
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. 28150 
 Κανονισμός Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δι-

οίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών» των Τμη-

μάτων Διοίκησης Τουρισμού και Επιστημών Οί-

νου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και της μονοτμηματικής Σχο-

λής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 

Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 

του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 
7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/
2-03-2018): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του ν.  4009/2011 (ΦΕΚ  195/τ.Α’/
06-09-2011): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιό-
τητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις 
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του. 

3. Τις διατάξεις του ν.  4485/2017 (ΦΕΚ  114/τ.Α’/
04-08-2017): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Δια-
τάξεις» και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85. 

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2-8-2005): «Διασφάλιση της Ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις με αριθμ. 131758/Ζ1/2-8-2018 και 131757/Ζ1/
2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/10-8-2018) υπουργικές αποφάσεις 
που ρυθμίζουν θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης 
φοιτητών Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το αρθρ. 35 παρ. 2 του 
ν. 4485/2017. 

6. Τις διατάξεις του ν.  4610/2019 (ΦΕΚ  70/τ.Α’/
07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχο-
λεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

7. Το με αριθμ. ΦΕΚ 3782/τ.Β’/14-10-2019 ίδρυσης, 
όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. ΦΕΚ  4465/τ.Β’/

  9-12-2019, του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησι-
ακών Λειτουργιών». 

7. Τη με αριθμ. 2/17-2-2020 απόφαση της Ε.Δ.Ε. σχετικά 
με την έγκριση του Κανονισμού Σπουδών του Διιδρυμα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών». 

8. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/06-08-2019 (ΦΕΚ  564/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-08-2019) απόφαση της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, με θέμα:, «Διορισμός Πρύτανη 
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής». 

9. Τη με αριθμ. 43283/9-9-2019 απόφαση: «Σύσταση -
Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής». 

10. Τη με αριθμό πράξη 1/20-2-2020 (θέμα 48ο) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έγκρι-
σης του Κανονισμού Σπουδών του Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση 
Επιχειρησιακών Λειτουργιών». 

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Εγκρίνει το Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών των Τμήματων Διοίκησης Τουρισμού και Επιστημών 
Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής σε συνεργασία με τη μονοτμηματική Σχολή Μη-
χανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουρ-
γιών», με ειδικεύσεις: 

α) Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανά-
πτυξη και 

β) Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολι-
τισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 ως εξής: 

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ 

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου 
και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και η 
μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Δι-
οίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης συνεργάζονται για τη 
λειτουργία-σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουρ-
γιών», με ειδικεύσεις: 

Α) Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανά-
πτυξη και 

Β) Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολι-
τισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού. 

(ΦΕΚ 3782/τ.Β’/14.10.2019 ίδρυσης όπως τροποποιή-
θηκε στο ΦΕΚ 4465/τ.Β’/09.12.2019) 

Το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή εξειδι-
κευμένης Εκπαίδευσης σε επιστημονικές μεθόδους συ-
στηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και 
των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και 
ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρη-
ματικά στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και 
αυτών που ειδικεύονται στην οργάνωση Πολιτιστικών 
και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με 
τον Τουρισμό. 

 Η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στα επιστη-
μονικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει σημαντικά στην 
επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία των απο-
φοίτων του, δίνοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόλησή τους 
ως στελέχη επιχειρήσεων σε φορείς και οργανισμούς 
που δραστηριοποιούνται κυρίως σε ειδικές μορφές 
τουρισμού. Επίσης παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις 
εκείνες που απαιτούνται προκειμένου να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στον κύκλο διδακτορικών σπουδών της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με 
ειδίκευση είτε στον Αγροτουρισμό και την Τοπική Ανά-
πτυξη είτε στις επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριο-
τήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού. 

Το Δ.Π.Μ.Σ. εμβαθύνει σε εναλλακτικές μορφές Τουρι-
σμού, όπως ο Αγροτουρισμός, ο Οινικός Τουρισμός και 
στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, καθώς και 
στην αποτελεσματική οργάνωση εκπαιδευτικών και πο-
λιτιστικών δραστηριοτήτων. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. 
θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, επιχειρήσεων 
και οργανισμών, τις διοικητικές, χρηματοοικονομικές 
λειτουργίες καθώς και αυτές της προβολής και ανάπτυ-
ξης του προϊόντος και των υπηρεσιών των Οικονομικών 
οργανισμών. Γενικότερα η εκπαίδευση ικανών στελεχών 
που θα είναι σε θέση να συμβάλλουν σημαντικά στη δι-
εύρυνση της δραστηριότητας και του κύκλου εργασιών 
των φορέων που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό 
και τον Πολιτισμό, αποτελεί απώτερο στόχο του Δ.Π.Μ.Σ.. 

Άρθρο 2 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

Το Δ.Π.Μ.Σ. των τμημάτων Διοίκησης Τουρισμού, Επι-
στημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και της μονοτμηματικής Σχολής Μη-
χανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) «M.Sc στην Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουρ-
γιών» με ειδικεύσεις «Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και 

Τοπική Ανάπτυξη» ή «Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δρα-
στηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού» 
(«Master of Science, M.Sc, in Operations Management» 
with specialization in «Agrotourism, Winetourism and 
Regional Development» or in «Tourism Business Cultural 
and Educational Operations»). Ο μεταπτυχιακός τίτλος 
είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνερ-
γαζόμενα Ιδρύματα. 

Άρθρο 3 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ. 

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. σύμ-
φωνα με το ν. 4485/2017 είναι: 

1. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.): 
Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή συγκροτείται από 

Μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων που 
εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος. Έχει διετή 
θητεία, είναι εννεαμελής και συγκροτείται από επτά (7) 
διδάσκοντες/ουσες Μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων 
Πανεπιστημίων και δύο (2) εκπροσώπους μεταπτυχια-
κών φοιτητών/τριών. Η κατανομή των μελών ανά συ-
νεργαζόμενο φορέα και κατ’ αναλογία του αριθμού των 
διδασκόντων τους στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως εξής: 

• Τρία (3) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Τουρι-
σμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

• Δύο (2) Μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Μηχανικών Παραγω-
γής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

• Δύο (2) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών Οίνου 
Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

• Δύο (2) εκπροσώπους μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών. 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε., ο Διευθυντής του Προγράμμα-
τος και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠ.Μ.Σ. προέρ-
χονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική υποστήριξη 
του Προγράμματος ως επισπεύδον Τμήμα. Σε ειδικές πε-
ριπτώσεις που επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία 
του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της 
Ε.Δ.Ε., Πρόεδρος ή/και Διευθυντής αναλαμβάνει μέλος 
Δ.Ε.Π. από άλλο Τμήμα από αυτό που έχει τη διοικητική 
υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. Ο Πρόεδρος, ο Διευθυντής 
του Προγράμματος και ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
του ΔΠ.Μ.Σ., ορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. (αριθμ. 
31, παρ.4, ν. 4485/2017). Ο Διευθυντής του ορίζεται εκ 
των Μελών της Ε.Δ.Ε. 

Η εννεαμελής Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή: 
1. εισηγείται στις Συγκλήτους των δύο συνεργαζόμε-

νων ιδρυμάτων για κάθε θέμα που αφορά τροποποίηση 
του τίτλου του Δ.Π.Μ.Σ. και των κατευθύνσεών του 

2. ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής 
3. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ. 
4. συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υπο-

ψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριων 
5. συγκροτεί επιτροπές για την εξέταση φοιτητικών 

θεμάτων(όπου κρίνει ότι αυτό απαιτείται) 
6. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

για την απονομή του Δ.Μ.Σ. 
7. Εξετάζει τα φοιτητικά θέματα 
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8. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον ετήσιο 
απολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ.. 

9. Επιλέγει τους φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. μετά από ει-
σήγηση της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων 
φοιτητών και τους εντάσσει σε κατεύθυνση. 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ): 
Απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π., που έχουν ανα-

λάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την Ειδική 
Διιδρυματική Επιτροπή για διετή θητεία. Πρόεδρος της 
Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται από 
την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή μεταξύ των μελών της 
ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε μπορεί να ανανεωθεί 
μία φορά. Η Σ.Ε είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 
και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος. 

3. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. και ο Αναπληρωτής του: 
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης 

βαθμίδας ή βαθμίδας Αναπληρωτή, του ιδίου ή συνα-
φούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμε-
νο του Δ.Π.Μ.Σ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της 
Σ.Ε. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση 
της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής, στην οποία και 
προεδρεύει. 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια 
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Δι-
ευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες. 

Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση την Ε.Δ.Ε. και τη Σ.Ε. 
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ. 

γ) Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την ανα-
πλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης. 

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στην Ε.Δ.Ε. για έγκριση. 

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των 
εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών. Δύναται να 
πραγματοποιεί δαπάνες έως 1.000,00 € (χίλια ευρώ), εφό-
σον περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, 
χωρίς να απαιτείται έγκριση της Ε.Δ.Ε. 

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της Ε.Δ.Ε. 
και Σ.Ε., συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητι-
κού και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση 
των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπι-
νου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 
υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των δια-
θέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ. 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι Καθη-
γητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα 
καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του 
Διευθυντή μετά από έγγραφο αίτημα του ή σε περίπτω-
ση αδυναμίας του Διευθυντή λόγω ανωτέρας βίας και 
μέχρι της επανόδου του ή της εκλογής νέου Διευθυντή. 

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, 
με ειδικεύσεις: α) Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και 

Τοπική Ανάπτυξη και β) Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δρα-
στηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού» 
υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προγράμματος που 
είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Ε.Δ.Ε. Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έχει 
ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ., 
όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υπο-
ψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του 
Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Δ.Ε. 
και της Σ.Ε, την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ. 

Άρθρο 4 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου 
του πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων με εκείνα 
των τμημάτων που οργανώνουν και λειτουργούν το πα-
ρόν Δ.Π.Μ.Σ., κατά προτεραιότητα, αλλά και απόφοιτοι 
άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να δραστηριοποιη-
θούν επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 
που συνδέονται με τον τουρισμό και ειδικότερα με τον 
εναλλακτικό τουρισμό. Επιπλέον προϋπόθεση για την 
επιλογή των φοιτητών αποτελεί η επαρκής γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Δίπλωμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου 
ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της 
αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημο-
νικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 
(ΦΕΚ 80/τ.Α΄) και τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Η επι-
λογή των φοιτητών/τριών γίνεται από την Ειδική Διιδρυ-
ματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). 

Ο αριθμός των εισακτέων, ανά έτος εισαγωγής στο 
πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) 
φοιτητές, οι οποίοι δύνανται να επιλέξουν την κατεύ-
θυνση που επιθυμούν ή και τις δύο κατευθύνσεις, εάν 
ενδιαφέρονται και για τις δύο. Η τελική κατανομή των 
φοιτητών στις δύο κατευθύνσεις γίνεται με απόφαση της 
Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.). 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Ειδικής Δι-
ιδρυματικής Επιτροπής δημοσιεύεται και αναρτάται 
στις ιστοσελίδες των Συνεργαζόμενων Τμημάτων και 
Ιδρυμάτων προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. Προκηρύξεις εισαγωγής δύνανται 
να δημοσιοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδη-
μαϊκού έτους με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής 
Επιτροπής 

Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., σε προ-
θεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βα-
σίζεται: 

Α) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου 
υποψηφιότητας, και 

Β) στη συνέντευξη. 
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με 

συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Κ1 Επίδοση 
Για τους ήδη αποφοίτους μετράται με το βαθμό πτυχίου 20% 

Κ2 

Υπόβαθρο 
(Κρίνεται με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς σε προπτυχιακό επίπεδο ο υποψήφιος και σχετίζονται με την 
εξειδίκευση του Π.Μ.Σ.). 

20% 

Κ3 

Γενική Αξιολόγηση 
(Περιλαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του 
υποψηφίου, όπως σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, σχετικές 
επιστημονικές δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, επίδοση σε διπλωματική 
ή πτυχιακή εργασία). 

25% 

Κ4 Συνέντευξη 30% 

Κ5 Επιπλέον καλή γνώση ξένης γλώσσας (Β2 επίπεδο) 5% 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ4) ο 
υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Ο γενι-
κός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του 
κάθε υποψηφίου βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της 
αντίστοιχης βαρύτητάς τους έχει ως εξής: 

Β = Κ1 Χ 0,20 + Κ2 Χ 0,20 + Κ3 Χ 0,25 + Κ4 Χ 0,30 + 
Κ5 Χ 0,05 

Η Ε.Ε.Υ. αξιολογεί τους υποψήφιους με βάση τους πα-
ραπάνω τέσσερις άξονες και εισηγείται προς τη Συνέ-
λευση του Τμήματος η οποία κάνει την τελική επιλογή. 

Α) Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιοτήτων. 
2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπου-

δών και αναλυτική βαθμολογία. 
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν. 
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν. 
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
7. Δύο συστατικές επιστολές. 
8. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος 

για το Π.Μ.Σ. (max 200 λέξεις). 
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, 

επιπέδου Β2. 
Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται: Απο-

δεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 7-15/02/2017 και του παραρτή-
ματος Β’ του ΑΣΕΠ. Κατά περίπτωση και σύμφωνα με την 
κρίση της Ε.Δ.Ε. η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
προκύπτει και από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίση-
μη γλώσσα την Αγγλική. Αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό 
η πιστοποίηση είναι δυνατόν να γίνεται μέσω γραπτής 

εξέτασης από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί με 
απόφαση της Ε.Δ.Ε. σε ημερομηνία προγενέστερη της 
αξιολόγησης των αιτήσεων. Στην επιτροπή συμμετέχει 
ένα τουλάχιστον μέλος Δ.Ε.Π. που διδάσκει την Αγγλική 
γλώσσα ως μάθημα στο τμήμα. Επίσης στην επιτροπή 
αξιολόγησης δύνανται να συμμετέχουν και Καθηγητές 
Αγγλικής γλώσσας, απόφοιτοι Πανεπιστημιακού Τμήμα-
τος Αγγλικής Φιλολογίας. 

10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλης γλώσσας, 
τουλάχιστον επιπέδου Β2. 

Οι φοιτητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής 
πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθ.34, παρ. 7
του ν. 4485/2017. 

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας απο-
δεικνύεται με τους εξής τρόπους: 

- α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003, 

- β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 

- γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

- δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή. 

- Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν 
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι 
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει 
να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 
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μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκ-
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας). 

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στην αίτηση την ειδί-
κευση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Σε κάθε 
περίπτωση η κατανομή τους ανά ειδίκευση γίνεται με 
απόφαση της Ε.Δ.Ε.. Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει για τον αριθμό 
των φοιτητών που θα συμμετέχουν στην κάθε ειδίκευση. 
Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της 
υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για τη συμμε-
τοχή τους στο πρόγραμμα. 

Για την αξιολόγηση των φακέλων και την προφορική 
Συνέντευξη δύναται να συγκροτείται με απόφαση της 
Ε.Δ.Ε επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων η οποία 
καταρτίζει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και 
τον υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε προς έγκριση. Ο αριθμός των 
μελών της επιτροπής αξιολόγησης καθορίζεται από την 
Ε.Δ.Ε. ανάλογα με το αριθμό των αιτήσεων υποψηφιό-
τητας. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών της εν 
λόγω επιτροπής δεν είναι μικρότερος των τριών. Τα μέλη 
της επιτροπής αξιολόγησης δύνανται να αμοίβονται. 

Η Ε.Δ.Ε. δημοσιοποιεί τον τελικό πίνακα των επιτυχό-
ντων και επιλαχόντων στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ανα-
φέροντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους 
και τη θέση κατάταξής τους. 

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του Δ.Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την απόφαση της Ε.Δ.Ε. προσκομίζοντας ταυτόχρονα 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής. 

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επι-
τυχόντων, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα οι 
επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο 
αξιολογικό πίνακα, εάν υπάρχουν. 

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) διδακτικά εξάμηνα. 

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπει-
τα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση 
της Ε.Δ.Ε.. 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης για σοβα-
ρούς οικογενειακούς, επαγγελματικούς λόγους ή λόγους 
υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του. Η αιτιο-
λόγηση του αιτήματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με 
τα αντίστοιχα έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς και 
υπηρεσίες που βεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του αιτού-
ντος. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας 
δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη δι-
άρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα συνολικά. 

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις, εκ των 
οποίων οι φοιτητές θα ολοκληρώνουν τη μια: 

1η Ειδίκευση: Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Το-
πική Ανάπτυξη 

2η Ειδίκευση: Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριο-
τήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού. 

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα κορμού. Στο 
δεύτερο εξάμηνο τρία (3) μαθήματα κορμού και δύο (2) 
της κατεύθυνσης στην οποία θα έχουν ενταχθεί κατά την 
επιλογή τους στο Δ.Π.Μ.Σ.. Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών 
οι φοιτητές παρακολουθούν δύο (2) μαθήματα κορμού 
και τρία (3) μαθήματα της κατεύθυνσής τους. Τα μαθή-
ματα θα έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. 

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέντρω-
ση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε 3 εξάμηνα σπου-
δών (30 ανά εξάμηνο). 

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην 
ελληνική γλώσσα ενώ μέρος των μαθημάτων δύναται να 
πραγματοποιηθεί στην αγγλική. Αυτό θα ισχύει στις πε-
ριπτώσεις συνεργασίας με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής 
όπου τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά 
στην Αγγλική γλώσσα. 

Επιπλέον των μαθημάτων του προγράμματος το 
Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει εξειδικευμένα προπαρα-
σκευαστικά σεμινάρια στους φοιτητές που δεν έχουν 
αποφοιτήσει από τμήματα με γνωστικό αντικείμενο 
συναφές με την οικονομική επιστήμη ή την διοίκηση 
επιχειρήσεων ή τον τουρισμό. Για την υποστήριξη των 
φοιτητών δύνανται να πραγματοποιούνται μαθήματα/
σεμινάρια με εφαρμογές της θεωρίας όπως και ενισχυ-
τική διδασκαλία. Επίσης επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις δύνανται να προσκα-
λούνται (ν. 4485/2017, άρθρο 36, παρ.5) για την κάλυψη 
τακτικών εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και για τη διε-
ξαγωγή συμπληρωματικών διαλέξεων σε εξειδικευμένα 
αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των 
μαθημάτων και εν γένει του αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ.. 

Οι συμπληρωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
(ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνέ-
δρια) τα οποία θα συμβάλλουν στην ενδελεχή προαγωγή 
της γνώσης και της έρευνας και τη συνεχή αναβάθμιση 
των σπουδών, δύναται να πραγματοποιούνται με από-
φαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) και 
σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Προκειμένου να 
επιτευχθεί διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην 
κοινωνία, σε ορισμένες από τις εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες δύνανται - με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε. -, 
να συμμετέχουν και ακροατές, επιπλέον των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και κάθε ενδιαφερό-
μενος για το θέμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 
Ο τρόπος και η διαδικασία συμμετοχής καθορίζονται 
από την Ε.Δ.Ε.. Επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που απευθύνονται στην ευρύτερη κοινωνία δύνανται 
να οργανώνονται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης των συνεργαζομένων ιδρυμάτων του Δ.Π.Μ.Σ. 
ή με πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης άλλων 
φορέων. 

Τα μαθήματα και οι πιστωτικές τους μονάδες (ECTS) 
δίνονται στη συνέχεια: 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Π.Μ.Σ. 

Μαθήματα Κορμού (Κ) 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
Electronic Business and Digital Marketing 
(3*13 = 39 ώρες, 7 ECTS) 

Διαχείριση Οργανωσιακών Λειτουργιών και 
Ανθρώπινων Πόρων 
Operations Management and Human Resources 
(4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS) 

Διοίκηση Μάρκετινγκ και Επικοινωνία 
Marketing Management and Communication 
(4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS) 

Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών 
Services Quality Management 
(3*13 = 39 ώρες, 7 ECTS) 

Διαχείριση Κινδύνου και Πρόληψη της Απάτης 
Risk Management and Fraud Prevention 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Διαχείριση Εσόδων 
Applied Accounting and Revenue Management 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 

Ποσοτικές Μέθοδοι και Λήψη Αποφάσεων 
Quantitative Methods and Decision Making 
(4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS) 

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών 
Financial Operations Management 
(4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS) 

Ειδικά Θέματα Δικαίου 
Special Topics in Law 
(3*13 = 39 ώρες, 7 ECTS) 

 

 

Μαθήματα Ειδίκευσης (Ε) 

α. Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και 
Τοπική Ανάπτυξη 

β. Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων 
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού 

Οινογευσία - Οινογαστρονομία 
Wine Tasting - Enogastronomy 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού 
Τουριστικού Προϊόντος 
Educational and Cultural Tourism Development 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 

Οικοαγροτουρισμός 
Eco-Agro-Tourism 
(2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS) 

Νέες Τεχνολογίες και Διαχείριση Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 
New Technology and Cultural Heritage Management 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 

Οινοτουρισμός 
Wine Tourism 
(2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS) 

Ψυχαγωγία και Πολιτισμός 
Entertainment and Culture 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 

Οικοκαινοτομία και Βιώσιμη Tουριστική Aνάπτυξη 
Eco Innovation and Sustainable Tourism Development 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 

Διαχείριση Δράσεων Εκπαιδευτικού Τουρισμού 
Educational Tourism Activities Management 
(2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS) 

Αμπελουργία - Οινολογία 
Viticulture - Enology 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 

Ανάπτυξη και Διαχείριση Προορισμών 
Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 
Special Cultural Interest Destinations Management 
(2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS) 
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Τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικών προπαρασκευαστικών σεμιναρίων τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα Σπουδών και δεν αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Εξειδικευμένα Προπαρασκευαστικά Σεμινάρια 

Εισαγωγή στον Τουρισμό 

Εισαγωγή στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική 

Εισαγωγή στις Ποσοτικές μεθόδους 

Αγγλική Ορολογία Τουρισμού και Επιχειρησιακών Λειτουργιών  

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών κατανεμημένα ανά εξάμηνο έχουν ως εξής:
1ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Κορμού ώρες 
/εβδ ECTS 

Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών 
Services Quality Management  3 7 

Διοίκηση Μάρκετινγκ και Επικοινωνία 
Marketing Management and Communication 4 8 

Ποσοτικές Μέθοδοι και λήψη αποφάσεων 
Quantitative Methods and Decision Making 4 8 

Ειδικά Θέματα Δικαίου 
Special Topics in Law 3 7 

Σύνολο ωρών/εβδομάδα και ECTS 14 30 

2ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Κορμού ώρες 
/εβδ ECTS 

Διαχείριση Οργανωσιακών Λειτουργιών και Ανθρωπίνων Πόρων 
Operations Management and Human Resources 4 8 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
Electronic Business and Digital Marketing 3 7 

Εφαρμοσμένη Λογιστική και διαχείριση Εσόδων 
Applied Accounting and Revenue Management 2 5 

Μαθήματα Ειδίκευσης 
Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη   

Οινογευσία - Οινογαστρονομία Wine Tasting - Enogastronomy 2 5 

Οικοκαινοτομία και Βιώσιμη Tουριστική Aνάπτυξη 
Eco Innovation and Sustainable Tourism Development 2 5 

Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, 
Εκπαίδευσης και Τουρισμού   

Ψυχαγωγία και Πολιτισμός 
Entertainment and Culture 2 5 

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τουριστικού Προϊόντος. 
Educational and cultural tourism development. 2 5 

Σύνολο ωρών/εβδομάδα και ECTS 13 30 
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3ο Εξάμηνο 

Μαθήματα Κορμού ώρες 
/εβδ ECTS 

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών 
Financial Management Operations 4 8 

Διαχείριση Κινδύνου και Πρόληψη της Απάτης 
Fraud Risk Management 2 5 

Μαθήματα Ειδίκευσης 
Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη   

Οικοαγροτουρισμός 1 
Eco-Agro-Tourism 2 6 

Οινοτουρισμός1 
Wine Tourism 2 6 

Αμπελουργία - Οινολογία 
Viticulture - Enology 2 5 

Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων 
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού   

Διαχείριση δράσεων Εκπαιδευτικού Τουρισμού 1 
Educational Tourism Activities Management 
(2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS) 

2 6 

Ανάπτυξη και Διαχείριση προορισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος 1 
Special Cultural Interest Destinations Management 
(2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS) 

2 6 

Nέες τεχνολογίες στη διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
New Technology and Cultural Heritage Management 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 

2 5 

Σύνολο ωρών/εβδομάδα και ECTS 12 30 

1 Η προσθήκη της εργασίας με ερευνητικό προσανα-
τολισμό αυξάνει τον φόρτο εργασίας και τα ECTS του 
μαθήματος 

Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να πραγματο-
ποιηθεί και με εξ αποστάσεως μέσα και μεθόδους διδα-
σκαλίας σε αριθμό μαθημάτων που δεν θα υπερβαίνει 
το 35% των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 30 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/4-8-2017). Συνεπώς από το σύνολο των 19 μαθημά-
των του Δ.Π.Μ.Σ. (κορμού και ειδικεύσεων) είναι δυνα-
τή η εφαρμογή μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
σε έως επτά (7) μαθήματα (19Χ0,35=6,65, 7 μετά την 

στρογγυλοποίηση λόγω υπέρβασης του 0,5 μετά την 
6η μονάδα). Η εξ΄αποστάσεως μεθοδολογία Διδασκα-
λίας και η επιλογή μεθόδων σύγχρονής ή ασύγχρονης 
εκπαίδευσης θα καθορίζεται με απόφαση της Ειδικής 
Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.).  

Στον παρόντα οδηγό περιλαμβάνεται το ενδεικτικό 
περιεχόμενο των μαθημάτων του ΔΠ.Μ.Σ.. Το αναλυτικό 
περίγραμμα του κάθε μαθήματος που περιλαμβάνει τους 
στόχους και τον σκοπό του μαθήματος το αναλυτικό του 
περιεχόμενο και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέ-
σματα, λεπτομέρειες για τον τρόπο διδασκαλίας συντάσ-
σεται από τους διδάσκοντες, εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. 
του Δ.Π.Μ.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠ.Μ.Σ. 
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Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
Electronic Business and Digital Marketing 
(3*13 = 39 ώρες, 7 ECTS) 
 
Το μάθημα εστιάζει στην παροχή των γνώσεων και 
δεξιοτήτων στους φοιτητές για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου 
στις επιχειρησιακές λειτουργίες. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση να επιλέγουν και να διαχειρίζονται απο-
τελεσματικά λειτουργίες της επιχείρησης με τη χρήση 
των ψηφιακών τεχνολογιών. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση. Το παρόν μάθημα δύναται να πα-
ρέχεται με εξ αποστάσεως διδασκαλία με μέσα 
σύγχρονης ή ασύγχρονής εκπαίδευσης.  

Διαχείριση Οργανωσιακών Λειτουργιών και 
Ανθρώπινων Πόρων 
Operations Management and Human Resources 
(4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS) 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη παρου-
σίαση των εννοιών και τεχνικών επιχειρησιακών 
λειτουργιών με σαφή και δομημένο τρόπο και η εμβά-
θυνση σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα εί-
ναι σε θέση να διαχειρίζονται θέματα επιχειρησιακών 
λειτουργιών που θα αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες 
επιχειρησιακές προκλήσεις. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση 
(προαιρετικά) και τελική εξέταση. Το παρόν μάθημα 
δύναται να παρέχεται με εξ αποστάσεως διδασκαλία 
με μέσα σύγχρονης ή ασύγχρονής εκπαίδευσης.  

Διοίκηση Μάρκετινγκ και Επικοινωνία 
Marketing Management and Communication 
(4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS) 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει εκπαίδευση στην ανάπτυξη 
και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και 
στην προβολή τους στην αγορά, με σύγχρονες μεθό-
δους επικοινωνίας. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της 
αγοράς και να θα μπορούν να εφαρμόζουν σύγχρονες 
μεθόδους μάρκετινγκ και επικοινωνίας 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση. Το παρόν μάθημα δύναται να 
παρέχεται με εξ αποστάσεως διδασκαλία με μέσα σύγ-
χρονης ή ασύγχρονής εκπαίδευσης  

Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών 
Services Quality Management 
(3*13 = 39 ώρες, 7 ECTS) 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει σχεδιασμό, οργάνωση και 
επιλογή διαδικασιών με στόχο τη διασφάλιση ποιότη-
τα προϊόντων και υπηρεσιών και χρησιμοποίησης των 
διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη των στόχων της 
επιχείρησης  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα να οργανώνουν και 
να ελέγχουν τις διεργασίες και το σχεδιασμό ενεργει-
ών για την εδραίωση και μακροπρόθεσμη ύπαρξη 
μιας οργάνωσης ποιότητας που θα συμβάλλει σ τη 
βιώσιμη λειτουργία μιας επιχείρησης. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση 
(προαιρετικά) και τελική εξέταση. Το παρόν μάθημα 
δύναται να παρέχεται με εξ αποστάσεως διδασκαλία 
με μέσα σύγχρονης ή ασύγχρονής εκπαίδευσης 
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Διαχείριση Κινδύνου και Πρόληψη της Απάτης 
Risk Management and Fraud Prevention 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 
 
Το μάθημα εστιάζει στην έννοια και τις μορφές απά-
της που μπορούν να επηρεάσουν τις λειτουργίες τις 
επιχείρησης καθώς και στις διαδικασίες που απαιτού-
νται για την πρόληψη παραβατικών δραστηριοτήτων 
που θα επιφέρουν ζημιά στη λειτουργία και τη φήμη 
της επιχείρησης 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα εί-
ναι σε θέση να αναπτύσσουν διαδικασίες πρόληψης και 
ελέγχου της απάτης και να διαχειρίζονται τον κίνδυνο 
των επιπτώσεων στις λειτουργίες της επιχείρησης από 
προβατικές συμπεριφορές στελεχών της επιχείρησης. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.  

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Διαχείριση Εσόδων 
Applied Accounting and Revenue Management 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει παρουσίαση και ανάλυση 
των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και 
της πληροφόρησης που αυτές παρέχουν. Επιπλέον 
περιλαμβάνει και τις βασικές αρχές για την βελτιστο-
ποίηση των εσόδων της επιχείρησης 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα εί-
ναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν τη λογι-
στική πληροφόρηση προκειμένου να λαμβάνουν απο-
τελεσματικές αποφάσεις καθώς και να συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση των πολιτικών των επιχειρήσεων για 
τη βελτιστοποίηση των εσόδων τους. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση 
(προαιρετικά) και τελική εξέταση. 

Ποσοτικές Μέθοδοι και Λήψη Αποφάσεων 
Quantitative Methods and Decision Making 
(4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS) 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση μεθόδων 
ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων των 
επιχειρήσεων και της αγοράς, οι οποίες συμβάλλουν 
στην λήψη των βέλτιστων αποφάσεων για τη λειτουρ-
γία της επιχείρησης. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση να οργανώνει να ταξινομεί να αναλύει με 
τη χρήση ποσοτικών μεθόδων ποιοτικά και ποσοτικά 
δεδομένα της επιχείρησης. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση. Το παρόν μάθημα δύναται να 
παρέχεται με εξ αποστάσεως διδασκαλία με μέσα σύγ-
χρονης ή ασύγχρονής εκπαίδευσης 

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών 
Financial Operations Management 
(4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS) 
 
Το μάθημα εστιάζει σε έννοιες που αφορούν χρημα-
τοοικονομική λειτουργία της επιχείρησης και ειδικότε-
ρα στην σε θέματα της παρούσα και μελλοντικής αξία 
των κεφαλαίων και της περιουσίας της επιχείρησης και 
σε θέματα χρηματοδότησης και επενδύσεων. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση να εφαρμόζει μεθόδους χρηματοδοτι-
κής διαχείρισης να αξιολογεί τη χρηματοοικονομική 
λειτουργία της επιχείρησης και να λαμβάνει τις απα-
ραίτητες αποφάσεις για τη βελτιστοποίησή της. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση 
(προαιρετικά) και τελική εξέταση. Το παρόν μάθημα 
δύναται να παρέχεται με εξ αποστάσεως διδασκαλία 
με μέσα σύγχρονης ή ασύγχρονής εκπαίδευσης. 

 Ειδικά Θέματα Δικαίου 
Special Topics in Law 
(3*13 = 39 ώρες, 7 ECTS) 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει γενικά στοιχεία δικαίου που 
διέπει τις λειτουργίες των επιχειρήσεων καθώς και 
ειδικότερα θέματα του θεσμικού πλαισίου που αφορά 
τον τουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν γνώσεις δικαίου που θα τους βοηθήσουν να δι-
αχειρίζονται θέματα της λειτουργίας της επιχείρησης 
και διαχείρισης προϊόντων, υπηρεσιών και κάθε φο-
ρέα με τον οποίο συνεργάζεται η επιχείρηση. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.  
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Μαθήματα Ειδίκευσης (Ε) 

α. Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και 
Τοπική Ανάπτυξη 

β. Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων 
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού 

Οινογευσία - Οινογαστρονομία 
Wine Tasting - Enogastronomy 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει γενικά στοιχεία οινογευσίας 
και οινογαστρονομίας και εστιάζει στην επιχειρηματι-
κή δραστηριοποίηση στα αντικείμενα αυτά. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές 
θα έχουν εμβαθύνει θέματα οινογαστρονομίας και 
οινογευσίας και θα κατανοούν την επιχειρηματική 
αξιοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με την οινογευσία και την 
οινογαστρονομία 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.  

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού 
Τουριστικού Προϊόντος 
Educational and Cultural Tourism Development 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 
 
Το μάθημα εστιάζει στη οργάνωση και ανάπτυξη και 
παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων ανάδειξης του πολιτισμού ως 
τουριστικό προϊόν. Η επιχειρηματική δραστηριοποί-
ηση στο στα αντικείμενα αυτά αποτελεί μέρος του 
περιεχομένου του μαθήματος. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν κατανοήσει την τη συμβολή της διοργάνωσης 
και εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων στην 
τουριστική ανάπτυξη. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.   

Οικοαγροτουρισμός 
Eco-Agro-Tourism 
(2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS) 
 
Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση της έννοιας του 
οικοαγροτουρισμού και την επιχειρηματική σύνδεση 
των υπηρεσιών αναψυχής με τη φυσική και βιολογική 
καλλιέργεια, καθώς και στις επιμέρους δραστηριότη-
τες που συνδέονται με τον οικοαγροτουρισμό. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν κατανοήσει την έννοια του οικοτουρισμού του 
αγροτουρισμού και του οικοαγροτουρισμού και της 
ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτά 
τα επιχειρηματικά πεδία. Θα είναι επίσης σε θέση να 
αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν επιχειρηματικές ευ-
καιρίες που προσανατολίζονται σε δράσεις 
οικοαγροτουρισμού. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, εργασία με ερευνητικό 
προσανατολισμό*, ενδιάμεση (προαιρετικά) και τελι-
κή εξέταση.

Νέες Τεχνολογίες και Διαχείριση Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 
New Technology and Cultural Heritage Management 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 
 
Το μάθημα εστιάζει στην παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων εφαρμογής και αξιοποίησης νέων τεχνολο-
γιών για την ανάδειξη και τη διαχείριση της πολιτιστι-
κής κληρονομίας. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση να επιλέγουν και να αξιοποιούν τα κα-
τάλληλα διαδικτυακά εργαλεία καθώς και τις 
ψηφιακές τεχνολογίες (animation, κ.α.) προκειμένου 
να αναδείξουν να διαχειριστούν και να προβάλουν σε 
εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο πολιτιστικά μνημεία, 
τοπικά έθιμα και πολιτιστικές δραστηριότητες. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.
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Οινοτουρισμός 
Wine Tourism 
(2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS) 
 
Το μάθημα εστιάζει στον οινοτουρισμό ως αντικείμε-
νο επιχειρηματική δραστηριοποίησης και στο σύνολο 
των επιμέρους δραστηριοτήτων που συνδέονται με 
τον οινοτουρισμό. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν κατανοήσει την έννοια του οινοτουρισμού και 
θα μπορούν να σχεδιάζουν και να οργανώνουν οινο-
τουριστικές δράσεις και να αξιοποιούν επιχειρηματι-
κές ευκαιρίες με αντικείμενο τον οινοτουρισμό. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, εργασία με ερευνητικό 
προσανατολισμό*, ενδιάμεση (προαιρετικά) και τελι-
κή εξέταση. 

Ψυχαγωγία και Πολιτισμός 
Entertainment and Culture 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν επι-
χειρηματικές δραστηριότητες στον χώρο της ψυχα-
γωγίας και του πολιτισμού και ειδικότερα θέματα ορ-
γάνωσης και διαχείρισης αυτών των δραστηριοτήτων. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές 
θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στην διοργάνωση 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας και 
πολιτισμού και στην προβολή τους με στόχο την 
αύξηση του κύκλου εργασιών από την τουριστική 
δραστηριότητα. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση. 

Οικοκαινοτομία και Βιώσιμη Tουριστική Aνάπτυξη 
Eco Innovation and Sustainable Tourism 
Development 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση της έννοιας της οι-
κοκαινοτομίας κα των διαδικασιών και των δράσεων 
που συνδέονται με την βιώσιμη τουριστική επιχειρη-
ματική ανάπτυξη 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν εμβαθύνει στην οικοκαινοτομική τουριστική 
ανάπτυξη και στη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη περιοχών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό 
ή περιοχών με προοπτική τουριστικής ανάπτυξης. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, 
ενδιάμεση (προαιρετικά) και τελική εξέταση.  

Διαχείριση Δράσεων Εκπαιδευτικού Τουρισμού 
Educational Tourism Activities Management 
(2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS) 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει τον ορισμό του εκπαιδευτι-
κού και των επιμέρους δράσεων που στον συνθέτουν. 
Επίσης στο περιεχόμενο του μαθήματος εντάσσεται 
και η οργάνωση και διαχείριση των δράσεων του εκ-
παιδευτικού τουρισμού καθώς και η επιχειρηματική 
ανάπτυξη σε αυτό το είδος του τουρισμού.
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε δράσεις εκπαι-
δευτικού τουρισμού όπως αυτός προσδιορίζεται στο 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας ύλης, 
μελέτες περιπτώσεων, εργασία με ερευνητικό προσανα-
τολισμό*, ενδιάμεση (προαιρετικά) και τελική εξέταση. 

Αμπελουργία - Οινολογία 
Viticulture - Enology 
(2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS) 
 
Το μάθημα εστιάζει στην παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων της αμπελουργίας της οινοποίησης και της 
διαχείρισης του κρασιού μετά την οινοποίησής του 
καθώς και της προώθησής του στην αγορά 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση να αξιολογούν το κρασί οργανοληπτι-
κά, να γνωρίζουν μεθόδους καλλιέργειας αμπέλου, 
συγκομιδής και οινοποίησης καθώς και μεθόδους επι-
χειρηματικής αξιοποίησης του κρασιού ως προϊόντος 
στην αγορά καθώς και τη σύνδεσης με τον τουρισμό. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, 
ενδιάμεση (προαιρετικά) και τελική εξέταση.  

Ανάπτυξη και Διαχείριση Προορισμών Πολιτιστικού 
Ενδιαφέροντος 
Special Cultural Interest Destinations Management 
(2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS) 
 
Το μάθημα εστιάζει στην αναγνώριση ανάπτυξη και 
εν συνεχεία διαχείριση τουριστικών προορισμών 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η βελτιστοποίηση των 
εσόδων από τη διαχείριση των προορισμών πολιτι-
στικού ενδιαφέροντος και οι δράσεις που αναπτύσ-
σονται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης πολιτείας 
και επιχειρηματιών περιλαμβάνονται στο περιεχόμε-
νο του μαθήματος. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση να εφαρμόσουν μεθόδους διαχείρισης, 
προβολής και βέλτιστης αξιοποίησης των προορι-
σμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας ύλης, 
μελέτες περιπτώσεων, εργασία με ερευνητικό προσανα-
τολισμό*, ενδιάμεση (προαιρετικά) και τελική εξέταση. 
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Άρθρο 7 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το εαρινό και το 
χειμερινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλά-
χιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας, μία (1) 
εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων και δύο (2) εβδο-
μάδες εξετάσεων. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. 
Ο διδάσκων του μαθήματος μεριμνά για την καταγραφή 
των συμμετεχόντων σε κάθε διάλεξη. Για τις συμβουλευ-
τικές συναντήσεις ή τις διαλέξεις με ηλεκτρονικά μέσα 
στις όπου αυτές προβλέπονται ο διδάσκων ενημερώνει 
τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. για τους συμμετέχοντες στο 
μάθημα. Η Γραμματεία οφείλει να προμηθεύει τους δι-
δάσκοντες με έντυπα και ειδικά διαμορφωμένα αρχεία 
για την καταγραφή των συμμετεχόντων φοιτητών στις 
διαλέξεις κάθε μαθήματος. 

Μια εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων οι 
διδάσκοντες υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γραμ-
ματεία του Δ.Π.Μ.Σ. το περίγραμμα του μαθήματος στο 
οποίο θα πρέπει αναφέρεται και τρόπος αξιολόγησης 
του μαθήματος. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αποστέλλει 
ηλεκτρονικά το περίγραμμα στους φοιτητές. Ειδικό 
έντυπο για το περίγραμμα του μαθήματος θα διανέμε-
ται στους καθηγητές από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Για 
τα μαθήματα που υπάρχει ήδη περίγραμμα μαθήματος 
και διδάσκονται από τον ίδιο διδάσκοντα, χωρίς αλλαγές, 
δεν απαιτείται επανυποβολή περιγράμματος μαθήματος. 

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποι-
είται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον 
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης δεν επιτρέπεται κάθε μορφή επικοινωνίας με-
ταξύ των φοιτητών καθώς και η χρήση οποιουδήποτε 
μέσου επικοινωνίας (ηλεκτρονικού ή μη). Κατά τη διάρ-
κεια της εξέτασης κάθε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
πρέπει να είναι πλήρως απενεργοποιημένο. Την ευθύνη 
για τη διεξαγωγή των εξετάσεων έχουν οι διδάσκοντες 
και οι επιτηρητές. Οι φοιτητές που δεν εφαρμόζουν τους 
κανόνες της εξέτασης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται τον 
παρόντα κανονισμό καθώς και συμπληρωματικούς που 
θα τους κοινοποιηθούν κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε., 
λαμβάνουν αυτοδίκαια το βαθμό 0 στο μάθημα. Οι 
φοιτητές που αξιολογούνται με 0 σε μάθημα για περισ-
σότερες από 2 φορές, λόγω μη τήρησης των κανόνων 
εξέτασης, διαγράφονται από το Π.Μ.Σ.. 

 Οι διδάσκοντες οφείλουν να αποστέλλουν τα θέματα 
των εξετάσεων στη Γραμματεία 2 τουλάχιστον ημέρες 
πριν κάθε εξέταση μαθήματος και η Γραμματεία μεριμνά 
για την αναπαραγωγή των θεμάτων. 

 Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 με στρογ-
γυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. Επιτυχής θεω-
ρείται η παρακολούθηση του μαθήματος όταν ο/η φοι-
τητής/τρια έχει αξιολογηθεί από τον διδάσκοντα/ουσα 
με τελικό βαθμό στο μάθημα μεγαλύτερο ή ίσο του 5. Σε 
περίπτωση που φοιτητές δεν συγκεντρώσουν την απαι-
τούμενη βαθμολογία επιτυχούς παρακολούθησης, υπο-
χρεούνται να συμμετέχουν σε επαναληπτική εξέταση της 
οποίας η ημερομηνία ορίζεται από την Ε.Δ.Ε.. Οι φοιτητές 
δύνανται να συμμετέχουν σε δύο μόνο επαναληπτικές 
εξετάσεις του μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας δι-
αγράφονται. Σε περίπτωση που απαιτείται εκπόνηση 
εργασίας στα πλαίσια της επαναληπτικής εξέτασης η 
ημερομηνία υποβολής της εργασίας προς αξιολόγηση 
ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από σχετική εισήγηση του 
διδάσκοντα. Σε περίπτωση απουσία ή κωλύματος του 
διδάσκοντα για οποιοδήποτε λόγο, η Ε.Δ.Ε. δύναται να 
αναθέσει σε άλλο καθηγητή την επαναληπτική εξέταση 
των φοιτητών. 

Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμ-
ματεία του Δ.Π.Μ.Σ. εντός 30 ημερών από τη λήξη της 
εξεταστικής περιόδου. Εάν για την αξιολόγηση λαμ-
βάνεται υπόψη και η εκπόνηση εργασιών η ανωτέρω 
προθεσμία προσαυξάνεται κατά 50%. Οι φοιτητές και 
φοιτήτριες δύνανται να ζητήσουν από τον διδάσκοντα 
να δουν το γραπτό τους παρουσία του διδάσκοντα, εντός 
1 μήνα μετά τη γνωστοποίηση της βαθμολογίας τους 
από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Οι διδάσκοντες οφείλουν 
κρατούν τα γραπτά των εξετάσεων για 1 έτος μετά τη 
διεξαγωγή τους. Στο διάστημα αυτό η Ε.Δ.Ε. δύναται να 
ζητήσει από τους διδάσκοντες να προσκομίσουν όλα 
τα γραπτά ή μέρος αυτών, για λόγους αξιολόγησης ή 
δειγματοληπτικού ελέγχου. 

Για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. κάθε μεταπτυχιακός 
φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 
επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων 
του Δ.Π.Μ.Σ. 

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, εντός του μέγιστου προβλεπό-
μενου διαστήματος των (6) εξαμήνων φοίτησης, οπότε 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή 
του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Μ.Σ., τα 
μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με 
το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε.. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων (παρ. 6, άρθρο 34, ν. 4485/2017). 

Άρθρο 8 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα συνεργαζόμενα 
Ιδρύματα του Δ.Π.Μ.Σ. υποχρεούνται να εξασφαλίσουν 
στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προ-
σβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη 
διδασκαλία (παρ. 3, αρθ. 34, ν. 4485/2017). 
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2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτό του Δ.Π.Μ.Σ., διαλέξεις ή 
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του Δ.Π.Μ.Σ. κ.ά. 

3. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή, μετά την εισήγηση 
της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχι-
ακών φοιτητών εάν: 

• υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών, 
• έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, 
• υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

Δ.Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, 
• έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 

την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα, 

• αυτοδίκαια, κατόπιν αιτήσεως του/της μεταπτυχια-
κού/ης φοιτητή/τριας, 

• υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους. 

4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1, άρ. 44, ν. 4485/2017). 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε διδάσκο-
ντος θα του κοινοποιούνται. 

5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος. 

6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν 
ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υπο-
χρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν ανταποκριθεί 
σε κάθε υποχρέωση προς το Π.Μ.Σ. και τα συνεργαζόμε-
να ΑΕΙ, προκειμένου να λάβουν το Δ.Μ.Σ. ή το πιστοποιη-
τικό ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και τυχόν υποχρεώ-
σεις τους προς τη Φοιτητική Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη 
του Ιδρύματος ή του Π.Μ.Σ. (όταν αυτή δημιουργηθεί 
και λειτουργήσει). 

Στο πλαίσιο του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. απονέμεται Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση 
Επιχειρησιακών Λειτουργιών, με ειδικεύσεις: α) Αγροτου-
ρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και β) Επι-
χειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, 
Εκπαίδευσης και Τουρισμού». 

Στον απόφοιτο ή στην απόφοιτη του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί 
να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση ότι έχει πε-
ρατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμ-
ματος.  

Άρθρο 9 
ΥΠΟΔΟΜΗ Δ.Π.Μ.Σ. 

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί κυρί-
ως από παροχές από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ερευ-
νητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορη-
γήσεις του κρατικού προϋπολογισμού, χορηγίες φορέων 
του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και 
τυχόν δωρεές ή κληροδοτήματα. 

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει 
αγορά εξοπλισμού, λογισμικού αναλώσιμων, αμοιβές 

διδασκόντων μελών Δ.Ε.Π. ΑΕΙ ή εκτάκτου εκπαιδευτικού 
προσωπικού ΑΕΙ, αμοιβές διδακτικού προσωπικού εκτός 
των συνεργαζόμενων τμημάτων, καθώς και αμοιβές δι-
οικητικού, τεχνικού και υποστηρικτικού επιστημονικού 
προσωπικού προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη 
και εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. Επίσης οι 
δαπάνες του προγράμματος δύναται να αφορούν την 
αγορά και παραγωγή και επιμέλεια εκπαιδευτικού υλι-
κού, τη συνδρομή σε επιστημονικά περιοδικά, συμμε-
τοχή σε συνέδρια, βάσεις δεδομένων, μετακινήσεις και 
οργάνωση εκδηλώσεων του Δ.Π.Μ.Σ., δαπάνες προβο-
λής δημοσιότητας και ερευνών. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. δεν 
καταβάλουν τέλη φοίτησης για τη φοίτησή τους σε αυτό. 

Άρθρο 10 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ. 

Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται σε ποσοστό 
80% από μέλη Δ.Ε.Π., ΕΕΠ, Ε.Δ.Ι.Π. και ΕΤΕΠ ή αφυπη-
ρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., ή διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 
(Α΄ 173) ή την παράγραφο 7 του άρθρου 29 του νόμου 
4009/2011 των συνεργαζόμενων τμημάτων, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4485/2017, άρθρο 36). Επί-
σης, διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχονται 
και εκτός των συνεργαζόμενων τμημάτων σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στις παραγράφους 2,3,4,5 του άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017. Η επιλογή των διδασκόντων 
πραγματοποιείται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας (ν. 4485/2017, άρθρο 36).  

Άρθρο 11 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Π.Μ.Σ.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 44 του ν. 4485/2017 (Αξιολό-
γηση 1), στο τέλος κάθε εξαμήνου, θα πραγματοποιεί-
ται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος 
από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέσω ανωνύμων 
εντύπων ή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που βασί-
ζονται στο πρότυπο σχετικό ερωτηματολόγιο της ΑΔΙΠ. 
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, προκειμένου 
τα αποτελέσματα να είναι αμερόληπτα και στατιστικώς 
αξιόπιστα, πραγματοποιείται από τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες του τμήματος απογραφικά και όχι δειγματο-
ληπτικά. Αξιολογούνται όλα τα προσφερόμενα από το 
Δ.Π.Μ.Σ. μαθήματα και όλοι οι διδάσκοντες. Κάθε διδά-
σκων/διδάσκουσα έχει πρόσβαση στα στοιχεία που τον 
αφορούν, ένα μήνα μετά από την παράδοση των τελικών 
αποτελεσμάτων, που ο ίδιος ή η ίδια κατέθεσαν στο σχε-
τικό πρωτόκολλο, ενώ ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. και η 
Ο.Μ.Ε.Α. έχουν πρόσβαση στο σύνολο των διαθέσιμων 
πληροφοριών. 

Ο κάθε καθηγητής υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης του 
μαθήματος και των φοιτητών στην οποία αναφέρεται 
μεταξύ άλλων η συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 
και η συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των 
μαθημάτων. 

Η Ο.Μ.Ε.Α. και ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. λαμβάνουν 
υπόψη τα ερωτηματολόγια των φοιτητών και συζητά 
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με τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες σε κοινή ή ξεχωριστή συνεδρίαση θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του 
μαθήματος. Αξιολόγηση προβλέπεται επίσης και για τη διοικητική λειτουργία του προγράμματος και την γραμμα-
τειακή υποστήριξη. Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται δείκτες που αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του 
Δ.Π.Μ.Σ., ως προς την προτίμηση του από τους υποψήφιους φοιτητές αλλά και την εικόνα του στην αγορά εργασίας. 
Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση γίνεται με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εμπλεκομένων 
σε αυτή και μόνο. 

Άρθρο 12 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ  

Οι υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και η αντίστοιχη κατανομή έργου ορίζονται ως εξής: 
Τη γραμματειακή, διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, με 

ειδικεύσεις: α) Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και β) Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηρι-
οτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού» αναλαμβάνει το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. 

Τα δύο συνεργαζόμενα Ιδρύματα δύνανται να παρέχουν τις υποδομές τους προκειμένου να είναι δυνατή η λει-
τουργία του Δ.Π.Μ.Σ.. 

Την ευθύνη διδασκαλίας των μαθημάτων έχουν και τα δύο Ιδρύματα και η επιλογή των διδασκόντων γίνεται από 
την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή. Ειδικότερα όμως για τα παρακάτω μαθήματα, τα δύο Ιδρύματα αποδέχονται 
οι διδάσκοντες να προέρχονται από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
το οποίο έχει την ευθύνη διδασκαλίας τους, ενώ για τα υπόλοιπα την ευθύνη διδασκαλίας έχουν τα συμμετέχοντα 
τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
Electronic Business and Digital Marketing 
 (3*13 = 39 ώρες, 7 ECTS) 

Διαχείριση Οργανωσιακών Λειτουργιών
και Ανθρώπινων Πόρων 
Operations Management and Human Resources 
(4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS) 

Διοίκηση Μάρκετινγκ και Επικοινωνία 
Marketing Management and Communications 
(4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS) 

Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών 
Services Quality Management 
(3*13 = 39 ώρες, 7 ECTS) 

Ποσοτικές Μέθοδοι και Λήψη Αποφάσεων 
Quantitative Methods and Decision Making 
(4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS) 

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών 
Financial Operations Management 
(4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS) 

Συγκεκριμένα το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμμετέχει σε ποσο-
στό 33% των μαθημάτων κορμού του προγράμματος 
σπουδών και στο 100% των μαθημάτων της ειδίκευσης 
«Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτι-
σμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού» με διδακτικό προ-
σωπικό και με την υλικοτεχνική υποδομή, π.χ. αίθουσες 
διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, εξοπλισμό. 

Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμμετέχει σε ποσοστό 
100% των μαθημάτων της ειδίκευσης «Αγροτουρισμός, 
Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» με διδακτικό προ-
σωπικό και με την υλικοτεχνική υποδομή, π.χ. αίθουσες 
διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, εξοπλισμό. 

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης συμ-
μετέχει σε ποσοστό 67% των μαθημάτων κορμού του 
προγράμματος σπουδών κάθε ειδίκευσης με διδακτικό 
προσωπικό. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πολυτεχνείο 
Κρήτης θα παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στους φοι-
τητές του Δ.Π.Μ.Σ. στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης των 
δύο Ιδρυμάτων αντίστοιχα.  

Άρθρο 13 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Δ.Π.Μ.Σ.  

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός του Δ.Π.Μ.Σ. δύναται 
να αναθεωρείται ανά διετία. 

Αναθεώρηση ή προσθήκη/διαγραφή συγκεκριμένων 
άρθρων δύναται να υλοποιηθεί εκτάκτως κατά τη δι-
άρκεια των δύο ετών μετά από απόφαση της Ειδικής 
Διιδρυματικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή η Ειδική 
Διιδρυματική Επιτροπή ορίζει επιτροπή αναθεώρησης 
η οποία εισηγείται συγκεκριμένες τροποποιητικές δι-
ατάξεις. Για την ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων/
άρθρων απαιτείται η τελική έγκριση της Ειδικής Διιδρυ-
ματικής Επιτροπής. 
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Άρθρο 14 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Κάθε υποψήφιος/-α, που επιλέγει για να φοιτήσει στο 
Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να λαμβάνει εγκαίρως γνώση του 
παρόντος Κανονισμού και να αποδέχεται τους κανόνες 
λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Ο παρών Εσωτερικός Κανονι-
σμός Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. τροποποιείται μετά από 
απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής. 

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Δ.Π.Μ.Σ., 
για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο, στον 

κανονισμό και στην απόφαση ίδρυσης της Συγκλήτου, 
αρμόδια να αποφασίσει είναι η Ε.Δ.Ε.. 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του τμήματος. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 8 Απριλίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ        

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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