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Μεταβατικές διατάξεις για τους υπό ένταξη φοιτητές από το   

Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΙ 

 στο πρόγραμμα σπουδών ΕΛΜΕΠΑ   

 

Σύμφωνα με το άρθ. 23 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019) μετά την ίδρυση 
του Ελληνικού Μεσογειακού  Πανεπιστημίου φοιτητές οι οποίοι: 

1 ολοκληρώνουν επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών 
ΤΕΙ στο οποίο είχαν εισαχθεί  και  

2 βρίσκονται σε εξάμηνο όχι μεγαλύτερο του 12ου  

μπορούν να ενταχθούν από το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ και των δυο 
κατευθύνσεων (Διοίκηση Επιχειρήσεων  & Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) στο Πρόγραμμα σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ και στις αντίστοιχες 
κατευθύνσεις (Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκηση Τουρισμού). 
 
Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των παρακάτω μαθημάτων λαμβάνουν πτυχίο για 
το πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν  μπορούν να λάβουν πτυχίο και του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ.  
 
 
Επιπλέον Μαθήματα ανά κατεύθυνση 
 
Τα μαθήματα που θα πρέπει να ολοκληρώσουν από την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους 2021-2022 και εφεξής είναι ανά κατεύθυνση:   
 

Α. Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων  

 Οικονομική Γεωγραφία 

 Διοίκηση Έργου 

 Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγής  

 Επικοινωνία στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις 

 Επιπλέον, όσοι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής δεν είχαν συμπεριλάβει 
το μάθημα Συμπεριφορά καταναλωτή στα μαθήματα επιλογής τους θα 
πρέπει να το εξεταστούν στα πλαίσια του προγράμματος ΕΛΜΕΠΑ. 
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Β. Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών επιχειρήσεων  

 Μεταφορές και Τουρισμός  

 Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό  

 Διαχείριση Ταυτότητας Προορισμών και Επιχειρήσεων 

 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 Χρηματοοικονομική Λογιστική 

 Οικονομική Γεωγραφία 

 Επιπλέον, όσοι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής δεν είχαν συμπεριλάβει 
το μάθημα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στα επιλογής τους θα 
πρέπει να το εξεταστούν στα πλαίσια του προγράμματος ΕΛΜΕΠΑ 

 

Περίοδος Κατάθεσης Αιτήσεων:  
 
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για την ένταξη καλούνται να αποστείλουν μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος του Πανεπιστημίου (student.hmu.gr) τη σχετική αίτηση 
που υπάρχει στο  σύστημα εντός των μηνών:   
Σεπτέμβριο εφόσον πρόκειται για το χειμερινό εξάμηνο 
Φεβρουάριο εφόσον πρόκειται για το εαρινό εξάμηνο 
 
Σε περίπτωση που επιθυμούν την ακύρωση της αίτησής τους, αυτό γίνεται εντός 
χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών  
 
Μετά την παραλαβή της αίτησης από τη γραμματεία, γίνεται ο σχετικός έλεγχος των 
προϋποθέσεων και η αλλαγή του προγράμματος σπουδών. 
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