
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 49626 
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησια-

κών Λειτουργιών» του Τμήματος Διοίκησης Του-

ρισμού, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 

και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής. 

 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΄/2-08-2005): «Διασφάλιση της Ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν.  4386/2016 (ΦΕΚ  83/τ.Α΄/
11-05-2016): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 

(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος Κατάρτισης του 
Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθε-
σης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

9. Την 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 972/τ.Β΄/19-03-2018) με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων 
ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητι-
κών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής».

10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βι-
ωσιμότητας και ύπαρξης βασικής υποδομής και αναγκαί-
ου εξοπλισμού» για την ίδρυση του Διϊδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Διοίκηση 
Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Operations Management) 
με δύο (2) ειδικεύσεις: α. Αγροτουρισμός, Οινοτουρι-
σμός και Τοπική Ανάπτυξη (Agrotourism, Winetourism 
and Regional Development) και β. Επιχειρησιακές Λει-
τουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και 
Τουρισμού (Tourism Business Cultural and Educational 
Operations).

11. Την πράξη 504/30-07-2019 (θέμα 12ο) της Συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης σχετικά 
με την Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Τουρι-
σμού και του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και 
Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) σε 
συνεργασία με τη μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Πα-
ραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης 
με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών» βάσει 
του ν. 4485/2017.

12. Την πράξη 15/19-07-2019 της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης σχετικά με την Ίδρυση του Διϊδρυματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών» με ειδίκευση: 
α. Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυ-
ξη και β. Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων 
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Οκτωβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3782

44027

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44028 Τεύχος B’ 3782/14.10.2019

13. Την πράξη 10/19-07-2019 (θέμα 1ο) της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών 
με την οποία η Συνέλευση του Τμήματος ενέκρινε: Α. την 
Πρόταση ίδρυσης του Διϊδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Διοίκηση Επιχειρησι-
ακών Λειτουργιών με ειδίκευση: α. Αγροτουρισμός, Οι-
νοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και β. Επιχειρησιακές 
Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης 
και Τουρισμού, του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και 
του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) σε συνεργασία 
με τη μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και Β. το 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργα-
ζομένων Ιδρυμάτων.

14. Την πράξη 12/16-07-2019 (θέμα 1ο) της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού με την οποία 
η Συνέλευση του Τμήματος ενέκρινε: Α. την Πρόταση 
ίδρυσης του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο Διοίκηση Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών με ειδίκευση: α. Αγροτουρισμός, Οινοτου-
ρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και β. Επιχειρησιακές Λει-
τουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και 
Τουρισμού, του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και του 
Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) σε συνεργασία 
με τη μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και Β. το 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργα-
ζομένων Ιδρυμάτων.

15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πολυτεχνείου 
Κρήτης για την ίδρυση και λειτουργία του Διϊδρυματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με ειδίκευση: α. 
Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη 
και β. Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πο-
λιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού, του Τμήματος Δι-
οίκησης Τουρισμού και του Τμήματος Επιστημών Οίνου, 
Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
(ΠΑΔΑ) σε συνεργασία με τη μονοτμηματική Σχολή Μη-
χανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτε-
χνείου Κρήτης, όπως αυτή εγκρίθηκε από τις Συνελεύσεις 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων και τις Συγκλήτους των 
δύο Ιδρυμάτων.

16. Το με αριθμ. 44197/12-09-19 έγγραφο του Τμή-
ματος Διοίκησης Τουρισμού, που διαβιβάζει: Α. την 
Πρόταση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών: «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 
(Operations Management) με δύο (2) ειδικεύσεις: α. 
Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη 
(Agrotourism, Winetourism and Regional Development) 
και β. Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πο-
λιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού (Tourism Business 
Cultural and Educational Operations)» του Τμήματος Δι-
οίκησης Τουρισμού και του Τμήματος Επιστημών Οίνου, 
Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
(ΠΑΔΑ) σε συνεργασία με τη μονοτμηματική Σχολή Μη-
χανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτε-

χνείου Κρήτης και Β. το ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως αυτά (Α και Β) εγκρίθηκαν 
από τις Συνελεύσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτων των 
δύο Ιδρυμάτων και τις Συγκλήτους των δύο Ιδρυμάτων.

17. Την εισήγηση με αρ. 5/18-9-2019 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

18. Την 125788/Ζ1/06-08-2019 (ΦΕΚ 564/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
13-08-2019) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

19. Την 43283/9-9-2019 απόφαση: «Σύσταση - Συγκρό-
τηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής».

20. Τη με αριθμ. πράξη 1/23-9-2019 (θέμα 59) της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

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

Την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών: «Διοίκηση Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών (Operations Management) με δύο (2) ει-
δικεύσεις: α. Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπι-
κή Ανάπτυξη (Agrotourism, Winetourism and Regional 
Development) και β. Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δρα-
στηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού 
(Tourism Business Cultural and Educational Operations)» 
του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και του Τμήματος 
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) σε συνεργασία με τη μονο-
τμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
(ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, από το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα: α. Διοίκησης Τουρισμού, β. Επιστημών 
Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και η μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παρα-
γωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης οργα-
νώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουρ-
γιών (Operations Management) με δύο (2) ειδικεύσεις: 
α. «Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη 
(Agrotourism, Winetourism and Regional Development) 
και β. «Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πο-
λιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού (Tourism Business 
Cultural and Educational Operations), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) όπως 
ισχύει.

Επισπεύδον Τμήμα του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι το Τμήμα Δι-
οίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
το οποίο αναλαμβάνει τη γραμματειακή και διοικητική 
υποστήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 2
Αντικείμενο- Σκοπός - Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών» 
και οι δύο ειδικεύσεις του έχουν εξαρχής σχεδιαστεί από 
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τα τμήματα Διοίκησης Τουρισμού και Επιστημών Οίνου, 
Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτε-
χνείου Κρήτης.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εμπεριστατωμένη 
εκπαίδευση Πτυχιούχων ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών Σχο-
λών, των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των και ομοταγών, της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από 
το ΔΟΑΤΑΠ, σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής 
και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουρ-
γιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα 
εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον 
Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αυτών που ει-
δικεύονται στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτι-
κών 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 αποφοί-
των του, δίνοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και δε-
ξιότητες που απαιτούνται για την απασχόλησή τους ως 
στελέχη επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 
που δραστηριοποιούνται σε κυρίως σε ειδικές μορφές 
τουρισμού. Επίσης παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις 
εκείνες που απαιτούνται προκειμένου συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στον τρίτο κύκλο σπουδών της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.

Το γεγονός ότι ο Τουρισμός αποτελεί έναν εκ των πλέ-
ον σημαντικών πυλώνων της Ελληνικής Οικονομίας και 
η αναγκαιότητα για συνεχή εκπαίδευση στελεχών των 
επιχειρήσεων που να ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυ-
ξανόμενες και σύγχρονες εξελίξεις των επιχειρήσεων 
και των οργανισμών, καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη 
λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ..

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Master of Science, M.Sc). Το Δ.Π.Μ.Σ. εστιάζει το εν-
διαφέρον του στην βέλτιστη διαχείριση των διαδικασιών 
και των πόρων ώστε να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή 
κερδοφορία και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσε-
ων και των οργανισμών στους τομείς εξειδίκευσής του. 
Ειδικότερα εμβαθύνει σε εναλλακτικές μορφές Τουρι-
σμού, όπως ο Αγροτουρισμός, ο Οινικός Τουρισμός και 
στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη καθώς και η 
συμβολή στην αποτελεσματική οργάνωση εκπαιδευ-
τικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Οι απόφοιτοι 
του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται απο-
τελεσματικά τους ανθρώπινους και οικονομικούς πό-
ρους, επιχειρήσεων και οργανισμών, τις διοικητικές και 
χρηματοοικονομικές λειτουργίες καθώς και αυτές της 
ανάπτυξης και προβολής των προϊόντων και των υπη-
ρεσιών τους. Γενικότερα η μεγέθυνση της τουριστικής 
δραστηριότητας και του κύκλου εργασιών των φορέων 
που δραστηριοποιούνται σε αυτή αποτελεί απώτερο 
στόχο του Δ.Π.Μ.Σ..

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

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 
(ΔΜΣ) «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 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Οι συμμετέχοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να είναι: κά-
τοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντι-
κειμένων με εκείνα των τμημάτων που οργανώνουν και 
λειτουργούν το παρόν Δ.Π.Μ.Σ., κατά προτεραιότητα, 
αλλά και απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν 
να δραστηριοποιηθούν 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 μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της 
γλώσσας διεξαγωγής του Δ.Π.Μ.Σ.. Οι συνολικές προ-
ϋποθέσεις για την συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. και τα κρι-
τήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης περιλαμβάνονται 
στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.. 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό 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΄).

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η διάρκειά 
του είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των 
μαθημάτων που απαιτείται για την λήψη του διπλώμα-
τος μεταπτυχιακών σπουδών είναι δεκατέσσερα (14), εκ 
των οποίων τα εννέα (9) είναι μαθήματα κορμού και τα 
πέντε (5) μαθήματα κατεύθυνσης και αντιστοιχεί συνο-
λικά σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα 
τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Η επιτρεπόμενη διάρ-
κεια ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων για την λήψη του 
διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι από τρία (3) 
έως έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή και στην 
αγγλική γλώσσα.

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή και την αγγλική 
γλώσσα.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κάθε διδακτικό ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Για την 
ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτη-
τές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δεκατέσσερα 
(14) μαθήματα, εννέα (9) εκ των οποίων είναι κορμού 
(γνωστικού αντικειμένου Διοίκησης Επιχειρησιακών Λει-
τουργιών) και πέντε (5) είναι κατεύθυνσης (γνωστικού 
αντικειμένου της ειδίκευσης στην οποία θα συμμετέχουν 
οι φοιτητές).

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Στο πρώτο εξά-
μηνο 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 παρα-
κολουθούν δύο (2) μαθήματα κορμού και τρία (3) μαθή-
ματα της κατεύθυνσης τους. Επίσης κατά τη διάρκεια 
του τρίτου εξαμήνου αντί της διπλωματικής εργασίας οι 
φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν εξειδικευμένες 
μελέτες περιπτώσεων ή εμπειρική έρευνα για την εμ-
βάθυνση της γνώσης τους στο πλαίσιο των μαθημάτων 
Οικοαγροτουρισμός και Οινοτουρισμός ή Διαχείριση 
Δράσεων Εκπαιδευτικού Τουρισμού και Ανάπτυξη και 
Διαχείριση Προορισμών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 
(ανάλογα με την ειδίκευση στην οποία συμμετέχουν). 
Λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας των μαθημά-
των αυτών, έχουν αποδοθεί σε αυτά 6 ECTS αντί των 5 
ECTS που αντιστοιχούν στα υπόλοιπα μαθήματα των δύο 
κατευθύνσεων του Δ.Π.Μ.Σ. με τον ίδιο αριθμό ωρών 
διδασκαλίας. Οι διδάσκοντες καθηγητές των εν λόγω 

μαθημάτων θα είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση 
των φοιτητών. Επιπλέον των μαθημάτων θα πραγματο-
ποιούνται υποστηρικτικά μαθήματα με εφαρμογές της 
θεωρίας και ενισχυτική διδασκαλία. Επίσης επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις θα 
προσκαλούνται (ν. 4485/2017, άρθρο 36, παρ.5) για την 
κάλυψη τακτικών εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και για 
τη 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.

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 μαθημάτων 
του Δ.Π.Μ.Σ. (κορμού και ειδικεύσεων) είναι δυνατή η 
εφαρμογή μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε έως 
επτά (7) μαθήματα (19Χ0,35=6,65, 7 μετά την στρογγυ-
λοποίηση λόγω υπέρβασης του 0,5 μετά την 6η μονάδα). 
Συμπληρωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ημε-
ρίδες, σεμινάρια, 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 Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) και σύμφωνα 
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

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
Fraud Risk Management
(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) 
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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) 

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) 

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 
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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 

3ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού ώρες /εβδ ECTS 
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών 
Financial Management Operations 4 8 

Διαχείριση Κινδύνου και Πρόληψη της Απάτης 
Risk Management and Fraud Prevention 2 5 

Μαθήματα Ειδίκευσης
Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη   

Οικοαγροτουρισμός 
Eco-Agro-Tourism 2 6 

Οινοτουρισμός 
Wine Tourism 2 6 

Αμπελουργία - Οινολογία 
Viticulture - Enology 2 5 

Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης 
και Τουρισμού   

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

2 6 

Ανάπτυξη και Διαχείριση προορισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος
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 

 Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων, ανά έτος εισαγωγής στο 
πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) 
φοιτητές, οι οποίοι κατανέμονται στις δύο κατευθύνσεις 
με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). 
Προσκλήσεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος δύναται να δη-
μοσιοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται σε ποσο-
στό 80% από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ ή αφυπη-
ρετήσαντα μέλη ΔΕΠ, 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 (άρθρο 36 του ν. 4485/2017 και 

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44033Τεύχος B’ 3782/14.10.2019

άρθρο 242 του ν. 4610/2019). Επίσης, διδάσκοντες στο 
Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχονται και εκτός των συνεργα-
ζόμενων τμημάτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις 
παραγράφους 2,3,4,5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. 
Η επιλογή των διδασκόντων πραγματοποιείται από την 
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σύμφωνα με όσα προβλέ-
πονται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 9
Υποδομές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να 
λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις των Συνεργαζόμενων 
Ιδρυμάτων ή άλλων φορέων του Δημοσίου, εφόσον 
παραχωρήσουν τις απαραίτητες για τη λειτουργία του 
εγκαταστάσεις.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ.8 
του ν. 4485/2017, το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η πρώτη εισαγωγή φοι-
τητών του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εντός του 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει 
αγορά εξοπλισμού, λογισμικού αναλώσιμων, αμοιβές 
διδασκόντων μελών ΔΕΠ 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 δα-
πάνες του προγράμματος δύναται να αφορούν την αγο-
ρά εκπαιδευτικού υλικού, τη συνδρομή σε επιστημονικά 
περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια, βάσεις δεδομένων, 
μετακινήσεις και οργάνωση εκδηλώσεων του Δ.Π.Μ.Σ..

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. δεν 
καταβάλουν τέλη φοίτησης για τη φοίτησή τους σε αυτό. 
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί κυρίως 
από παροχές από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ερευνητικά 
προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις 
του κρατικού προϋπολογισμού, χορηγίες φορέων του 
δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και τυχόν 
δωρεές ή κληροδοτήματα. Ο αναλυτικός προϋπολογι-
σμός του ΠΜΣ είναι ο εξής:

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Λειτουργίας Δ.Π.Μ.Σ.

ΕΙΣΡΟΕΣ Ποσό σε € 

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημοσίου τομέα, 
όπως οριοθετείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143) 
ή του ιδιωτικού τομέα. 

100.000 

ΕΚΡΟΕΣ  

ΕΞΟΔΑ  

Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) 5.000 

Δαπάνες εξοπλισμού (Πολυτεχνείο Κρήτης) 4.000 

Δαπάνες αναλωσίμων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) 3.500 

Δαπάνες αναλωσίμων (Πολυτεχνείο Κρήτης) 2.000 

Δαπάνες μετακινήσεων και φιλοξενίας διδασκόντων Δ.Π.Μ.Σ. (Πολυτεχνείο Κρήτης) 2.700 

Δαπάνες μετακινήσεων και φιλοξενίας διδασκόντων Δ.Π.Μ.Σ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) 1.000 

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών για εκπαιδευτικούς  σκοπούς 1.800 

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. 34.000 

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ.5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 10.000 

Αμοιβές Διοικητικής, Γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης 22.000 

Έξοδα δημοσιότητας - προβολής- εκδηλώσεων 5.000 

Αγορά εκπαιδευτικού υλικού 3.000 

Διάφορα έξοδα 3.000 

Συμμετοχές σε συνέδρια 3.000 

Σύνολο εξόδων 100.000 
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Για λόγους καλής εκτέλεσης του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η δυνατότητα ανακατανομής των προβλεπόμενων δα-
πανών με απόφαση της Ε.Δ.Ε. εφόσον δεν μεταβάλλεται το σύνολο του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση παύσης 
της χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. από τους φορείς χρηματοδότησής του δεν θα συνεχιστεί η λειτουργία του και 
τα συνεργαζόμενα τμήματα των δύο Πανεπιστημίων υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση των 
σπουδών των φοιτούντων.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 2 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02037821410190008*
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