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Σύντομες Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού 
 

Σε μια προσπάθεια μας να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις και απορίες σας, 
όπως αυτές έχουν προκύψει μετά από τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το νέο μας 
ίδρυμα, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, παρακάτω παραθέτουμε μια σειρά 
από σύντομες ερωτήσεις – απαντήσεις που θα σας βοηθήσουν να έχετε μια εικόνα 
των πραγμάτων. Για οτιδήποτε δεν καλύπτεται στις παρακάτω ερωτήσεις, παρακαλώ 
απευθυνθείτε στη γραμματεία του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.  
 
 
Ερώτηση 1: Ποιος|α έχει δικαίωμα για πανεπιστημιοποίηση του πτυχίου του|της; 

Απάντηση: Οποιοσδήποτε φοιτητής τμήματος του ΤΕΙΚ που έχει ολοκληρώσει τις 

υποχρεώσεις του | της με το ίδρυμα (έχει δηλαδή ολοκληρώσει τα μαθήματα 

επιτυχώς, έχει υλοποιήσει τη πτυχιακή εργασία του|της και έχει ολοκληρώσει τη 

πρακτική του|της άσκηση. Αυτοί οι φοιτητές αντί για αίτηση για πτυχίο, κάνουν 

αίτηση για αντιστοίχιση πτυχίου. Στη συνέχεια, οι φοιτητές που κάνουν χρήση του 

δικαιώματος τους για αντιστοίχιση του πτυχίου τους, θα πρέπει να 

παρακολουθήσουν επιτυχώς  τέσσερα νέα μαθήματα. Το «δικαίωμα» αυτό δίνεται 

μόνο σε όλους όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο (και 

παράλληλα βρίσκονται στα 4 + 2 έτη ή δεν έχουν ξεπεράσει τα 6 έτη φοίτησης). Η 

καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις αντιστοίχισης είναι στις 15.09.2019. Όσοι 

από εσάς έχετε να δώσετε μαθήματα την εξεταστική του Σεπτέμβρη, ο νόμος ορίζει 

ότι έχετε το δικαίωμα να κάνετε την αίτηση αντιστοίχισης μέχρι και 60 μέρες από την 

ανάρτηση της βαθμολογίας του τελευταίου μαθήματος που έχετε δώσει κατά την 

εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019. 

 

 

Ερώτηση 2: Τι θα γίνει με όσους μπήκαν το 2018 – 2019 στο τμήμα, ή ακόμα και τους 

παλαιότερους φοιτητές του τμήματος (αφορά όσους είναι στο 4 + 2 ή όσους δεν 

έχουν ξεπεράσει|υπερβεί τα 6 έτη φοίτησης);  

Απάντηση: Οι φοιτητές αυτοί θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο 

εισήχθησαν (δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙΚ).  Αυτό σημαίνει ότι για 

αυτούς η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτικές. Μπορούν να 

προχωρήσουν σε αντιστοίχιση (πανεπιστημιοποίηση) του πτυχίου τους με την 

ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους με τις προϋποθέσεις που αναλύονται στην 

ερώτηση 1.  

 

 

Ερώτηση 3: Μέχρι πότε θα «τρέχει» το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών του τμήματος;  

Απάντηση: Το νέο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού που θα ξεκινήσει τη 

λειτουργία του τον Οκτώβρη του 2019, θα διαθέτει νέο πρόγραμμα σπουδών (με 

κατευθύνσεις σε προχωρημένο εξάμηνο σπουδών). Το νέο αυτό πρόγραμμα 

σπουδών θα είναι πλήρως αντιστοιχισμένο με το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών που 
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‘τρέχει’ μέχρι αυτή την ώρα στο τμήμα. Άρα με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 

2019 – 2020, θα ενταχθείτε αυτόματα στο νέο, πλήρως αντιστοιχισμένο πρόγραμμα 

σπουδών του νέο μας τμήματος. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις 

αντιστοιχήσεις των μαθημάτων θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό χώρο του τμήματος, 

από τον οποίο οφείλετε να ενημερώνεστε πριν απευθύνεστε στη γραμματεία του 

τμήματος.  

 

 

Ερώτηση 4: Πόσα μαθήματα θα χρειαστεί να δώσω για να αναγνωρισθεί το πτυχίο 

μου ως πανεπιστημιακό;  

Απάντηση: Σύμφωνα με το νόμο αυτή είναι απόφαση που λαμβάνετε από τα όργανα 

του τμήματος σας. Για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, η απόφαση 

της συνέλευσης έχει καθορίσει ότι οι φοιτητές θα πρέπει να εξετασθούν σε τέσσερα 

ΝΕΑ (4) επιπλέον μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά θα αποφασισθούν από τη 

συνέλευση του τμήματος και θα είναι διαφορετικά για τους φοιτητές της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και διαφορετικά για τους φοιτητές της Διοίκησης Τουριστικών 

Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Επιπλέον, τα τέσσερα αυτά νέα 

μαθήματα έχουν κατανεμηθεί σε όλη τη χρονιά (χειμερινό – εαρινό εξάμηνο). Για 

όσους φοιτητές επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας (όσοι δηλαδή 

από εσάς έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας στο τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων αυτό το Σεπτέμβριο 2019), θα γνωρίζετε ποια είναι αυτά τα 

επιπλέον μαθήματα στο τέλος του Ιουνίου του 2019.  

 

 

Ερώτηση 5: Τι θα γίνει με τα εργαστήρια του προγράμματος σπουδών που 

παρακολουθώ τώρα; Θα καταργηθούν; 

Απάντηση: Για τους φοιτητές που παρακολουθούν το ΗΔΗ υπάρχον πρόγραμμα του 

τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (αυτό δηλαδή που τρέχει αυτή τη 

στιγμή) συνεχίζουν ως έχει στο πρόγραμμα. Θα παρακολουθήσουν το υπάρχον 

πρόγραμμα (με τα υπάρχοντα εργαστήρια, εάν υπάρχουν) κανονικά.  

 

 

Ερώτηση 6: Θα συνεχίσει να ισχύει το πάσο μου, και τι θα γίνει με τον ΕΥΔΟΞΟ; Θα 

μπορώ να πρέπει να βγάλω νέες κάρτες 

Απάντηση: Το σύστημα του Εύδοξου θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά όπως 

λειτουργούσε μέχρι τώρα. Για πάσο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς 

και άλλα προσωπικά έγγραφα (π.χ., κάρτα βιβλιοθήκης) θα ενημερωθείτε από τους 

υπευθύνους (γραμματείες τμημάτων, τμήμα φοιτητικής μέριμνας, βιβλιοθήκη) 

σύντομα. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να έχετε συνεχώς μια εικόνα των 

πληροφοριών που αναρτούνται από τώρα και έπειτα στην ιστοσελίδα και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης του τμήματος) και να παρακολουθείτε τις σχετικές 

ανακοινώσεις. Για ενημέρωση και πληροφορία σχετικά με το τμήμα ενημερώνεστε 

μόνο από το διαδικτυακό χώρο του τμήματος και τη γραμματεία του τμήματος. 
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Γενικά η λειτουργία του τμήματος (πέρα από το όνομα) δεν αλλάζει καθόλου. Το 

τμήμα συνεχίζει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε και πριν από την Ίδρυση του 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  

 

 

Ερώτηση 7: Τι θα γίνει με τους παλαιότερους φοιτητές (αυτούς που δεν εντάσσονται 

στο κανόνα των 4 + 2 ετών, αυτών δηλαδή που εισήχθησαν την ακαδημαϊκή χρονιά 

2012-2013 ή πριν), από το Σεπτέμβριο του 2019 και έπειτα; 

Απάντηση: Όσοι φοιτητές δεν μπορούν να ενταχθούν στο κανόνα των 4 + 2 ετών, 

συνεχίζουν στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης. Το πτυχίο τους θα 

είναι από το νέο ίδρυμα (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο), και το νέο τμήμα 

(Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού), αλλά το πτυχίο τους θα αναγράφει 

τον παλαιό τίτλο πτυχίου (με τις δύο διαφορετικές κατευθύνσεις).  

 

 

Ερώτηση 8: Θα έχω την επιλογή να διαλέξω εάν θέλω να πραγματοποιήσω πτυχιακή 

εργασία ή όχι; Μπορεί να αντικατασταθεί από μαθήματα; 

Απάντηση: Όχι, όσοι φοιτητές – τριες εισήχθησαν στο τμήμα μέχρι και την 

ακαδημαϊκή χρονιά 2018 – 19 θα πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρώσουν το 

πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙΚ στο οποίο εισήχθησαν. Προφανώς, κάτι αντίστοιχο 

συμβαίνει και για τη περίπτωση της πρακτικής άσκησης. Είναι υποχρεωτικό για εσάς 

να ολοκληρώσετε ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.  

 

 

Ερώτηση 9: Πότε συμπληρώνονται τα 4 + 2 έτη για μένα;  

Απάντηση: Για κάθε φοιτητή-τρια ο κανόνας του 4 + 2 ισχύει το Σεπτέμβριο του έτους 

που συμπληρώνονται 6 έτη ακαδημαϊκής παρουσίας στο ΤΕΙΚ (4 έτη + 2 έτη).  

Έτος Εισαγωγής  Έτος Συμπλήρωσης 6ετίας 

1 2013 - 2014    2018 - 2019  1 

2 2014 - 2015    2019 - 2020  2 

3 2015 - 2016    2020 - 2021  3 

4 2016 - 2017    2021 - 2022  4 

5 2017 - 2018    2022 - 2023  5 

6 2018 - 2019    2023 - 2024  6 

 

 

Ερώτηση 10:  Έχω εισαχθεί στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο) 

το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 19. Τι πτυχίο θα πάρω;  

Απάντηση: Το πτυχίο σας θα αντανακλά τα δεδομένα της ακαδημαϊκής χρονιάς που 

εισαχθήκατε στο Ίδρυμα. Άρα, το πτυχίο σας θα δοθεί από το Ίδρυμα του ΤΕΙΚ. Από 

εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι επιθυμείτε να πράξετε (εάν δηλαδή επιλέξετε να 

κάνετε αίτηση για ‘πανεπιστημιοποίηση’ του πτυχίου σας ή όχι) θα αλλάξουν 

αντίστοιχα οι υπόλοιπες πληροφορίες στο πτυχίο σας. Εάν με το τέλος των σπουδών 
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σας επιλέξετε να κάνετε αίτηση για ΄αντιστοίχιση’, τότε το όνομα του τμήματος θα 

αλλάξει σε ‘Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού’ και παράλληλα θα 

αναγράφεται η κατεύθυνση των σπουδών σας (π.χ., κατεύθυνση Διοίκησης 

Επιχειρήσεων ή κατεύθυνση Τουρισμού, αντίστοιχα). Πτυχίο από το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ έχουν 

το δικαίωμα να πάρουν οι νεοεισαχθέντες φοιτητές –τριες (από την ακαδημαϊκή 

χρονιά 2019 -20 και πέρα).  

 

 

Ερώτηση 11: Μου μένει ένα (1) μάθημά για να ολοκληρώσω τις σπουδές μου (έχω 

ολοκληρώσει πρακτική και πτυχιακή εργασία), και θέλω να κάνω αίτηση για 

αντιστοίχιση του πτυχίου μου. Μπορώ να παρακολουθήσω το μάθημα που μου μένει 

μαζί με τα υποχρεωτικά μαθήματα για τη ‘πανεπιστημιοποίηση’ του πτυχίου μου;  

Απάντηση: Σύμφωνα με το νόμο για το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., οι φοιτητές που επιθυμούν να 

κάνουν αίτηση για αντιστοίχιση του πτυχίου τους, μπορούν να το κάνουν μετά την 

ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων τους στο ΤΕΙΚ (να έχουν δηλαδή 

συγκεντρώσει 240 ECTS credits μέσω μαθημάτων, πτυχιακής και πρακτικής άσκησης). 

Θα πρέπει λοιπόν να ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας (μέχρι το Σεπτέμβριο του 

2019) και μετά να παρακολουθήσετε τα επιπλέον μαθήματα που χρειάζεστε για τη 

αντιστοίχιση του πτυχίου σας. 

 

 

Ερώτηση 12: Αυτά τα 4 μαθήματα που πρέπει να δώσω για να πάρω 

‘πανεπιστημιακό’ πτυχίο, μπορώ να τα παρακολουθήσω (και να τα δώσω) σε ένα 

εξάμηνο, ή θα σπάσουν σε εαρινό και χειμερινό;  

Απάντηση: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα τέσσερα νέα μαθήματα που θα 

πρέπει να δώσετε για την αντιστοίχιση του παλαιού πτυχίου σας (ΤΕΙ) με το νέο 

(πανεπιστήμιο) θα είναι κατανεμημένα μέσα στο χρόνο (χειμερινό και εαρινό 

εξάμηνο) και σε διαφορετικά έτη σπουδών. Υπάρχει πρόνοια από το τμήμα και το 

πανεπιστήμιο, τα μαθήματα αυτά να διδαχθούν από τη νέα χρονιά.  

 

 

Ερώτηση 13: Έχω το δικαίωμα ‘αντιστοίχισης’ του πτυχίου μου (είμαι στα 4+2 έτη) 

και κάνω την αίτηση αντιστοίχισης στη γραμματεία του τμήματος μου. Μου συνέβη 

όμως μια αναπάντεχη εξέλιξη και δεν μπορώ να δώσω τα τέσσερα (4) μαθήματα για 

την αντιστοίχιση του πτυχίου μου. Τι γίνεται σε αυτή τη περίπτωση; 

Απάντηση: Ο νόμος σας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη αρχική αίτηση 
αντιστοίχισης σας, σε εύλογο χρονικό περιθώριο. Σύμφωνα με τον νόμο, έχετε τη 
δυνατότητα να ανακαλέσετε την αίτηση για αντιστοίχιση που έχετε ήδη υποβάλει, το 
αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της.  


