
Αιτήσεις φοιτητών των Τμημάτων Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φ.Α. Τ.Ε. και 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
σπουδών στο Τμήμα Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 5 το 
Ν.4610/07-05-19 όπως ισχύει για το ακαδ. έτος 2019-2020 

 
Όσοι από τους φοιτητές των τμημάτων Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φ.Α. Τ.Ε. και 

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ επιθυμούν, αντί να ορκιστούν και να λάβουν το 

πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης του αντίστοιχου Τμήματος στο οποίο φοιτούν, να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους και να λάβουν το πτυχίο του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική ΑΙΤΗΣΗ (A1) αυτοπρόσωπα ή δια εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου ή μέσω ΚΕΠ στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 15/09/2019. Οι αντιστοιχήσεις 
μαθημάτων αναφέρονται ρητώς στο επισυναπτόμενο αρχείο. 
 
Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 5 το Ν.4610/07-05-19: 
Η διαδικασία αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές των ως άνω Τμημάτων, οι οποίοι σωρευτικά:  

(α) κατά την 1η-10-2018 ήταν εγγεγραμμένοι στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των ως άνω 

Τμημάτων 

(β) έχουν περατώσει με επιτυχία τις σπουδές του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, σύμφωνα με το 

αντίστοιχο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, ήτοι έχουν επιτυχώς: 

 εξεταστεί στο σύνολο των προβλεπόμενων υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων 

 υποστηρίξει πτυχιακή εργασία  

 εκπονήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση 

(γ) η φοίτησή τους δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου 

σπουδών ΤΕΙ, σύμφωνα με το οικείο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά 

τέσσερα εξάμηνα, ήτοι δεν έχει υπερβεί το 12ο εξάμηνο. Συνεπώς, η παρούσα ρύθμιση αφορά: ί) 

φοιτητές που ενεγράφησαν στο οικείο Τμήμα ΤΕΙ με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 ή 

μεταγενέστερο, ii) φοιτητές με προγενέστερο έτος εισαγωγής του ακαδημαϊκού έτους 2013-14, οι 

οποίοι αιτήθηκαν και έλαβαν αναστολή φοίτησης, μόνο εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 12° εξάμηνο 

φοίτησης, αφαιρουμένων των εξαμήνων που τελούσαν σε αναστολή. 

 



 
Ειδικές διατάξεις: 
 Διευκρινίζεται ότι από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας θα διατεθούν για το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μόνο τα μαθήματα του 1ου έτους. 
 Ειδικά οι φοιτητές που αποκτούν την ιδιότητα του δικαιούχου της ρύθμισης το Σεπτέμβριο 

οφείλουν να το επισημάνουν στην αίτησή τους. Το Τμήμα μεριμνά για την έγκαιρη και κατά 
προτεραιότητα εξέταση και βαθμολόγηση των μαθημάτων ή/και της πτυχιακής εργασίας, καθώς 
και τη διεκπεραίωση της αναγνώρισης της πρακτικής άσκησης των συγκεκριμένων φοιτητών. 

 Μέχρι τη Δευτέρα 7-10-2019, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος εξετάζονται οι αιτήσεις 
των ενδιαφερόμενων φοιτητών και όσοι διαπιστωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται παραπάνω, ανακηρύσσονται ως φοιτητές του προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και συνεχίζουν τη φοίτησή τους, ώστε αφού παρακολουθήσουν 
και εξεταστούν επιτυχώς στο σύνολο των επιπλέον μαθημάτων να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο. 

 Κατά ανάλογο τρόπο, η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τις αιτήσεις που θα υποβάλουν οι 

ενδιαφερόμενοι φοιτητές μέχρι και τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουάριου 2020. Στην 

περίπτωση αυτή, η απόφαση της Συνέλευσης λαμβάνεται το αργότερο εντός της πρώτης 

εβδομάδας του εαρινού διδακτικού εξαμήνου. Ειδικά οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που καθίστανται 

δικαιούχοι της ρύθμισης με την ολοκλήρωση της χειμερινής περιόδου πρακτικής άσκησης (λήξη 

30-03-2020) έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των μεταβατικών μαθημάτων από το επόμενο 

χειμερινό εξάμηνο.  

 Δικαίωμα υπαναχώρησης: Φοιτητής, ο οποίος μετά από αίτησή. του έχει καταστεί δικαιούχος της 

ρύθμισης και έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του οικείου 

Τμήματος, έχει το δικαίωμα με νέα αίτηση που καταθέτει αυτοπρόσωπα ή δια εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου ή μέσω ΚΕΠ στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι έξι μήνες από την υποβολή της 

πρώτης, να ζητήσει την οικειοθελή παραίτησή του από τη δυνατότητα λήψης πτυχίου 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει την 

οριστική διαγραφή του ως φοιτητή του πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών και την 

ταυτόχρονη υπαγωγή του στο προηγούμενο καθεστώς, δηλ. του απόφοιτου του προγράμματος 

σπουδών τεχνολογικής κατεύθυνσης. Η Γραμματεία ανακηρύσσει το φοιτητή πτυχιούχο, με 

ημερομηνία λήψης του πτυχίου ΤΕΙ την ημερομηνία της αίτησης υπαναχώρησης, και 



προγραμματίζει τη συμμετοχή τοu στην επόμενη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος. Η αίτηση 

υπαναχώρησης δεν ανακαλείται. 

 
Σχετικά αρχεία: 
Αντιστοίχιση μαθημάτων 
ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α1 
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