
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Νόμου 4521/2 Μαρτίου 2018 (άρθρο 5): 

 

1. Όσοι φοιτητές κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4521 (δηλαδή  στις 2 Μαρτίου 

2018) δεν είχαν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών 

υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Αγωγής και 

Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΤΑΦΠΠΗ) του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής.  

2. Με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος, γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του Παλαιού 

Προγράμματος Σπουδών (του πρώην Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ) με 

μαθήματα του Νέου προγράμματος σπουδών του ΤΑΦΠΠΗ του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και καθορίζονται: 

α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Προσχολικής 

Αγωγής Τ.Ε.Ι., οπότε και ορίζεται ο αντίστοιχος αριθμός μαθημάτων που πρέπει να 

ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται στο 

Νέο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου, πλέον της πρακτικής άσκησης και 

β) τα επιπλέον μαθήματα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να 

παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 

σπουδών του ΤΑΦΠΠΗ και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Στην περίπτωση αυτή αν δεν γίνει αντιστοίχιση ορισμένων μαθημάτων του παλαιού 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος με τα μαθήματα του νέου προγράμματος 

σπουδών του ΤΑΦΠΠΗ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα μαθήματα αυτά δεν 

λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά 

στους φοιτητές που τα παρακολούθησαν επιτυχώς, χορηγείται σχετική βεβαίωση 

παρακολούθησης. Η πρακτική άσκηση που έχει εκπονηθεί μπορεί να αντιστοιχείται, 

και να λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

3. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο 

σπουδών του πρώην Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική 

υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, η 

οποία δεν ανακαλείται.  

 

Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί 

τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, 

σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) 

εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του 

πρώην Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Τ.Ε.Ι.. 


