
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 90292 
Κανονισμός Σπουδών Διατμηματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμη-

μάτων: α) Διοίκησης Τουρισμού και β) Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής, με τίτλο «Προηγμένα 

Συστήματα Διοίκησης», της Σχολής Διοικητικών, 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 45 και 85.

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (α’ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδα-
κτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

9. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας» μεταξύ των Τμη-
μάτων Διοίκησης Τουρισμού και Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

10. Την υπ’ αρ. 13/25.08.2021 (θέμα 1ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και την υπ’ 
αρ. 10/25.08.2021 (θέμα 4ο) πράξη της Συνέλευσης του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχο-
λής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την ίδρυ-
ση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης».

11. Την υπ’ αρ. 14/26-08-2021 (θέμα 5ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Έγκριση 
ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο ’’Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης’’» 
(Β’ 4808).

12. Την υπ’ αρ. 13/25.08.2021 (θέμα 1ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και την 
υπ’ αρ. 10/25.08.2021 (θέμα 4ο) πράξη της Συνέλευσης 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
την έγκριση του Κανονισμού Σπουδών του Διατμηματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο 
«Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης».

13. Την υπ’ αρ. 15/28-09-2021 (θέμα 26ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Έγκριση 
Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο ’’Προηγμένα 
Συστήματα Διοίκησης’’».

14. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς και την 
υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 απόφαση της ιδίας 
Υπουργού «Παράταση της θητείας του Πρύτανη και των 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

15. Την υπ’ αρ. 48589/30-9-2019 απόφαση του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Καθορισμός 
του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων 
των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» (Β΄ 3803).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των 
Τμημάτων: α) Διοίκησης Τουρισμού και β) Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα 
Διοίκησης», της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής, από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής συνεργάζονται για τη λειτουργία σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένα 
Συστήματα Διοίκησης», με κατευθύνσεις:

Α) Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και 
Τοπική Ανάπτυξη και

Β) Τουρισμός - Υγεία και Ευεξία (ΦΕΚ ίδρυσης Β΄ 3782/ 
2019, όπως τροποποιήθηκε στο Β΄4465/2019)

Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων, σε σύγχρονα θέματα διοίκησης επιχειρήσεων 
και οργανισμών καθώς και ειδικότερα στον Τουρισμό 
και τις υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, σε απόφοιτους Α.Ε.Ι 
της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμά-
των της αλλοδαπής. Αντικείμενο του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) εί-
ναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα πάνω στα 
ζητήματα της εφαρμοσμένης ανάλυσης συστημάτων 
διοίκησης.

Επίσης το Δ.Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της μάθησης προς 
όφελος των μεταπτυχιακών φοιτητών, στην υποστήρι-
ξη του έργου του διδακτικού και επιστημονικού προ-
σωπικού καθώς και στην προαγωγή των ερευνητικών 
και αναπτυξιακών στόχων του Ιδρύματος. Μέσω των 
σχεδιαζόμενων συνεργειών και συνεργασιών, δύναται 
να ενισχυθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας από διακεκρι-
μένους επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερι-
κού τόσο προς τους φοιτητές όσο και προς τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος. Επίσης παρέχει 
στους φοιτητές τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται προ-
κειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον κύκλο 
διδακτορικών σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών είναι τα Προηγμένα Συστήματα 
Διοίκησης με κατεύθυνση είτε στην Διοίκηση Επιχειρή-
σεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη είτε 
στον Τουρισμό - Υγεία και Ευεξία.

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης επι-
κεντρώνεται στα βασικά πεδία ανάλυσης της διοικητικής 
επιστήμης και των εφαρμογών αυτής. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην χρήση ποσοτικών εργαλείων ανάλυσης τα 
οποία αποτελούν το υπόβαθρο για την περαιτέρω ανά-
πτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου που απαιτείται για 

την διεκπεραίωση αναλύσεων και τη λήψη αποφάσεων 
σε διάφορους τομείς της καθημερινής οικονομικής ζωής. 
Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να αποτελέσει το όχημα για 
την κατάρτιση και την εκ βάθους κατανόηση βασικών 
μεθόδων άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Για πα-
ράδειγμα, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγη-
ση επενδυτικών σχεδίων και πολιτικών οργάνωσης και 
διαχείρισης απαιτεί τη υιοθέτηση μιας μεθοδολογικής 
προσέγγισης που συνταιριάζει εργαλεία ανάλυσης και 
γνώσεις από ένα διαφορετικό σύνολο επιστημονικών 
κλάδων. Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Προηγμένα Συστήματα Διοίκη-
σης είναι ένα μονοετές πρόγραμμα και απονέμει Δίπλω-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Science, M.Sc). 
Το Δ.Π.Μ.Σ. επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών για 
την απόκτηση και ανάλυση πληροφοριών, για την υπο-
στήριξη λήψης αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων 
και τη χάραξη πολιτικής σε οργανισμούς του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα εμβαθύνει σε εναλ-
λακτικές μορφές Τουρισμού, όπως η Υγεία και Ευεξία και 
στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα 
θα αναπτύξει και θα ενισχύσει τις βασικές δεξιότητες που 
κατά κανόνα αναζητούν οι εργοδότες από επαγγελματίες 
οικονομολόγους και μάνατζερ, στοιχείο για επιτυχημένη 
επαγγελματική σταδιοδρομία.

Άρθρο 2
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το Δ.Π.Μ.Σ. των τμημάτων Διοίκησης Τουρισμού, και 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστη μίου 
Δυτικής Αττικής απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «M.Sc στα Προηγμένα Συστήματα Δι-
οίκησης» με κατευθύνσεις «Διοίκηση Επιχειρήσεων Πα-
ροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη» και «Τουρισμός-
Υγεία και Ευεξία» («Master of Science, M.Sc, in Advanced 
Management Systems» with specialization in «Serviceς 
Business and Management Local Development» or in 
«Tourism-Health and Wellness»). O μεταπτυχιακός τίτλος 
απονέμεται από τα συνεργαζόμενα τμήματα του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 3
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.

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

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

Μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέ-
γονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος. Έχει διετή 
θητεία, είναι επταμελής και συγκροτείται από πέντε (5) 
διδάσκοντες/ουσες Μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων 
Πανεπιστημίων και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυ-
χιακών 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. του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής.

- Δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών.
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Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε., ο Διευθυντής του Προγράμμα-
τος και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.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. (παρ. 4 του 
άρθρου 31 του ν. 4485/2017). Ο Διευθυντής του ορίζεται 
εκ των Μελών της Ε.Δ.Ε.

Η επταμελής Ειδική Διατμηματική 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.
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 
Διατμηματική Επιτροπή για διετή θητεία. Πρόεδρος της 
Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται από 
την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μεταξύ των μελών της 
Σ.Ε. 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 Διατμηματικής 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 και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή 
για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή.

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 εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών 
πληρωμής των σχετικών δαπανών. Δύναται να πραγματο-
ποιεί δαπάνες έως 1.000,00 € (χίλια ευρώ), εφόσον περι-
λαμβάνονται 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 ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 
του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, 
με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποί-
ηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επω-
φελή χρήση των διαθέσιμων 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. υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προ-
γράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Διοί-
κησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Ε.Δ.Ε. εάν κριθεί 
αναγκαίο να υποστηριχτεί γραμματειακά το πρόγραμμα 
και σε άλλη τοποθεσία. 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 Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων με 
εκείνα των τμημάτων που οργανώνουν και λειτουρ-
γούν το παρόν Δ.Π.Μ.Σ., κατά προτεραιότητα, αλλά και 
απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να δρα-
στηριοποιηθούν επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς που συνδέονται με τον τουρισμό υγείας 
και ευεξίας και ειδικότερα με τον εναλλακτικό τουρισμό. 
Επιπλέον προϋπόθεση για την επιλογή των φοιτητών 
αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας 
πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Δ.Π.Μ.Σ. Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή 
του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από 
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) σύμφωνα με 
τον ν. 3328/2005 (Α’ 80) και τον ν. 4485/2017 (Α’ 114). 
Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από την Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).
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Ο αριθμός των εισακτέων, ανά έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές 
συν τους ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο στην αναζήτηση φοιτητή οι οποίοι κατανέμονται στις δύο κατευθύνσεις 
με απόφαση στις δύο κατευθύνσεις με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.). Γίνονται δεκτοί ως 
υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής δημοσιεύεται και αναρτάται στις ιστο-
σελίδες 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 ακαδημαϊκού έτους με 
απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., σε προθε-
σμία 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 βασίζεται:
Α) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και 
Β) στη συνέντευξη.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

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 παρακολουθή-
σει 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 δραστη-
ριότητα, 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 γενικός 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 παραπάνω τέσσερις άξονες και εισηγείται προς τη Συνέλευση 

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 δραστη-

ριότητας, 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 ΑΣΕΠ 7/2017 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 την παρ. 7 του 
άρθρου 34 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,
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- 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 
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

Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η διάρκειά του 
είναι δυόμισι (2,5) εξάμηνα σπουδών, ήτοι 2 ακαδημαϊκά 
εξάμηνα και επιπλέον 3 μήνες (15 μήνες συνολικά) και 
το σύνολο των διδακτικών πιστωτικών μονάδων, που 
απαιτούνται για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Σπουδών (Μ.Δ.Σ), ανέρχεται σε 75 ECTS.

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 κατευθύνσεις, εκ 
των οποίων οι φοιτητές θα ολοκληρώνουν τη μια:

1η Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπη-
ρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη 

2η Κατεύθυνση: Τουρισμός - Υγεία και Ευεξία
Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες 
α. μαθήματα κορμού (Μ.Κ.)
β. μαθήματα κατεύθυνσης υποχρεωτικό (Μ.Κ.Υ.) 
γ. μαθήματα κατεύθυνσης επιλογής (Μ.Κ.Ε.)
Για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέ-

ντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε 2,5 εξάμηνα 
σπουδών. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και η διάρκεια 
του είναι 15 μήνες.

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην 
Ελληνική γλώσσα ενώ μέρος των μαθημάτων δύναται 
να πραγματοποιηθεί στην Αγγλική σύμφωνα με τις δια-
δικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
ή δεν υπάρχουν με απόφαση της Ε.Δ.Ε..

Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του προ-
γράμματος είναι δεκαοκτώ (18) εκ των οποίων τα έξι (6) 
αποτελούν τα μαθήματα κορμού και έξι (6) που κατανέ-
μονται σε κάθε κατεύθυνση. Για την επιτυχή ολοκλήρω-
ση του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 
δέκα (10) μαθημάτων εκ των οποίων τα έξι (6) αποτε-
λούν μαθήματα κορμού και τα τέσσερα (4) μαθήματα 
κατεύθυνσης. Ως προς τα μαθήματα κατεύθυνσης οι 
φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν τα 
δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (Μ.Κ.Υ) 
και να επιλέξουν δύο (2) από τα υπόλοιπα τέσσερα (4). 
Επίσης, έχουν και την δυνατότητα να αντικαταστήσουν 
ένα μάθημα επιλογής της κατεύθυνσης που έχουν επιλέ-
ξει με ένα μάθημα της άλλης κατεύθυνσης. Κάθε μάθημα 
ολοκληρώνεται σε 30 ώρες συμπεριλαμβανομένης και 
της εξέτασης τους και οι αναθέσεις διδασκαλίας πραγμα-
τοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την πραγ-
ματοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. νομοθεσία. Τα μαθήματα θα 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα κορμού. Στο 
δεύτερο εξάμηνο δύο (2) μαθήματα κορμού και δύο 
(2) κατεύθυνσης επιλογής. Με την ολοκλήρωση των 
μαθημάτων του 2ου εξαμήνου οι φοιτητές θα παρακο-
λουθούν σε εντατικό πρόγραμμα διάρκειας 3 μηνών, τα 
δύο υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (Μ.Κ.Υ) στο 
πλαίσιο των οποίων, για την επιτυχή περάτωσή τους, 
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επιπλέον της εξέτασης, θα εκπονούν για το κάθε ένα 
από τα δύο μαθήματα από μία (1) συνθετική εργασία, 
υπό μορφή εμπεριστατωμένης μελέτης περίπτωσης ή 
περιορισμένης εμπειρικής έρευνας όπου θα εφαρμόζουν 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά 
τη διάρκεια της φοίτησης τους. Οι διδάσκοντες καθηγη-
τές των εν λόγω μαθημάτων θα είναι υπεύθυνοι για την 
καθοδήγηση των φοιτητών. Το σύνολο των διδακτικών 
πιστωτικών μονάδων, που απαιτούνται για τη λήψη του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.), ανέρχε-
ται σε 75 ECTS.

Επιπλέον των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται 
υποστηρικτικά μαθήματα με εφαρμογές της θεωρίας 
και ενισχυτική διδασκαλία. Επίσης επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις θα προσκα-
λούνται (παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017) για την 
κάλυψη τακτικών εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και για 
την διεξαγωγή συμπληρωματικών διαλέξεων σε εξειδι-
κευμένα αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα 
των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και εν γένει του αντικει-
μένου του Δ.Π.Μ.Σ.. Επιπρόσθετα των μαθημάτων του 
προγράμματος, το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει εξειδι-
κευμένα προπαρασκευαστικά σεμινάρια στους φοιτητές 
που δεν έχουν αποφοιτήσει από τμήματα με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με την οικονομική επιστήμη ή την 
διοίκηση επιχειρήσεων ή τον τουρισμό.

Οι συμπληρωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
(ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνέδρια) 
που θα συμβάλλουν στην ενδελεχή προαγωγή της γνώσης 
και της έρευνας και τη συνεχή αναβάθμιση των σπουδών, 
δύναται να πραγματοποιούνται με απόφαση της Ειδικής 
Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) και σύμφωνη γνώμη του 
διδάσκοντα και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Προκειμένου να επιτευχθεί διάχυση της επι-
στημονικής γνώσης στην κοινωνία, σε ορισμένες από τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εξειδικευμένες διαλέξεις, 
ημερίδες κ.λ.π.) δύνανται με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε., 
να συμμετέχουν και ακροατές, επιπλέον των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος 
για το θέμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ο τρόπος 
και η διαδικασία συμμετοχής καθορίζονται από την Ε.Δ.Ε.. 
Επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνο-
νται στην ευρύτερη κοινωνία δύνανται να οργανώνονται 
σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης των συνερ-
γαζομένων ιδρυμάτων του Δ.Π.Μ.Σ. ή με πιστοποιημένα 
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης άλλων φορέων.

Σε όλα τα μαθήματα επιπλέον των διδακτικών ωρών 
δύνανται θα διενεργούνται και μελέτες περιπτώσεων 
(case studies) υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των 
διδασκόντων.

Τα μαθήματα και οι πιστωτικές τους μονάδες (ECTS) 
δίνονται στη συνέχεια: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Π.Μ.Σ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (Μ.Κ.) ECTS ΩΡΕΣ

1. Καινοτομία και Ηγεσία 7,5 30

2. Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική 7,5 30

3. Εταιρική Διακυβέρνηση 7,5 30

4. Λογιστική 7,5 30

5. Στατιστικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις 7,5 30

6. Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 7,5 30

Μαθήματα Κατεύθυνσης Υποχρεωτικά (Μ.Κ.Υ.)

α. Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 
Τοπική Ανάπτυξη β. Τουρισμός - Υγεία και Ευεξία

Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Ανάπτυξη και διαχείριση Τουριστικών Προορισμών 
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη 
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Τουρισμός Ευεξίας και Τοπική Ανάπτυξη 
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Μαθήματα Κατεύθυνσης Επιλογής (Μ.Κ.Ε.)

α. Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Τοπική 
Ανάπτυξη β. Τουρισμός - Υγεία και Ευεξία

Εφαρμοσμένα Συστήματα Κοστολόγησης Υπηρεσιών 
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Ειδικές-Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού 
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων 
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Τραπεζικό Περιβάλλον - Mικροχρηματοδότηση 
Επιχειρήσεων και Τοπική Ανάπτυξη (30 ώρες, 7,5 ECTS)

Οργάνωση και Διοίκηση Ιαματικού και Θεραπευτικού 
Τουρισμού (30 ώρες, 7,5 ECTS)
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Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Οργάνωση και Διοίκηση Δομών Υγείας 
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

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 ECTS

Καινοτομία και Ηγεσία 30 7,5

Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική 30 7,5

Εταιρική Διακυβέρνηση 30 7,5

Λογιστική 30 7,5

Σύνολο ωρών/εβδομάδα και ECTS 120 30

2ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ώρες ECTS

Στατιστικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις (Μ.Κ.) 30 7,5

Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Μ.Κ.) 30 7,5

Εφαρμοσμένα Συστήματα Κοστολόγησης Υπηρεσιών (Μ.Κ.Ε) 30 7,5

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (Μ.Κ.Ε) 30 7,5

Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Μ.Κ.Ε) 30 7,5

Τραπεζικό Περιβάλλον - Μικροχρηματοδότηση Επιχειρήσεων 
και Τοπική Ανάπτυξη (Μ.Κ.Ε) 30 7,5

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Στατιστικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις (Μ.Κ.) 30 7,5

Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Μ.Κ.) 30 7,5

Ειδικές-Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού (Μ.Κ.Ε) 30 7,5

Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων (Μ.Κ.Ε) 30 7,5

Οργάνωση και Διοίκηση Ιαματικού και Θεραπευτικού Τουρισμού (Μ.Κ.Ε) 30 7,5

Οργάνωση και Διοίκηση Δομών Υγείας (Μ.Κ.Ε) 30 7,5

Σύνολο ωρών και ECTS 120 30

3ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατεύθυνσης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ώρες ECTS

Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Μ.Κ.Υ.) 30 7,5

Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη (Μ.Κ.Υ.) 30 7,5

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Ανάπτυξη και διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (Μ.Κ.Υ.) 30 7,5

Τουρισμός Ευεξίας και Τοπική Ανάπτυξη (Μ.Κ.Υ.) 30 7,5

Σύνολο ωρών και ECTS 60 15
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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 ορί-
ζονται στο άρθρο 30 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Συνεπώς 
από το σύνολο των 10 μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. (κορμού 
και ειδικεύσεων) είναι δυνατή η εφαρμογή μεθόδων εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας σε έως τέσσερα (4) μαθήμα-
τα (10Χ0,35=3,5 μετά την στρογγυλοποίηση στο πρώτο 
δεκαδικό ψηφίο). Εναλλακτικά δύναται να προσφερθεί 
το 35% όλων των κύριων μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. με 
εξ αποστάσεως μεθόδους διδασκαλίας. Συμπληρωμα-
τικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ημερίδες, σεμινά-
ρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνέδρια) τα οποία θα 
συμβάλλουν στην ενδελεχή προαγωγή της γνώσης και 
της έρευνας και τη συνεχή αναβάθμιση των σπουδών, 
δύναται να πραγματοποιούνται με απόφαση της Ειδικής 
Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κάθε εξάμηνο σπουδών επιμερίζεται σε διδακτικές 
υποπεριόδους όσες και τα μαθήματα που διδάσκονται 
διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων έκαστη. Εντός του 
ορίου των τεσσάρων (4) εβδομάδων δύναται να πραγ-
ματοποιηθεί το σύνολο της διδασκαλίας του μαθήματος 
καθώς και η μελέτη και αξιολόγηση των φοιτητών, όπως 
αυτή έχει οριστεί από τον διδάσκοντα του μαθήματος. 
Οι ημερομηνίες καθώς και θέματα που αφορούν τη 
διδασκαλία και την διάρθρωση του κάθε μαθήματος 
αποφασίζονται από την Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση του 
Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. και πρόταση του διδάσκοντα 
καθηγητή.

Στον παρόντα οδηγό περιλαμβάνεται το ενδεικτικό 
περιεχόμενο των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ.. Το αναλυτι-
κό περίγραμμα του κάθε μαθήματος που περιλαμβάνει 
τους στόχους και τον σκοπό του μαθήματος το αναλυ-
τικό του περιεχόμενο και τα αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα, λεπτομέρειες για τον τρόπο διδασκαλί-
ας συντάσσεται από τους διδάσκοντες, εγκρίνεται από 
την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Δ.Π.Μ.Σ..

Καινοτομία και Ηγεσία
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Το μάθημα στοχεύει να επιτρέψει στους φοιτητές να 
εξερευνήσουν τις έννοιες και τις προκλήσεις της ηγε-
σίας και της ομάδας που εργάζεται μέσω της εισαγωγής 
καινοτόμων ιδεών. Οι φοιτητές θα διερευνήσουν διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση αλλαγών, ενώ θα 
προσπαθήσουν να επινοήσουν καινοτόμες βελτιώσεις 
ειδικά στα συστήματα διοίκησης προκειμένου να βελ-
τιώσουν την λειτουργία των επιχειρήσεων/οργανισμών. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν κατανοήσει και εμβαθύνει στην ανάλυση και 
σύνθεση πληροφοριών για την ενημέρωση μιας και-
νοτόμου λύσης σε έναν τομέα της διοίκησης. Θα έχουν 
τέλος καταφέρει να επιδείξουν κατανόηση της ομαδι-
κής εργασίας και των στυλ ηγεσίας 

Το μάθημα περιλαμβάνει, επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτη περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.

Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Το μάθημα στοχεύει στο να καταδείξει ότι κάθε επι-
χειρηματική απόφαση συνεπάγεται χρηματοοικονο-
μικές επιπτώσεις, ενώ οι αποφάσεις που αφορούν τα 
οικονομικά μιας επιχείρησης αποτελούν αντικείμενο 
της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες και 
τις μεθόδους που τα στελέχη των επιχειρήσεων χρη-
σιμοποιούν για την ορθολογική λήψη επενδυτικών και 
χρηματοδοτικών αποφάσεων, με απώτερο σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν κατανοήσει ποιες είναι οι αποφάσεις που λαμ-
βάνονται από τους οικονομικούς διευθυντές, καθώς 
και τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που 
συνδράμουν στη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης.

Το μάθημα περιλαμβάνει, επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτη περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.
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Εταιρική Διακυβέρνηση
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατό-
τητα στους φοιτητές να αναπτύξουν τις θεωρητικές 
γνώσεις τους σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, 
και τον έλεγχο και τη διαχείριση των εταιρειών μέσω 
συμβουλίων, ιδιοκτητών και άλλων εθνικών και διεθνών 
μηχανισμών τόσο για ιδιωτικούς όσο και για δημόσιους 
ιδιοκτήτες.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση να περιγράψουν τα θεωρητικά ζητήματα 
της εταιρικής διακυβέρνησης και τους κανονισμούς 
που την διέπουν, να αναλύουν τους μηχανισμούς εται-
ρικής διακυβέρνησης και τα χαρακτηριστικά τους και 
να λαμβάνουν υπόψη διαφορετικούς τύπους εταιρικής 
διακυβέρνησης από την άποψη των εθνικών και οργα-
νωτικών διαφορών.

Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.

Λογιστική
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Το μάθημα έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους φοιτητές 
με τα βασικά εργαλεία και τεχνικές ώστε να είναι σε 
θέση να ερμηνεύουν τις οικονομικές καταστάσεις μιας 
επιχείρησης και να λαμβάνουν αποφάσεις για επενδύ-
σεις και χρηματοδότηση.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
μπορούν να διαβάζουν χρηματοοικονομικές καταστά-
σεις, να κατανοούν λογιστικές τεχνικές και το πλαίσιο 
των λογιστικών προτύπων.

Το μάθημα περιλαμβάνει, επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτη περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.

Στατιστικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασι-
κών στατιστικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων για την 
λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Βασική απαίτηση 
είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες 
και αρχές της στατιστικής, ενσωματώνοντας τη στατι-
στική σκέψη στη διοικητική πρακτική.

Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι 
σε θέση να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές 
της στατιστικής. Να εφαρμόζουν βασικές στατιστικές 
τεχνικές σε διάφορους τομείς μιας επιχείρησης. Να πα-
ράγουν βασικές και σύνθετες στατιστικές αναλύσεις 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα στατιστικά πακέτα. Να 
αναλύουν επιχειρηματικά δεδομένα και να εξάγουν 
συμπεράσματα χρήσιμα για τις διοικητικές αποφάσεις.

Το μάθημα περιλαμβάνει, επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτη περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Το μάθημα αυτό όχι μόνο θα παρουσιάσει τον κρίσι-
μο ρόλο της τεχνολογίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις 
και οργανισμούς, αλλά θα βελτιώσει επίσης τη συνολική 
κατανόηση των φοιτητών για το πώς λειτουργούν οι 
επιχειρήσεις γενικά.

Το μάθημα θα διερευνήσει τα βασικά συστήματα 
που χρησιμοποιούνται από λογιστές, οικονομικούς 
διευθυντές, διευθυντές διαφόρων των τμημάτων μιας 
σύγχρονης επιχείρησης, όπως για παράδειγμα διευθυ-
ντές τμημάτων ανθρωπίνων πόρων, ποιοτικού ελέγχου, 
προμηθειών, μάρκετινγκ κλπ σε καθημερινή βάση.

Ο κύριος στόχος λοιπόν του μαθήματος είναι η διά-
χυση πρακτικών γνώσεων με σκοπό την εις βάθος κα-
τανόηση των διαχειριστικών και μη προκλήσεων για 
την επιτυχή χρήση της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές 
θα έχουν πετύχει να κερδίσουν βασικές γνώσεις και 
δεξιότητες για να αναγνωρίσουν τη συνεισφορά της 
τεχνολογίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το μάθημα περιλαμβάνει, επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτη περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.
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Μαθήματα Κατεύθυνσης (Κ)

α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ β. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Το μάθημα εξετάζει προχωρημένα θέματα της διοικη-
τικής επιστήμης στο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο 
οικονομικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το μάθημα με 
κεντρική αναφορά στη διοικητική επιστήμη εισαγά-
γει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες της διοικητικής 
πρακτικής συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής, του 
μάρκετινγκ και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 
Η εφαρμογή αυτών συναντάται σε δημόσιους, ιδιωτι-
κούς και άλλους οργανισμούς.

Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε 
θέση να κατανοήσουν βασικές έννοιες σε διάφορους 
λειτουργικούς τομείς της διοίκησης, συμπεριλαμβανο-
μένης της στρατηγικής, του μάρκετινγκ και της διαχείρι-
σης ανθρώπινων πόρων. Να κατανοήσουν τη σημασία 
του στρατηγικού σχεδιασμού και της διαχείρισης και 
να αξιολογήσουν τις θεωρίες διοίκησης σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Το μάθημα περιλαμβάνει, επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτη περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.

Ειδικές-Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού
(30 ώρες, 7,5 ECTS)
Το μάθημα εστιάζει στην παρουσίαση των μορφών 

Ειδικού-Εναλλακτικού τουρισμού τα οποία περιλαμβά-
νουν πολυσύνθετα τουριστικά προϊόντα που ανταπο-
κρίνονται σε ειδικά κίνητρα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν κατανοήσει και εμβαθύνει στις μορφές Ενναλα-
κτικού Τουρισμού και ειδικότερα στον ιαματικό και θε-
ραπευτικό τουρισμό καθώς και στο θαλάσσιο τουρισμό.

Το μάθημα περιλαμβάνει, επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτη περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.

Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοι-
τητών με τις βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά της 
επιχειρηματικής διαδικασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
επιχειρηματικότητα και τη σύνδεση της με την τοπική 
ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στο 
περιβάλλον που λειτουργεί μια επιχείρηση, καθώς και 
στις βασικές πτυχές της επιχειρηματικής ανάπτυξης και 
στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης μιας επιχείρη-
σης, από τον εντοπισμό της επιχειρηματικής ευκαιρίας 
μέχρι την χρηματοδότηση και υλοποίηση του επιχειρη-
ματικού σχεδίου.

Η θεώρηση και αξιοποίηση των τοπικών πόρων: πε-
ριβαλλοντικών, βιοτικών, πολιτισμικών, τουριστικών, 
ως πολύτιμων πόρων ανάπτυξης των επιχειρήσεων θα 
έχουν κομβικό ρόλο στο μάθημα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν εξοικειωθεί με την έννοια της σύγχρονης και και-
νοτόμου επιχειρηματικότητας. Θα έχουν αντιληφθεί την 
έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου και επιχειρηματι-
κού σχεδίου καθώς και την δυνατότητα σύνδεσης των 
παραπάνω με την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.

Το μάθημα περιλαμβάνει, επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτη περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.

Ανάπτυξη και διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα σχεδιασμού, ανά-
πτυξης, διαχείρισης/διοίκησης και προβολής Τουριστι-
κών προορισμών και ειδικότερα νησιωτικών περιοχών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν κατανοήσει την ανάγκη για την ανάπτυξη, προ-
βολή και διαχείριση των τουριστικών προορισμών με 
επιστημονικές μεθόδους και θα γνωρίζουν πώς αυτές 
θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της βιώσιμης επιχειρημα-
τικής ανάπτυξης.

Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.
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Εφαρμοσμένα Συστήματα Κοστολόγησης Υπηρεσιών
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών 
με την έννοια του κόστους και των διακρίσεών του και 
την κατανόηση της χρήσης του στις βασικές λειτουργίες 
Διοίκησης. Ειδικό βάρος δίνεται στην κατανόηση μεθό-
δων κοστολόγησης υπηρεσιών καθώς και σε βασικές 
έννοιες της κοστολόγησης που είναι απαραίτητες για 
την κατανόηση της και την αποτελεσματική λειτουργία 
της, με απώτερο σκοπό την κατάρτιση και κατανόηση 
της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης μιας οικονο-
μικής μονάδας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
καταφέρουν να κατανοήσουν την έννοια του κόστους 
και τις διακρίσεις του και να ερμηνεύουν τις κατηγορίες 
του κόστους που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφά-
σεων. Να κατανοούν τις διαδικασίες κοστολόγησης 
υπηρεσιών.

Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.

Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Στο μάθημα αυτό αναλύεται η τουριστική δραστη-
ριότητα στην οποία το βασικό κίνητρο του επισκέπτη 
είναι να γνωρίσει πολιτιστικά αξιοθέατα προκειμένου 
να γνωρίσει και να βιώσει την πολιτιστική κληρονομιά 
του τουριστικού προορισμού που επισκέπτεται.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν εμβαθύνει σε θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης 
τουριστικών προορισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
στην οργάνωση εκδηλώσεων στον τουρισμό πόλεων, 
στον κινηματογραφικό τουρισμό και άλλα πεδία ανά-
πτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.

Στο συγκεκριμένο μάθημα, το οποίο περιλαμβάνει 
επιπλέον της διδακτέας ύλης και μελέτες περιπτώσεων, 
απαιτείται για την επιτυχή περάτωσης του 1 (μια) συν-
θετική εργασία υπό μορφή εξειδικευμένης περίπτωσης, 
όπου οι φοιτητές θα έχουν εφαρμόσει τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια 
της φοίτησης τους στο Δ.Π.Μ.Σ.

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Το μάθημα επικεντρώνεται στα στρατηγικά και διοι-
κητικά θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση και υλο-
ποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ, και εξετάζει τα 
εργαλεία, τις έννοιες και τις θεωρίες που είναι αναγκαίες 
για τη λήψη αποτελεσματικών στρατηγικών αποφά-
σεων μάρκετινγκ. Ειδικότερα το μάθημα επικεντρώνε-
ται στο προγραμματισμό την εφαρμογή και τον έλεγχο 
εστιάζοντας κυρίως στην προβολή των υπηρεσιών, οι 
οποίες λόγω της άυλης υπόστασης τους αποτελούν 
αντικείμενο ειδικότερου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο 
του μάρκετινγκ.

Επιπλέον το μάθημα εξετάζει πως η χρήση των σύγ-
χρονων ψηφιακών μέσων και τεχνολογίας επιτρέπει 
στις εταιρείες να ενισχύσουν την αποτελεσματικότη-
τα και αποδοτικότητα των υφιστάμενων λειτουργιών 
μάρκετινγκ τους.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση να κατανοήσουν μια σειρά από περίπλοκα 
θέματα που σχετίζονται τόσο με το μάρκετινγκ γενικό-
τερα όσο και με το μάρκετινγκ των υπηρεσιών. Θα είναι 
σε θέση να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της τεχνολο-
γίας στις στρατηγικές μάρκετινγκ και να αναπτύξουν 
πρωτότυπες ιδέες.

Οργάνωση και Διοίκηση Ιαματικού 
και Θεραπευτικού Τουρισμού
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Το μάθημα εστιάζει σε θέματα οργάνωσης και διαχεί-
ρισης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ια-
ματικό και Θεραπευτικό Τουρισμό καθώς και στο ρόλο 
των εμπλεκόμενων τοπικών και κρατικών φορέων σε 
αυτή τη μορφή τουρισμού.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
γνωρίζουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και οργάνω-
σης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή τη 
μορφή εναλλακτικού τουρισμού, ώστε να επιτευχθεί με 
το πλέον αποτελεσματικό η βιώσιμη αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων με ήπιες μορφές ανάπτυξης.

Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.
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Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Αυτό το μάθημα εισάγει σύγχρονα θέματα που σχε-
τίζονται με το HRM, με στόχο τη δημιουργία μιας εις 
βάθος και κριτικής εξερεύνησης ορισμένων από τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο χώρο εργασίας 
σήμερα. Τέτοια θέματα περιλαμβάνουν θέματα όπως, 
διαχείριση της διαφορετικότητας, αλλαγή τρόπων ερ-
γασίας και σταδιοδρομίας, ηθική στην εργασία, πώς η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ταιριάζει με το ανθρώ-
πινο δυναμικό, ευημερία στην εργασία και την ισορ-
ροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν αποκτήσει μια εμπεριστατωμένη και εις βάθος 
γνώση για σύγχρονα θέματα και ζητήματα που σχετί-
ζονται με το HRM και με τις επιπτώσεις τους σε επίπεδο 
επιχείρησης. Επίσης θα είναι σε θέση να αξιολογεί τις 
σχετικές αδυναμίες του συστήματος και να εφαρμόζει 
λύσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επι-
χειρήσεων και οργανισμών.

Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.

Τουρισμός Ευεξίας και Τοπική Ανάπτυξη
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Το μάθημα εστιάζει στο τουρισμό ευεξίας και στην 
πολύπλευρη του επίδραση στην τοπική ανάπτυξη.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν αποκτήσει εμπεριστατωμένη γνώση σε θέματα 
τουρισμού ευεξίας και σε όλες τις δράσεις που εμπερι-
έχονται σε αυτή τη μορφή τουρισμού.

Επίσης θα είναι σε θέση να εκπονήσουν σχέδιο ανά-
πτυξης περιοχών και περιφερειών, η οποία σχετίζεται 
με την επενδυτική και επιχειρηματική δραστηριότητα 
στον τομέα τουρισμού ευεξίας.

Στο μάθημα αυτό, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον 
της διδακτέας ύλης και μελέτες περιπτώσεων, καθίστα-
ται απαραίτητη για την επιτυχημένη περάτωση του, μια 
(1) συνθετική εργασία υπό μορφής συνοπτικής αναπτυ-
ξιακής μελέτης, όπου οι φοιτητές θα επικεντρώνονται 
σε περιοχές όπου έχει παρουσιάσει ανάπτυξη ο τουρι-
σμός ευεξίας και στην επίδραση της ανάπτυξης αυτής 
στην τοπική οικονομία, κοινωνία, και περιβάλλον και 
πολιτισμό.

Τραπεζικό Περιβάλλον - 
Μικροχρηματοδότηση Επιχειρήσεων 
και Τοπική Ανάπτυξη 
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση από τους 
φοιτητές του ρόλου του Τραπεζικού συστήματος στην 
οικονομία. Ειδικότερα, αναλύονται έννοιες όπως ο ρό-
λος της Κεντρικής Τράπεζας και η σύνδεσή της με τις 
τράπεζες (εμπορικές, επενδυτικές, ειδικές κ.λπ.). Ειδική 
μνεία γίνεται στην ανάλυση των τραπεζικών προϊόντων 
και στη διαχείριση και αξιολόγηση του τραπεζικού κιν-
δύνου. Επιπλέον παρουσιάζονται και μέθοδοι χρημα-
τοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων.

Επιπλέον το μάθημα εστιάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων τοπικού χαρακτή-
ρα και στην αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για 
την κάλυψή τους.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα 
είναι σε θέση να:

1. κατανοεί τη σημαντικότητα του Τραπεζικού συστή-
ματος στην οικονομία,

2. γνωρίζει τη λειτουργία και χρήση των Τραπεζικών 
Προϊόντων και Υπηρεσιών,

3. αναλύει και αξιολογεί τον κίνδυνο των Τραπεζικών 
Ιδρυμάτων,

4. λαμβάνει αποφάσεις για τη χρήση των Τραπεζικών 
Προϊόντων και Υπηρεσιών, τη χορήγησή τους αλλά και 
τον σχεδιασμό νέων.

Οργάνωση και Διοίκηση Δομών Υγείας
(30 ώρες, 7,5 ECTS)

Το μάθημα αυτό εστιάζει σε θέματα οργάνωσης μο-
νάδων και δομών υγείας σε τοπικό επίπεδο και ειδικό-
τερα σε απομακρυσμένες νησιώτικες περιοχών και κυ-
ρίως αυτών που η οικονομία στηρίζεται στον τουρισμό.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
γνωρίζουν θέματα διαχείρισης των υφισταμένων μονά-
δων υγείας και θα δύναται να προσδιορίζουν την ανα-
γκαιότητα ίδρυσης της κατάλληλης μονάδας υγείας στο 
πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος δομών υγείας 
που να μπορούν να υποστηρίζουν τις ανάγκες των πε-
ριοχών, οι οποίες μεταβάλλονται εντός του έτους.

Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.
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Επίσης, οι φοιτητές θα μπορούν να προσφέρουν 
λύσεις αναφορικά με τη δυσκολία πρόσβασης των 
νεοφυών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Να αξιο-
λογούν κριτικά τη χρησιμότητα των οικονομικών πλη-
ροφοριών κατά τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Να 
ερευνήσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που 
διατίθενται στους οργανισμούς.

Το μάθημα περιλαμβάνει επιπλέον της διδακτέας 
ύλης, μελέτες περιπτώσεων, ενδιάμεση (προαιρετικά) 
και τελική εξέταση.

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. Επίσης προβλέπεται και η διεξαγωγή 
εντατικού προγράμματος διάρκειας 3 μηνών μετά το 2ο 
εξάμηνο σπουδών.

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 μαθήμα-
τος. 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 φοι-
τητές που αξιολογούνται με 0 σε μάθημα για περισσό-
τερες από 2 φορές, λόγω μη τήρησης των κανόνων εξέ-
τασης, 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 οποιονδήποτε 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.
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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 προβλε-
πόμενου διαστήματος των εξί (6) εξαμήνων φοίτησης, 
οπότε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολο-
κληρώσει 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 υπεύθυ-
νος της εξέτασης διδάσκων (παρ. 6 του άρθρου 34 του 
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. Το Ίδρυμα που δι-
οργανώνει το 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 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). 
Στην περίπτωση που τα μαθήματα πραγματοποιούνται 
εκτός των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος η πρόσβαση 
στην διδασκαλία πρέπει να διασφαλίζεται από το φορέα 
που διαθέτει τους χώρους διδασκαλίας.

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 Διατμηματική Επιτροπή, μετά την εισήγηση 
της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυ-
χιακών 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 προβλεπόμενων εργασιών τους.

4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 
κάθε διδάσκοντος 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 συνεργαζό-
μενα Α.Ε.Ι, προκειμένου να λάβουν το Δ.Μ.Σ. ή το πι-
στοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και τυχόν 
υποχρεώσεις τους προς τη Φοιτητική Μέριμνα και τη 
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος ή του Π.Μ.Σ. (όταν αυτή δη-
μιουργηθεί και λειτουργήσει).

Στο πλαίσιο του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. απονέμεται Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προηγμένα 
Συστήματα Διοίκησης, με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση 
Οργανισμών και Επιχειρήσεων και β) Τουρισμός - Υγεία 
και Ευεξία.

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 και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια, βάσεις δεδομένων, 
μετακινήσεις και οργάνωση εκδηλώσεων του Δ.Π.Μ.Σ., 
δαπάνες προβολής δημοσιότητας και ερευνών.

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

Άρθρο 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ.

Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται σε ποσοστό 
80% από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 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 παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 
των συνεργαζόμενων τμημάτων, σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία (άρθρο 36 του ν. 4485/2017). Επίσης, 
διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχονται και 
εκτός των συνεργαζόμενων τμημάτων σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στις παρ. 2,3,4 και 5 του άρθρου 36 του 
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ν. 4485/2017. Η επιλογή των διδασκόντων πραγματοποι-
είται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της ισχύουσας νο-
μοθεσίας (άρθρο 36 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 11 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4485/2017 (Αξιολό-
γηση), στο τέλος κάθε εξαμήνου, θα πραγματοποιείται 
αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέσω ανωνύμων εντύπων 
ή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που βασίζονται στο 
πρότυπο σχετικό ερωτηματολόγιο της ΑΔΙΠ. Η συμπλή-
ρωση των ερωτηματολογίων, προκειμένου τα αποτελέ-
σματα να είναι αμερόληπτα και στατιστικώς αξιόπιστα, 
πραγματοποιείται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 
τμήματος απογραφικά και όχι δειγματοληπτικά. Αξιολο-
γούνται όλα τα προσφερόμενα από το Δ.Π.Μ.Σ. μαθήματα 
και όλοι οι διδάσκοντες. Κάθε διδάσκων/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 σχετικό 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 με 
τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες σε κοινή ή ξεχω-
ριστή συνεδρίαση θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή 
του μαθήματος. Αξιολόγηση προβλέπεται επίσης και 
για τη διοικητική λειτουργία του προγράμματος και την 
γραμματειακή υποστήριξη. Στην αξιολόγηση συμπερι-
λαμβάνονται δείκτες που αναδεικνύουν την ανταγωνι-
στικότητα 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 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Οι υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτων και η 
αντίστοιχη κατανομή έργου ορίζονται ως εξής:

Τη γραμματειακή, διοικητική και τεχνική υποστήριξη 
του Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης: α) Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική 
Ανάπτυξη β) Τουρισμός - Υγεία και Ευεξία» αναλαμβά-
νει το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

Τα δύο συνεργαζόμενα τμήματα δύνανται να παρέ-
χουν τις υποδομές τους προκειμένου να είναι δυνατή η 
λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ..

Την ευθύνη διδασκαλίας των μαθημάτων έχουν και 
τα δύο τμήματα και η επιλογή των διδασκόντων γίνεται 
από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

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

Ο παρών Κανονισμός του Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να αναθε-
ωρείται ανά διετία. Αναθεώρηση ή προσθήκη/διαγραφή 
συγκεκριμένων άρθρων δύναται να υλοποιηθεί εκτά-
κτως κατά τη διάρκεια των δύο ετών μετά από απόφαση 
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. Στην περίπτωση 
αυτή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ορίζει επιτροπή 
αναθεώρησης η οποία εισηγείται συγκεκριμένες τροπο-
ποιητικές διατάξεις. Για την ενσωμάτωση των εν λόγω 
διατάξεων/άρθρων απαιτείται η τελική έγκριση της Ει-
δικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Άρθρο 14
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Δ.Π.Μ.Σ.

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 Κανονισμός του 
Δ.Π.Μ.Σ. τροποποιείται μετά από απόφαση της Ειδικής 
Διατμηματικής Επιτροπής.

Για το οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Δ.Π.Μ.Σ. 
για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον νόμο, στον Κα-
νονισμό και στην απόφαση της Συγκλήτου περί ίδρυσης 
του Δ.Π.Μ.Σ., αρμόδια να αποφασίσει είναι η Ε.Δ.Ε..

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα των 
Τμημάτων και του Δ.Π.Μ.Σ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 21 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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