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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 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 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 αίτηση, που 

καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο 

Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης. Οι αντιστοιχίσεις μαθημάτων και τα επί πλέον μαθήματα είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο: 

http://accounting.teicm.gr/index.php?cat_id=73 

   Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) 

ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα (θα ανακοινωθεί 

η σχετική ημερομηνία μετά την ανάρτηση της βαθμολογίας του τελευταίου 

μαθήματος) και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου 

που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής 

δήλωσης. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις που αφορούν στα μαθήματα, την Πτυχιακή Εργασία και την 

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και βρίσκονται στα 8+4 εξάμηνα των 

σπουδών τους. 

Η αίτηση υποβάλλεται υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του 

Τμήματος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

Σχετικές ερωτήσεις εκ μέρους των φοιτητών υποβάλλονται στο e-mail: 

tlog@teicm.gr 

Τα μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών που θα διδαχθούν και θα 

εξεταστούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 είναι αυτά του Α Εξαμήνου 

(χειμερινό) και του Β Εξαμήνου (εαρινό), σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων. 

Για τυχόν μαθήματα επόμενων εξαμήνων που θα διδάσκονται και θα εξετάζονται 

θα αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, μετά από 

σχετική απόφαση της ΔΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, σε 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. 

Σέρρες 08/07/2019 

Η Γραμματεία 


