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Ο νέος νόμος 4610/19 που ορίζει  τις συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. στο άρθρο 11 
(Ένταξη φοιτητών)  και συγκεκριμένα στις παραγράφους 1, 2 και 5 ορίζει την αυτοδίκαια 
ένταξη των εγγεγραμμένων φοιτητών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. Περαιτέρω ορίζει 
ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη 
πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος 
Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να 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 τη δυνατότητα, με τον περιορισμό της 
παραγράφου 1,  με  αίτηση,  που καταθέτουν στη  γραμματεία του Τμήματος  στο οποίο 
εντάσσονται (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων), αντί να ορκιστούν και να 
λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον 
μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου (Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)    και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. Υπάρχει σχετική ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Τμήματος όπου ορίζονται οι 
αντιστοιχίσεις και τα επιπλέον μαθήματα (http://business.teicm.gr/). Στη συνεδρίαση της 
20ης Ιουνίου 2019 (Α.Π. 1/2019) η Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων   αποφάσισε   ότι   τα   τέσσερα   επιπλέον   μαθήματα   που   θα   πρέπει   να 
παρακολουθήσουν οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας  θα  προέρχονται  από  τα  επιλογής  μαθήματα  του  Π.Π.Σ.  του  Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., τα οποία είναι νέα και δεν υπήρχαν 
στο Π.Π.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 
Διευκρινίζεται ότι η αίτηση θα υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων έως τις 15.10.2020, για το χειμερινό εξάμηνο  του ακαδημ. 
έτους 2020 -21 και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου 
που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά τη κατάθεση της αρχικής δήλωσης. 
Η αίτηση υποβάλλεται υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του Τμήματος.   

Τα μαθήματα στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που θα διδαχθούν και θα 

εξεταστούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 είναι αυτά του Α Εξαμήνου (χειμερινό) και του Β 

Εξαμήνου (εαρινό), σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων που υπάρχει στην Ιστοσελίδα του 

Τμήματος . Για τυχόν μαθήματα επόμενων εξαμήνων που θα διδάσκονται και θα εξετάζονται θα 

αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μετά από 

σχετική  απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  Διεθνούς  Πανεπιστημίου  Ελλάδας,  σε 

http://business.teicm.gr/


συνδυασμό με τον αριθμό μελών ΔΕΠ και Έκτακτου Προσωπικού που θα διατίθενται στο Τμήμα 

και θα εκδίδεται σχετική ανακοίνωση μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων κάθε 

εξαμήνου. 

(Τα μαθήματα που θα διδαχθούν και θα εξεταστούν κατά το χειμ. Εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2020-21 είναι: 

·         Συμπεριφορά Καταναλωτή  

·         Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων 

·         Αρχές Οικονομικής Σκέψης 

·         Ηλεκτρονικό Εμπόριο) 

 
 
 

Σέρρες 18/08/2020  
 
Από τη Γραμματεία  


