔΕΤ - - - Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΛΧΡ Πιτόσκα Ηλ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  
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ΟΕ Μονοβασίλης Θ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΟΔΕ - - - Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΔΑ - - - Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΣΑΕ Αναστασιάδου Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

 

Τακτικοί 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

Τίγγος Αντ. (ως 31-12-2023) Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.  

Λιάνα Μαρία (ως 31-12-2023) Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού  

- - - Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

- - - Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

- - - Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

Παπαδόπουλος Ιωάννης (ως 31-12-2022) Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων 

διδακτόρων 
 

 

Απόντες: 

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

 Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

ΗΜΜΥ Χριστοφορίδης Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΜΧΠΣ Κακούλης Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΠΤΝ Ντίνας Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΕΡΓ Γούλα Μ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

ΔΕΤ Τριαντάρη Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΟΔΕ Κοντέος Γ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΔΑ Μπακούρος Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

 
Βάγιου Παναγιώτα 

(ως 31-12-2022) 

Εκπρόσωπος προπτυχιακών 

φοιτητών 
  

 

Μπαϊραχτάρης 

Στέργιος (ως 31-

12-2022) 

Εκπρόσωπος προπτυχιακών 

φοιτητών 
  

 
Μπέρσος Γρηγόρης 

(ως 31-12-2022) 

Εκπρόσωπος προπτυχιακών 

φοιτητών 
  

Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. δεν έχουν ακόμη οριστεί. 

 

Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου  Δ. Βαβλιάρα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

14. Αντικατάσταση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 19/Σ170/26-09-2022 συνεδρίασης Συγκλήτου με 

θέμα: «Διαδικασία για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για 

σοβαρούς λόγους υγείας» 

Ο κύριος Ν. Σαριαννίδης,  εισάγει τα μέλη της Συγκλήτου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την 

αντικατάσταση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 19/Σ170/26-09-2022 συνεδρίασης Συγκλήτου με θέμα: 

«Διαδικασία για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς 

λόγους υγείας» 

Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα της Συγκλήτου, λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»), 
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3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 

4610/2019 (Α’ 70 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»), 

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 709) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας», 

5. Τις διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 485 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 

σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 

με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 

με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

8. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και 

912/07-10-2019 (Β΄3814) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν οι 

Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε 

Αντιπρύτανη, 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Ακαδημαϊκών θεμάτων, 

10. Την εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη, 

αποφασίζει ομόφωνα την αντικατάσταση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 19/Σ170/26-09-2022 

συνεδρίασης Συγκλήτου με θέμα: «Διαδικασία για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής 

διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας», ως ακολούθως: 

 

A. Διαδικασία για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για 

σοβαρούς λόγους υγείας. 

Με αίτηση των φοιτητών προς το Τμήμα φοίτησής τους και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 

είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς 

λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του ίδιου του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου 

βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης σε 

ένα πρόγραμμα πρώτου κύκλου με ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης δώδεκα (12) ακαδημαϊκών 

εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών δύναται να προσαυξηθεί συνολικά κατά δώδεκα (12) 

ακαδημαϊκά εξάμηνα (συνολικός χρόνος φοίτησης είκοσι τέσσερα (24) ακαδημαϊκά εξάμηνα). 

Αντίστοιχα, για πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ανώτατη διάρκεια δέκα έξι (16) ακαδημαϊκών 

εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών δύναται να προσαυξηθεί συνολικά κατά δέκα έξι (16) 

ακαδημαϊκά εξάμηνα (συνολικός χρόνος φοίτησης τριάντα δύο (32) ακαδημαϊκά εξάμηνα). 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αίτηση του φοιτητή, απόφαση του Τμήματος και απόφαση της 

Συγκλήτου, δύναται να παραταθεί επιπλέον για δύο (2) έως οκτώ (8) εξάμηνα για τα τετραετούς 

φοίτησης Τμήματα και άλλα δύο (2) έως δέκα (10) εξάμηνα για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα, η 

κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας. 

1) Για λόγους υγείας που αφορούν στο πρόσωπο του ίδιου του φοιτητή, δύναται να υπερβούν την 

ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης: 
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α) Όλοι οι εισαγόμενοι στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την ειδική κατηγορία 

ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του 

Ν.3494/2009 (Α’ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Οι φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 

δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. 

γ) Κατά περίπτωση, για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας. 

2) Για λόγους υγείας που αφορούν στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή 

προσώπου με τον οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δύναται να υπερβούν την 

ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης: 

α) Όσοι από τους προαναφερόμενους οικείους είναι τυφλοί ή κωφοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που 

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή καρκινοπαθείς που 

υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία ή ανοσοθεραπεία ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων 

ειδικών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. 

β) Όσοι από τους προαναφερόμενους οικείους, κατά περίπτωση, αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα 

ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας. 

 

Δικαιολογητικά: 

1.Αίτηση του φοιτητή η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

2.Βεβαίωση σπουδών, η οποία εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

3.Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής 

Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού 

(Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον ίδιο ή για εξαρτώμενο μέλος 

του νοικοκυριού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι 

σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από 

αυτά. 

4. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει 

απαραίτητο.  

 

B. Διαδικασία για μερική φοίτηση. 

Οι φοιτητές με αίτησή τους προς της Γραμματεία του Τμήματος αιτούνται τη μερική φοίτηση, αρκεί να 

ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, εκτός από την περίπτωση (γβ) που οι φοιτητές 

υποβάλλουν την αίτηση στην Κοσμητεία της Σχολής που ανήκει το Τμήμα τους: 

α) Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, β) οι 

φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γ) οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές 

και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό 

μητρώο αθλητικών σωματείων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

γα) Για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα 

ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή 

αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως 

μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς 

διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή  

γβ) Συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο 

αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς 

αγώνες και αγώνες κωφών. Οι φοιτητές της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να εγγράφονται ως 

φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής.  
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Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό 

ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε 

αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το πρόγραμμα 

σπουδών. 

 

Δικαιολογητικά: 

1.Αίτηση του φοιτητή η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

2.Ανάλογα σε ποια κατηγορία από τις ανωτέρω βρίσκεται ο φοιτητής να κατατίθεται και το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό (π.χ. α): βεβαίωση προϋπηρεσίας,  β): Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., γ), γα), γβ): βεβαίωση από τα 

αθλητικά σωματεία). 

3.Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Κοσμητεία της Σχολής (αφορά την υποπερίπτωση γβ) μπορεί να ζητά 

συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.  

 

   Γ.  Διαδικασία για αναστολή φοίτησης. 

Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης (δηλ. 4+2=6 ακαδημαϊκά έτη για τα 

Τμήματα τετραετούς φοίτησης και 5+3=8 έτη για τα Τμήματα πενταετούς φοίτησης) με αίτησή τους 

προς τη Γραμματεία του Τμήματος, αιτούνται τη διακοπή φοίτησής τους για χρονική περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά 

για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής 

δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα 

αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει πράξη αναστολής, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και 

κοινοποιείται στην Κοσμητεία της Σχολής. 

 

Δικαιολογητικά: 

1.Αίτηση του φοιτητή η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

 Στην αίτηση ο φοιτητής δηλώνει τη χρονική περίοδο διακοπής της φοίτησης.  

2.Βεβαίωση σπουδών, η οποία εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

3.Η Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει 

απαραίτητο να εξετάσει η Συνέλευση του Τμήματος. 

Είναι δυνατή η άρση διακοπής φοίτησης με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα. Η 

Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να ενεργοποιηθεί η 

φοίτησή του.  

 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση της Συγκλήτου και υπογράφεται το 

πρακτικό ως ακολούθως: 

Κοζάνη, 21-10-2022 

 Ο Πρύτανης  Η γραμματέας της Συγκλήτου  

 

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Δ. Βαβλιάρα  
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