
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διατροφή και Διαιτο-
λογία» του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και 
Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

2 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας και Τουρισμού» του Τμήματος Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε).

3 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός και Κατα-
σκευή Τεχνικών Έργων - Design and Construction 
of Civil Engineering Structures» του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανι-
κών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

4 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Περιβάλ-
λοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (MSc in 
Environmental Management and Environmental 
Education) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 
Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΦ 15/4864 (1)
     Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διατροφή και Διαιτο-

λογία» του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και 

Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. 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 των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλο-
γή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτη-
τών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό 
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την αριθμ. 86/27-07-2015 πράξη του Προέδρου 
ΑΤΕΙΘ . (ΦΕΚ 1722/τ.Β΄/18-08-2015) «Έγκριση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Διατροφή 
και Διαιτολογία”, του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολο-
γίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής, του ΑΤΕΙ-Θ».

7. Την ΔΦ15/2664/27-04-2018 απόφαση Συγκλήτου 
του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 2901/τ.Β΄/19-07-2018) «Έγκριση επανί-
δρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο: «Διατροφή και Διαιτολογία» του Τμήματος Διατροφής 
και Διαιτολογίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και 
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ) του 
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)».

8. Το αριθμ. 1/18-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και 
Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

9. Τo αριθμ. 2/19-06-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Την υπουργική απόφαση 86094/Ζ1/30-05-2019 
(ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Διατροφή και Διαιτολογία» στο 
Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διατροφή και Διαιτο-
λογία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Το Π.Μ.Σ. έχει δύο κύκλους:
Α) Τον «Εντατικό κύκλο» με διάρκεια ένα έτος
Β) Τον «Κύκλο Τμηματικής Φοίτησης» με διάρκεια δύο 

έτη
Το Π.Μ.Σ. έχει τρεις Ειδικεύσεις
Ι) Κλινική Διαιτολογία
ΙΙ) Αθλητική Διατροφή
ΙΙΙ) Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην Ειδίκευση «Κλινική Διαιτολογία» με τίτλο: 
«Διατροφή και Διαιτολογία με Ειδίκευση στην Κλινική Δι-
αιτολογία», στην Ειδίκευση «Αθλητική Διατροφή» με τίτ-
λο: «Διατροφή και Διαιτολογία με Ειδίκευση στην Αθλη-
τική Διατροφή», στην Ειδίκευση «Μεσογειακή Διατροφή 
και Τουρισμός» με τίτλο: «Διατροφή και Διαιτολογία με 
Ειδίκευση στη Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμό».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή προωθημένων 
γνώσεων σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ανάγκες 
στη επιστήμη της Διατροφής και της Διαιτολογίας σε 
Πτυχιούχους μίας σειράς Τμημάτων που άπτονται των 
επιστημονικών της τομέων.

Αναλυτικότερα σκοπός του ΠΜΣ «Διατροφή και Διαι-
τολογία» είναι να παρέχει:

• υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση με εξειδι-
κευμένες γνώσεις που θα εφαρμοστούν στη διαχείριση 
και στο σχεδιασμό διατροφικών παρεμβάσεων σε ατο-
μικό ή/και ομαδικό επίπεδο,

• διεπιστημονική εκπαίδευση με σκοπό να βελτιώσουν 
τη δυνατότητα συνεργασίας με επαγγελματίες άλλων 
κλάδων από το χώρο της Υγείας, του Αθλητισμού και 
του Τουρισμού αλλά και της βασικής έρευνας,

• την ενίσχυση της έρευνας για την παραγωγή νέας 
γνώσης και την προαγωγή νέων και διεπιστημονικών 
συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της Διατροφής,

• τη δημιουργία ισχυρού υπόβαθρου στην επιστήμη 
της Διατροφής και Διαιτολογίας για αποφοίτους άλλων 
επιστημών,

• προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να στελε-
χώσουν θέσεις σε νευραλγικούς τομείς του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, καθώς και να εργασθούν ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες, στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευ-
νας σε όλα τα πεδία του ΠΜΣ.

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ κατανέμεται πιο 
στοχευμένα στις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ:

Κλινική Διαιτολογία
Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί η παρουσίαση 

εξειδικευμένων και προηγμένων εννοιών που διέπουν 
την αλληλεπίδραση μεταξύ διατροφής και ασθένειας, 
την τροποποίηση των μεταβολικών μηχανισμών και 
των μεταβολικών απαιτήσεων, καθώς και την επίδραση 
αυτών των αλλαγών στον προσδιορισμό των διατροφι-
κών αναγκών των ασθενών. Η εξοικείωση με τα εργαλεία 
(μέθοδοι) και τους δείκτες αξιολόγησης της διατροφικής 
κατάστασης του ασθενούς για την έγκαιρη αναγνώριση 
του διατροφικού κινδύνου και την εκτίμηση της αποτε-
λεσματικότητας της διαιτητικής παρέμβασης.

Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης ειδίκευσης αποκτούν 
όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν επι-
τυχώς όλες τις παθολογικές καταστάσεις που θα συνα-
ντήσουν στον χώρο εργασίας τους.

Αθλητική Διατροφή
Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί η μελέτη των δια-

τροφικών αναγκών των ασκουμένων αλλά και των αθλη-
τών, ανά άθλημα, φύλο, ηλικιακή ομάδα και προπονητική 
περίοδο. Η παροχή των απαραίτητων γνώσεων για τη 
σύνταξη διαιτολογίων των αθλητών, όπου λαμβάνοντας 
υπόψιν τους παραπάνω παράγοντες είναι αναγκαία για 
τη βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Παράλ-
ληλα, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες 
γνώσεις στο αντικείμενο της διατροφής των αθλητών 
κατά τη διάρκεια του χρόνου αποκατάστασης μετά από 
τραυματισμό. Οι απόφοιτοι θα μπορούν με απόλυτη 
επάρκεια να αποτελέσουν στελέχη αθλητικών φορέων. 
Επιπλέον θα αποκτήσουν προηγμένες γνώσεις για το 
ρόλο της άσκησης στη διατήρηση της υγείας καθώς και 
στην πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών, απαραίτη-
τες για να εργασθούν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη 
υγείας και στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός.
Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί η αξιοποίηση των 

πλεονεκτημάτων της διεθνώς πλέον αναγνωρισμένης 
Μεσογειακής Διατροφής στο ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο 
κομμάτι του τουρισμού. Η Μεσογειακή διατροφή αποτε-
λεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας το οποίο δεν 
έχει αξιοποιηθεί επαρκώς στον τουρισμό. Οι φοιτητές 
αυτής της ειδίκευσης θα αποκτήσουν προηγμένες γνώ-
σεις στο πεδίο της γνώσης και της σωστής υιοθέτησης 
και αξιοποίησης της Μεσογειακής Διατροφής στις του-
ριστικές μονάδες της χώρας μας καθώς και στην ανά-
δειξη του θεματικού τουρισμού. Στο Τμήμα Διατροφής 

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40823Τεύχος B’ 3478/17.09.2019

και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙΘ θεωρούμε καθήκον μας την 
ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής ως πολιτιστικό 
χαρακτηριστικό παγκόσμιας εμβέλειας, όπως επιβεβαι-
ώνεται επίσημα και από την ανακήρυξη της Μεσογειακής 
Διατροφής ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρω-
πότητας από την UNESCO. Η χρήση των λειτουργικών 
τροφίμων, με έμφαση σε αυτά των τοπικών προϊόντων, 
θα αναλυθεί στα πλαίσια της ειδίκευσης. Οι απόφοιτοι 
θα μπορούν εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις να 
αναδείξουν τα οφέλη αυτού του μοντέλου διατροφής 
προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Το ΠΜΣ θα προσφέρεται σε δύο κύκλους, τον Εντατικό 
και τον Τμηματικό.

Για τον Εντατικό Κύκλο η ελάχιστη χρονική διάρκεια 
για την απονομή του ΠΜΣ, ορίζεται σε δύο (2) διδακτι-
κά εξάμηνα. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης στο ΠΜΣ δεν 
μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Για τον Κύκλο Τμηματικής φοίτησης η ελάχιστη χρονι-
κή διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ, ορίζεται σε τέσ-
σερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ο μέγιστος χρόνος φοίτη-
σης στο ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) διδακτικά 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90 ECTS.

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει με τέλη φοίτησης ύψους 
4.000€.

Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

      Αριθμ. ΔΦ 15/4887 (2)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσε-

ων Φιλοξενίας και Τουρισμού» του Τμήματος Ορ-

γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 

Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπι-

στημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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 των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλο-
γή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτη-
τών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό 
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την 84656, 111934 π.έ./Ε5/08-03-2012 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 876/τ.Β΄/20-03-2012) «Έγκριση Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο: “Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (MBA 
in Hospitality and Tourism)”».

7. Την 2900/25-06-2018 απόφαση Συγκλήτου του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2793/τ.Β΄/13-07-2018) 
«Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Του-
ρισμού”, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας».

8. Το αριθμ. 1/20-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

9. Τo αριθμ. 4/03-07-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

10. Την υπουργική απόφαση 86094/Ζ1/30-05-2019 
(ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος».
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και τη λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενί-
ας και Τουρισμού» στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρή-
σεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 55 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετά-
δοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουρ-
γικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον 
επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξε-
νίας και του τουρισμού.

Σκοποί του προγράμματος είναι:
(α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ-

νας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης 
επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του του-
ρισμού.

(β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώ-
σεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων 
και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις 
παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων 
στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

(γ) Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώ-
σεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελε-
σματικά στην ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων 
και επιχειρήσεων φιλοξενίας, προκειμένου να ανταπο-
κριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.

(δ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνω-
ρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης 
επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρι-
σμού και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, 
ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι 
σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην 
αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημά-
των.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρι-
σμού.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνω-
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των 
οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδα-
κτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκ-
πόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να παρακολου-
θήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα 
(10). Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 
μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπου-
δών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης έχει ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

κωδι-
κός

Τίτλος Μαθήματος Τύπος ΠΜ

101 Διοίκηση Ανθρώπινων 
Πόρων

Υποχρεωτικό 6

102 Μέθοδοι έρευνας Υποχρεωτικό 6
103 Αρχές Διοίκησης στον 

Τουρισμό
Υποχρεωτικό 6

104 Χρηματοοικονομική Δι-
οίκηση Υπηρεσιών

Υποχρεωτικό 6

105 Τουριστικό Μάρκετινγκ Υποχρεωτικό 6
ΣΥΝΟΛΟ: 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

201 Εξυπηρέτηση πελατών 
στον τουρισμό

Ε 6

202 Ειδικές Μορφές Τουρι-
σμού

Ε 6

203 Επιχειρηματικότητα και 
Στρατηγική

Ε 6

204 Ηλεκτρονικές Υπηρε-
σίες στην Τουριστική 
Βιομηχανία

Ε 6

205 Πολιτισμική και διαπο-
λιτισμική διαχείριση 
στον τουρισμό

Ε 6
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206 Διαδίκτυο και Web 2.0 
στον Τουρισμό: Εργα-
λεία Διαδικτυακής Προ-
βολής και Επικοινωνίας

Ε 6

207 Διοίκηση και Μάρκε-
τινγκ Τουριστικών Προ-
ορισμών

Ε 6

208 Air transport - tourism 
development Μάνα-
τζμεντ Αεροπορικών 
Επιχειρήσεων

Ε 6

209 Διοίκηση Λειτουργιών 
για Επιχειρήσεις Φιλο-
ξενίας

Ε 6

210 Πληροφοριακά Συστή-
ματα Διοίκησης στον 
Τουρισμό

Ε 6

211 Ανάπτυξη και διαχείρι-
ση εμπορικού σήματος 
(Brand development)

Ε 6

212 Ποσοτικές Μέθοδοι και 
ανάλυση δεδομένων 
στον Τουρισμό

Ε 6

ΣΥΝΟΛΟ: 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
κωδι-
κός

Τίτλος Μαθήματος Τύπος

301 Μεταπτυχιακή Διπλω-
ματική Εργασία

Υποχρεωτικό 30

ΣΥΝΟΛΟ: 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών 

στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 25.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ή άλλων Τμημάτων του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και μέλη Δ.Ε.Π. άλ-
λων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες δι-
δασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Σέρρες με την υπάρχουσα 
υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 
8 του ν.4485/2017, το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και 

το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οπότε θα αξιολογηθεί η 
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται 
σε 56.100 € και αναλύεται ως εξής:

α/α Έσοδα Προϋπο-
λογισμός

1 Έσοδα από τέλη φοίτησης (17 x 3.300) 56.100,00
2 Έσοδα από άλλες μόνιμες πηγές χρη-

ματοδότησης
0,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 56.100,00
α/α Έξοδα / Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

1 Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού 1.000,00
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προ-
γράμματος

0,00

3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00
4 Δαπάνες μετακίνησης διδασκόντων 

του ΠΜΣ
5.000,00

5 Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών του 
ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς

620,00

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

14.370,00

7 Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου δι-
δακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

8.000,00

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

1.580,00

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης

5.200,00

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδί-
ου, κ.λπ.

2.000,00

Μερικό σύνολο (70%) 39.270,00
Κρατήσεις για την κάλυψη λειτουργι-
κών εξόδων του Ιδρύματος (30%)

16.830,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 56.100,00

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
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        Αριθμ. ΔΦ 15/4866 (3)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός και Κατα-

σκευή Τεχνικών Έργων - Design and Construction 

of Civil Engineering Structures» του Τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανι-

κών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

(ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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 των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλο-
γή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτη-
τών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό 
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την αριθμ. ΔΦ15/2550/23-04-2018 απόφαση Συ-
γκλήτου του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 2369/τ.Β΄/21-06-2018) «Έγκριση 
ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών Έργων - 
Design and Construction of Civil Engineering Structures» 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης 
(ΑΤΕΙΘ)».

7. Το αριθμ. 1/18-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

8. Τo αριθμ. 3/26-06-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

9. Την υπουργική απόφαση 86094/Ζ1/30-05-2019 (ΦΕΚ 
326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών «Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών 
Έργων - Design and Construction of Civil Engineering 
Structures» στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της 
Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μη-
χανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών 
Έργων - Design and Construction of Civil Engineering 
Structures» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών 
Έργων - Design and Construction of Civil Engineering 
Structures» χωρίς ειδικεύσεις.

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης 
μεταπτυχιακού επιπέδου στις σύγχρονες μεθόδους 
ανάλυσης και ευρύτερου σχεδιασμού των έργων των 
Πολιτικών Μηχανικών που βασίζονται στους νέους Ελ-
ληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και νόμους, ενώ 
παράλληλα εξειδικεύει τους φοιτητές και στην τεχνολο-
γία διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος συμπε-
ριλαμβανομένων των κοινωνικο-οικονομικών τομέων 
και των θεσμικών θεμάτων που σχετίζονται άμεσα με 
τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων 
και δράσεων της βιώσιμης ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, 
το ΠΜΣ έχει ως στόχους:

α) την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που 
θα είναι σε θέση να στελεχώσουν με επιτυχία νευραλγι-
κούς τομείς που σχετίζονται με τα έργα των Πολιτικών 
Μηχανικών ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην πα-
ραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων,

β) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους 
τους τομείς που άπτονται των έργων των Πολιτικών Μη-
χανικών.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.
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Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90 ECTS.

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.000,00 ευρώ.

Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

Ι

      Αριθμ. ΔΦ 15/4860 (4)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Περιβάλ-

λοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (MSc in 

Environmental Management and Environmental 

Education) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 

Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπι-

στημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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 των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλο-
γή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτη-
τών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό 
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την αριθμ. 102/05-12-2016 πράξη του Προέδρου 
ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 4018/τ.Β΄/15-12-2016) «Έγκριση του διι-
δρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση” του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσα-
λονίκης με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας».

7. Την ΔΦ15/2753/30-04-2018 απόφαση Συγκλήτου 
του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 2901/τ.Β΄/19-07-2018) «Έγκριση επα-
νίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση» (MSc in Environmental Management and 
Environmental Education) του Τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τε-
χνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ) του 
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)».

8. Το αριθμ. 1/18-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεω-
τεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

9. Τo αριθμ. 2/19-06-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

10. Την υπουργική απόφαση 86094/Ζ1/30-05-2019 
(ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Περιβάλλοντος και 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (MSc in Environmental 
Management and Environmental Education) στο Τμή-
μα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 
διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντι-
κή Εκπαίδευση» (MSc in Environmental Management 
and Environmental Education) με τρεις ειδικεύσεις: 
α) Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση (Γενική Ειδίκευση), β) Επιχειρηματικότητα και 
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Καινοτομία και γ) Εκπαίδευση και Επικοινωνία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 
10 του άρ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπου-
δών τους, θα αποκτούν έναν από τους τρεις πιο κάτω 
τίτλους σπουδών στους οποίους οδηγεί το κοινό Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διαχεί-
ριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
(MSc in Environmental Management and Environmental 
Education):

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαχείριση Περι-
βάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (MSc 
Environmental Management and Environmental 
Education) (Γενικός Τίτλος).

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαχείριση Περιβάλλο-
ντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία (MSc Environmental Management 
and Environmental Education - Entrepreneurship and 
Innovation).

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαχείριση Περιβάλ-
λοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση 
και Επικοινωνία (MSc Environmental Management 
and Environmental Education - Education and 
Communication).

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υπηρετεί 
την αποστολή και τον επιστημονικό προσανατολισμό 
του Τμήματος Γεωπονίας. Το περιεχόμενο του ΠΜΣ καλύ-
πτει τα βασικά αντικείμενα των γεωπονικών επιστημών 
και συγκεκριμένα των εφαρμογών τους σε θέματα δια-
χείρισης και προστασίας περιβάλλοντος και αειφόρου 
διαχείρισης φυσικών πόρων. Το ΠΜΣ, ανταποκρίνεται 
στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς εργασίας για εξειδι-
κευμένα στελέχη περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαί-
δευσης που θα αποτελούν σύμβουλους περιβαλλοντικής 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της 
αειφορικής διαχείρισης. Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση 
πτυχιούχων ΑΕΙ, σε εξειδικευμένα θέματα που σχετίζο-
νται με την διείσδυση της περιβαλλοντικής καινοτομί-
ας, το περιβαλλοντικό management, και την αειφόρο 
ανάπτυξη, κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη τα 
τελευταία χρόνια. Συμπερασματικά, το εν λόγω Π.Μ.Σ. 
έχει ως σκοπό την ανάπτυξη έρευνας και μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, στα επιστημονικά πεδία 
της περιβαλλοντικής διαχείρισης επιχειρήσεων, στην πε-
ριβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία. Ειδικότερα, το 
πρόγραμμα επιδιώκει, μέσω των κατευθύνσεών του στη 
δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών περιβάλλοντος, με 
προσανατολισμό την πράσινη επιχειρηματική διαχείριση 
και αειφόρο ανάπτυξη, στην οικονομική διαχείριση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και στην περιβαλ-
λοντική εκπαίδευση και επικοινωνία.

Οι μαθησιακοί στόχοι του ΠΜΣ σχετίζονται με την προ-
ώθηση της Μεταφοράς Γνώσης και της Καινοτομίας, τον 
μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την 
αειφόρο επιχειρηματική ανάπτυξη. Ειδικότερα, η ενίσχυ-
ση της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας», αναμένεται να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέα ή πρωτοπόρα προϊό-
ντα-υπηρεσίες, με στόχο τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα 
στην παγκόσμια αγορά. Οι απόφοιτοι αποκτούν γνώσεις, 
ικανότητες και δεξιότητες σε αντιστοιχία προς το επίπε-
δο επαγγελματικών Προσόντων 7, όπως καθορίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης και την ελληνική προσαρμογή σε αυτό.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική ή η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται στους 
δεκαοκτώ (18) μήνες.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90 ECTS.

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα δεχθεί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, με δυνατότητα επέκτασής του για τρία 
(3) ακόμη ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει με τέλη φοίτησης, που ανέρ-
χονται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα 
ευρώ (2.250,00 €) ανά φοιτητή.

Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034781709190008*
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