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Προκήρυξη για Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 
 
 

 
Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προσκαλούν 

υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων– 

Executive MBA in Hotel Management», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (Φ.Ε.Κ. 

1349/23.03.2022) 

 

 

Σκοπός και αντικείμενο του Προγράμματος. 

 

Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού 

επιπέδου η οποία κατατείνει στην δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες στην επιστήμη της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεωνκαι των 

επιμέρους Ξενοδοχειακών Τμημάτων που δομούν μία ξενοδοχειακή μονάδα. 

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στην οργάνωση και 

διοίκηση αποτελεσματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τη 

θεματολογία του να περιλαμβάνει την ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του 

ξενοδοχειακού κλάδου, τη στρατηγική διοίκηση όλων των ξενοδοχειακών λειτουργιών, τις 

ιδιαιτερότητες διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού του ξενοδοχείου, τις εφαρμοζόμενες νέες 



 

τεχνολογίες στον κλάδο και κάθε περιοχή γνώσεων που μπορεί να υποστηρίζει την 

μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων.  

Στο προτεινόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ξενοδοχειακής Διοίκησης, έχει δοθεί ιδιαίτερη 

μέριμνα, στην παροχή επικαιροποιημένων γνώσεων που αφορούν τόσο στο θεωρητικό όσο και 

στο τεχνολογικό κομμάτι της ξενοδοχειακής εκπαίδευσης, με στόχο την εξασφάλιση γνώσεων 

υψηλού επιπέδου. 

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποτελεί: 

 

– Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση, ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη 

κάθε Ξενοδοχειακής Μονάδας της οποίας ηγούνται, μέσω της εξειδικευμένης γνώσης 

και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. 

– Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά 

στελέχη των Ξενοδοχειακών Μονάδων  

– Η προαγωγή των αποτελεσματικών διοικητικών μεθόδων των Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων και η κατανόηση της συμβολής αυτής της προσφοράς στην ανάπτυξη 

της τουριστικής βιομηχανίας και γενικότερα της οικονομίας της χώρας υποδοχής.  

 

Χρονική διάρκεια – διεξαγωγή μαθημάτων. 

 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.  

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) 

ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή. 

 

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει δια ζώσης κατά 65% και διαδικτυακά κατά 35%. 

Τα δια ζώσης μαθήματα θα διεξάγονται στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

 

Υποψήφιοι. 

 

Στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών, γίνονται δεκτοί:  

 

Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

Ελλάδας ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων χωρών της αλλοδαπής, αποκλειστικά 

τουριστικής ή ξενοδοχειακής κατεύθυνσης.  

 

Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ανεξαρτήτως αντικειμένου 

σπουδών, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην 

ξενοδοχειακή βιομηχανία υπό την ευρεία έννοια (συμπεριλαμβάνεται κάθε τύπος 

ξενοδοχειακής δραστηριότητας, όπως κρουαζιέρες, εταιρίες ξενοδοχειακού λογισμικού κ.λ.π.). 

 

Αριθμός εισακτέων. 

 

Ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 

πενήντα (50) φοιτητές. 

 

Υποβολή αιτήσεων. 



 

 

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://hotelmba.gr/  από 25/07/2022 

έως και 24/10/2022 . 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος περιλαμβάνει τα εξής: 

 

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιοτήτων. 

2. Βιογραφικό σημείωμα  

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. 

4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν. 

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν. 

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

7. Δύο συστατικές επιστολές. 

8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2. 

 

Αναλυτική παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και κριτήρια επιλογής 

των υποψηφίων  υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://hotelmba.gr/  
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