E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2021.10.19 13:18:19
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

63235

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 76393
Ίδρυση και λειτουργία 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 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 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία,
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).
3. Τις διατάξεις του 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. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α’ 189).
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
σχετικά με την «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17
(α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα».
7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
8. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας» μεταξύ των
Τμημάτων Διοίκησης Τουρισμού και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
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και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
9. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας» για την ίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης».
10. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για
την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προηγμένα Συστήματα
Διοίκησης».
11. Την υπ’ αρ. 13/25.08.2021 (θέμα 1ο) πράξη της Συνέλευσης 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 Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης».
12. Την απόφαση της υπ’ αρ. 10/25-08-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, «Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
“Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης”».
13. 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”».
14. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς και την
υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).
15. Την υπ’ αρ. 43283/9-9-2019 απόφαση «Σύσταση Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων: α) Διοίκησης Τουρισμού και β) Λογιστικής και
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Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, με τίτλο: «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης» (MSc in ADVANCED MANAGEMENT SYSTEMS),
από το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 20212022 ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα τμήματα α. Διοίκησης Τουρισμού (επισπεύδον
Τμήμα), και β. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν και
λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης» (MSc in
Advanced Management Systems) με δύο κατευθύνσεις: Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και
Τοπική Ανάπτυξη (Services Business Management and
Local Development) και Τουρισμός - Υγεία και Ευεξία
(Tourism - Health and Wellness), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’114).
Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του
Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία
στελεχώνεται από Διοικητικό Προσωπικό του ΠαΔΑ και
απασχολούμενο/η υπάλληλο με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Το συντονισμό της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
αναλαμβάνει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του
Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4485/2017, με
τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και
τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο- Σκοπός -Μαθησιακά
Αποτελέσματα-Σπουδαιότητα
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης» και οι
δύο κατευθύνσεις του έχουν εξαρχής σχεδιαστεί από τα
τμήματα Διοίκησης Τουρισμού και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η 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 ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αντικείμενο του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)
είναι 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 υποστήριξη του έργου του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού καθώς και στην προαγωγή των
ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Ιδρύματος.
Μέσω των σχεδιαζόμενων συνεργειών και συνεργασιών, δύναται να ενισχυθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας από
διακεκριμένους επιστήμονες του εσωτερικού και του
εξωτερικού τόσο προς τους φοιτητές όσο και προς τα
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.
Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η άσκηση διοίκησης
αποτελεί ένα συναρπαστικό πεδίο στον κόσμο των επι-
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χειρήσεων και οργανισμών που - πλέον στις μέρες μας συνοδεύεται από πολλές προκλήσεις ιδιαίτερα λόγω της
πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τα προβλήματα που
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι επαγγελματίες αλλά και των νέων δεδομένων στον τομέα της
τεχνολογίας και της πληροφορικής. Το Δ.Π.Μ.Σ. στα
Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης επικεντρώνεται στα
βασικά πεδία ανάλυσης της διοικητικής επιστήμης και
των εφαρμογών αυτής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
χρήση ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων ανάλυσης
τα οποία αποτελούν το υπόβαθρο για την περαιτέρω
ανάπτυξη 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
παράδειγμα, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση 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 Διοίκησης και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Master of Science, M.Sc). Το Δ.Π.Μ.Σ. επικεντρώνεται
στην εφαρμογή τεχνικών για την απόκτηση και ανάλυση
πληροφοριών, για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων,
την επίλυση προβλημάτων και τη χάραξη πολιτικής σε
οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Ειδικότερα εμβαθύνει σε εναλλακτικές 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.
Η σπουδαιότητα του Δ.Π.Μ.Σ. συνοψίζεται στα παρακάτω:
- Βασικές επαγγελματικές δεξιότητες
Οι δεξιότητες, όπως η κριτική και δημιουργική σκέψη,
η διαχείριση του έργου, η πληροφορική, η επικοινωνία,
η ανάλυση δεδομένων, η ανεξάρτητη σκέψη καθώς και
η επίλυση προβλημάτων επιτυγχάνονται πιο αποτελεσματικά με την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος.
- Εξειδικευμένη γνώση
Κατά κανόνα οι κάτοχοι πτυχίου από τον πρώτο κύκλο
σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ασχολούνται με
ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων σε μια συγκεκριμένη
θέση εργασίας. Έχουν την τάση να γνωρίζουν λίγο από
όλα με αποτέλεσμα να μην διαθέτουν ένα συγκεκριμένο
πεδίο ειδίκευσης. Αυτό τους καθιστά αναποτελεσματικούς σε θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλά επίπεδα
επιστημονικής επάρκειας. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών, από την άλλη πλευρά, δεν διαθέτουν
δεξιότητες για ένα ευρύ φάσμα γνώσεων αλλά αντίθετα κατέχουν επαρκείς γνώσεις σε συγκεκριμένα πεδία.
Ως εκ τούτου, τείνουν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και στην
επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
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- Αξιοπιστία
Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην εξασφάλιση της
κερδοφορίας τους αναζητούν εργαζόμενους που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αύξηση της αξίας του
παραγόμενου προϊόντος και δεν επιθυμούν να προσλαμβάνουν ανθρώπινο δυναμικό που δεν μπορεί να
συμβαδίζει με τους επιχειρησιακούς τους στόχους. Στο
πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις αξιολογούν έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ως ένα στοιχείο υψηλής αξίας
που σε αρκετές περιπτώσεις θεωρείται ως υποχρεωτικό. Ταυτόχρονα, οι πελάτες/καταναλωτές τείνουν να
έχουν εμπιστοσύνη στους περισσότερο ειδικευμένους
και έμπειρους ανθρώπους, γεγονός που αναμφίβολα θα
ενισχύσει τις πωλήσεις των επιχειρήσεων.
- Συνάφεια
Οι απόφοιτοι ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι πάντα συναφείς στον τομέα της εξειδίκευσης τους και κατά κανόνα καλύπτουν πλήρως το
απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης αποτελώντας μια περίπτωση αποτελεσματικής αντιστοίχησης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Ο κάθε εργοδότης θα ήθελε να
διαθέτει το καλύτερο δυνατό ανθρώπινο δυναμικό και
να το αποζημιώσει κατάλληλα με στόχο την ανάπτυξη
της εταιρείας.
- Ενισχυμένη απασχολησιμότητα
Ένας από τους παράγοντες που εξετάζουν οι εργοδότες είναι η απασχολησιμότητα ενός υποψηφίου.
Οι απόφοιτοι ενός Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν διπλωματική εργασία, να ολοκληρώσουν
εργασίες στο πλαίσιο των μαθησιακών τους υποχρεώσεων και να παρακολουθούν διδακτικές ενότητες.
Ο συνδυασμός των παραπάνω τους βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η ικανότητα να τηρούν τις
προθεσμίες, η ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων και
η διαχείριση του χρόνου. Κατά συνέπεια, οι απόφοιτοι
ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διαθέτουν ικανότητες οι οποίες προσελκύουν το ενδιαφέρον
πολλών εργοδοτών.
- Ακαδημαϊκή εξέλιξη
Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών έχοντας
ολοκληρώσει και αποκτήσει τα βασικά εργαλεία εξειδικευμένης αναζήτησης και μάθησης έχουν τη δυνατότητα
πραγματοποίησης έρευνας στο πλαίσιο διδακτορικών
σπουδών με στόχο την δημιουργία και διάχυση νέας
γνώσης σε εξειδικευμένο γνωστικό πεδίο.
Συνοπτικά, οι λόγοι λειτουργίας του ΠΜΣ είναι:
- η προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης
γνώσης στην Διοικητική Επιστήμη σε ανώτατο επίπεδο,
- η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας στην Διοικητική Επιστήμη,
- η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν
διδακτορικές σπουδές στις συναφείς επιστημονικές περιοχές,
- η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στα
προηγμένα συστήματα Διοίκησης, που να είναι σε θέση
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος,
- η ενίσχυση των δυνατοτήτων των φοιτητών να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα
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σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και
οργανισμούς στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα,
- η ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων, η εξοικείωση
στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και η αντιμετώπιση
πραγματικών οικονομικών καταστάσεων στη μελλοντική
τους καριέρα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. των τμημάτων Διοίκησης Τουρισμού &
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) «M.Sc στα Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης» με κατευθύνσεις «Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη» και «Τουρισμός Υγεία και Ευεξία». («Master of Science, M.Sc, in Advanced
Management Systems» with specialization in «Services
Business Management and Local Development» or in
«Tourism - Health and Wellness»).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Οι συμμετέχοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να είναι: Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων με εκείνα των τμημάτων που οργανώνουν και
λειτουργούν το 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 προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. και τα κριτήρια
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 κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) σύμφωνα
με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80) και τον ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η διάρκειά
του είναι δυόμισι (2,5), ήτοι 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα και
επιπλέον 3μήνες (15 μήνες συνολικά) και το σύνολο των
διδακτικών πιστωτικών μονάδων, που απαιτούνται για τη
λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ),
ανέρχεται σε 75 ECTS.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του προγράμματος είναι δεκαοχτώ (18) εκ των οποίων τα έξι (6)
αποτελούν τα μαθήματα κορμού και έξι (6) που κατανέμονται σε κάθε κατεύθυνση. Για την επιτυχή ολοκλήρω-
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ση του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση
δέκα (10) εκ των οποίων τα έξι (6) αποτελούν μαθήματα κορμού και τα τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης.
Ως προς τα μαθήματα κατεύθυνσης οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά, δύο
(2) μαθήματα και να επιλέξουν δύο (2) από τα υπόλοιπα
τέσσερα (4). Επίσης, έχουν και την δυνατότητα να αντικαταστήσουν ένα μάθημα επιλογής της κατεύθυνσης που
έχουν επιλέξει με ένα μάθημα της άλλης κατεύθυνσης.
Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε 30 ώρες συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασής τους και οι αναθέσεις διδασκαλίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα
κατά την πραγματοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. νομοθεσία.
Το πρόγραμμα είναι εντατικό και η διάρκεια του είναι
14 μήνες. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του 2ου
εξαμήνου οι φοιτητές θα παρακολουθούν σε εντατικό
πρόγραμμα διάρκειας 2 μηνών, τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης στο πλαίσιο των οποίων, για την
επιτυχή περάτωσή τους, επιπλέον της εξέτασης, θα εκπονούν για το κάθε ένα τη διάρκεια της φοίτησής τους.
Οι διδάσκοντες καθηγητές 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.), ανέρχεται σε 75 ECTS.
Επιπλέον των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται
υποστηρικτικά μαθήματα με εφαρμογές της θεωρίας
και ενισχυτική διδασκαλία. Επίσης επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις θα προσκαλούνται (παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017) για την
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κάλυψη τακτικών εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και για
τη διεξαγωγή συμπληρωματικών διαλέξεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα
των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και εν γένει του αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. Επιπρόσθετα των μαθημάτων του
προγράμματος, το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει εξειδικευμένα 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 πραγματοποιηθεί και με εξ αποστάσεως μέσα και μεθόδους
διδασκαλίας 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
(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) μαθήματα (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. Συμπληρωματικές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες (ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικές
επισκέψεις, συνέδρια) οι οποίες 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 (ΕΔΕ) και σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Π.Μ.Σ.
Μαθήματα Κορμού
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
1. Καινοτομία και Ηγεσία
2. Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική
3. Εταιρική Διακυβέρνηση
4. Λογιστική
5. Στατιστικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις
6. Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Μαθήματα Κατεύθυνσης
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΥΕΞΙΑ
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών

1. Ειδικές-Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού

2. Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη

2. Ανάπτυξη και διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

3. Εφαρμοσμένα Συστήματα Κοστολόγησης
Υπηρεσιών

3. Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων

4. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

4. Οργάνωση και Διοίκηση Ιαματικού και
Θεραπευτικού Τουρισμού

5. Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων

5. Τουρισμός Ευεξίας και Τοπική Ανάπτυξη
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6. Τραπεζικό Περιβάλλον - Μικροχρηματοδότηση
Επιχειρήσεων και Τοπική Ανάπτυξη
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6. Οργάνωση και Διοίκηση Δομών Υγείας

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:
Μαθήματα Κορμού

ώρες

ECTS

Καινοτομία και Ηγεσία (Α’ εξάμηνο)

30

7,5

Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική (Α’ εξάμηνο)

30

7,5

Εταιρική Διακυβέρνηση (Α’ εξάμηνο)

30

7,5

Λογιστική (Α’ εξάμηνο)

30

7,5

Στατιστικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις (Β’ εξάμηνο)

30

7,5

Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
(Β’ εξάμηνο)

30

7,5

180

45

ώρες

ECTS

Σύνολο ωρών και ECTS
Μαθήματα Κατεύθυνσης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών * (Γ εξάμηνο)

30

7,5

Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη (Β’ εξάμηνο)

30

7,5

Εφαρμοσμένα Συστήματα Κοστολόγησης (Β’ εξάμηνο)

30

7,5

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών * (Γ εξάμηνο)

30

7,5

Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Β’ εξάμηνο)

30

7,5

Τραπεζικό Περιβάλλον - Μικροχρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Τοπική
Ανάπτυξη (Β’ εξάμηνο)

30

7,5

Σύνολο ωρών και ECTS

120

30

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ
Ειδικές-Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού (Β’ εξάμηνο)

30

7,5

Ανάπτυξη και διαχείριση Τουριστικών Προορισμών *(Γ εξάμηνο)

30

7,5

Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων (Β’ εξάμηνο)

30

7,5

εξάμηνο)

30

7,5

Τουρισμός Ευεξίας και Τοπική Ανάπτυξη * (Γ εξάμηνο)

30

7,5

Οργάνωση και Διοίκηση Δομών Υγείας (Β’ εξάμηνο)

30

7,5

Σύνολο ωρών και ECTS

120

30

Οργάνωση και Διοίκηση Ιαματικού και Θεραπευτικού Τουρισμού (Β

*Υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης
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 Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).
Προσκλήσεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος δύναται να δημοσιοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.
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Άρθρο 8
Προσωπικό
Η επιλογή των διδασκόντων πραγματοποιείται από
την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
(άρθρο 36 του ν. 4485/2017).
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. Συγκεκριμένα δε, ο Δήμος Κω, δύναται
να διαθέσει και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις εντός των
διοικητικών του ορίων προκειμένου να διεξαχθούν σε
αυτές τα μαθήματα που θα διδαχθούν διά ζώσης.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η πρώτη εισαγωγή φοιτητών του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί
εντός του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
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 διοικητικού, 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 εκπαιδευτικού υλικού, τη συνδρομή σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια, βάσεις δεδομένων, μετακινήσεις και οργάνωση εκδηλώσεων του
Δ.Π.Μ.Σ.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα γίνουν δεκτοί
στο Δ.Π.Μ.Σ. δεν θα επιβαρύνονται με δίδακτρα, καθώς το κόστος θα καλυφθεί κυρίως από παροχές από
νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ερευνητικά προγράμματα,
κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού
προϋπολογισμού, χορηγίες φορέων του δημόσιου ή
του ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και τυχόν δωρεές ή
κληροδοτήματα.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ.
Το κόστος της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. εκτιμήθηκε ότι
θα ανέρχεται ετησίως σε €100.000 το οποίο αναλύεται
ως εξής:
Αμοιβές Διδασκόντων

44.000

Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη

20.000

Μετακινήσεις Διδασκόντων και λοιπού
προσωπικού

17.000

Εξοπλισμός

3.000

Βιβλία

2.000

Δημοσιεύσεις - Συνέδρια

3.000

Αναλώσιμα

4.000

Διάφορα

2.000

Προβολή
5.000
Στις Αμοιβές Διδασκόντων, εκτός από αυτές όσων
διδάξουν τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ., περιλαμβάνονται
και εκείνες των προσκεκλημένων ομιλητών σε διαλέξεις
εντός του μαθήματος ή σε διαλέξεις γενικότερου ενδιαφέροντος ανοιχτές και προς τους κατοίκους της Κω.
Η διοικητική υποστήριξη αφορά δαπάνες για τις εκτός
ωραρίου εργασίες του διοικητικού προσωπικού του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και εξωτερικών
συνεργατών που δύναται να απασχοληθούν για ανάγκες
του προγράμματος που δεν θα μπορούν να καλυφθούν
από το διαθέσιμο προσωπικό. Για λόγους καλής εκτέλεσης του Δ.Π.Μ.Σ προβλέπεται η δυνατότητα ανακατανομής των προβλεπομένων δαπανών με απόφαση της
Ε.Δ.Ε, εφόσον δε μεταβάλλεται το σύνολο του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση παύσης της χρηματοδότησης του
Δ.Π.Μ.Σ από τους φορείς χρηματοδότησης του δε θα συνεχιστεί η λειτουργία του και τα συνεργαζόμενα τμήματα
των δύο Πανεπιστημίων υποχρεούνται να μεριμνήσουν
για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτούντων.
Άρθρο 12
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 28 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02048081910210008*

