
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σημειωτική, Πο-
λιτισμός και Επικοινωνία» μεταξύ των Τμημάτων: 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Δη-
μοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών και Αρχιτεκτόνων Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Γνωστική Ψυχολογία και 
Εφαρμογές» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 29539 (1)
  Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σημειωτική, Πολι-

τισμός και Επικοινωνία» μεταξύ των Τμημάτων: 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσ-

σας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Δη-

μοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών 

και Πολιτικών Επιστημών και Αρχιτεκτόνων Μη-

χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32, 
43 και 85 παρ. 2α. 

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 

της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά 
θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχε-
τικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση –Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γαλλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συ-
νεδρίαση με αριθμό 324/9-2-2018).

6. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων Ιτα-
λικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 
469/22-2-2018), Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (συνεδρίαση 
με αριθμό 366/10-1-2018) και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
(συνεδρίαση με αριθμό 7/21-2-2018).

7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Τμη-
μάτων Γαλλικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του ΑΠΘ, για τη συνδιοργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνίας».

8. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

9. Τη με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής, του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της 
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
με τίτλο: «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, το 
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομι-
κών και Πολιτικών Επιστημών και το Τμήμα Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν 
και λειτουργούν από ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Δια-
τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο: «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σημειωτική, Πολι-
τισμός και Επικοινωνία» είναι η διερεύνηση φαινομένων 
και εξελίξεων σε κάθε σχεδόν τομέα του σύγχρονου πο-
λιτισμού, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, από 
τη λογοτεχνία, τη διαφήμιση, τα μέσα επικοινωνίας, τον 
οπτικοακουστικό πολιτισμό, την τέχνη και την πολιτι-
σμική κληρονομιά, έως τη γλώσσα, την ιδεολογία, τη 
μετάφραση, την δημοφιλή κουλτούρα και την πολιτι-
σμική προσαρμογή αναδεικνύοντας τις αναλυτικές και 
ερμηνευτικές δυνατότητες της σημειωτικής στη μελέτη 
του πολιτισμού σε όλη την πολυμορφία, την πολυπλοκό-
τητα και το δυναμισμό του. Πρόκειται για ειδικές θεματι-
κές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου 
κύκλου σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων στις 
οποίες καλούνται να εστιάσουν οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές με τελικό στόχο την κατάρτισή τους ως εξειδικευ-
μένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να 
καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και 
αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας στο χώρο 
της επικοινωνίας και του πολιτισμού.

Οι σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρα-
κολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων 
και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με 
τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και είναι:

• Η μελέτη της ζωής των σημείων επικοινωνίας σε ένα 
κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον.

• Η έρευνα στις σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές και 
στρατηγικές και η αξιοποίησή τους στην κατανόηση του 
πολιτισμού

• Η αναζήτηση της σημασίας σε διαφορετικά είδη κει-
μένων (λογοτεχνικών, πολιτικών, εικαστικών, διαφημι-
στικών, κ.ά.)

• Η κατανόηση της σχέσης της σημειωτικής με τις άλλες 
Επιστήμες του Ανθρώπου

• Η κατανόηση των διαφορετικών μοντέλων σημειω-
τικής ανάλυσης των πολιτισμικών πρακτικών

• Η ευαισθητοποίηση σε θέματα (δια)πολιτισμικής επι-
κοινωνίας στην εκπαιδευτική πρακτική

• Η μύηση στις σύγχρονες εκφάνσεις της πολυτροπι-
κότητας, της πολιτισμικής προσαρμογής και της οπτικο-
ακουστικής επικοινωνίας

• Η μελέτη της ιδεολογίας και των κοινωνικών ταυτο-
τήτων

• Η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και το προφίλ των απο-

φοίτων του Δ.Π.Μ.Σ. εμπεριέχουν:
• εξαιρετική γνώση του γνωστικού αντικειμένου που 

θα τους επιτρέψει να εργαστούν ως ειδικοί σε θέματα 
επικοινωνίας

• κριτική ανάλυση σε θέματα επικοινωνίας, ιδεολογίας, 
κουλτούρας, ταυτότητας και πρακτικών του πολιτισμού

• ανάλυση και κατανόηση διαφορετικών κειμένων, 
αντικειμένων και συμπεριφορών του κοινωνικο-πολιτι-
σμικού περιβάλλοντος

• κατανόηση των βασικών εννοιών του πολιτισμού, της 
πολιτιστικής βιομηχανίας και κληρονομιάς

• διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η γλωσσι-
κή και η μη γλωσσική επικοινωνία πραγματώνονται στο 
πολιτισμικό γίγνεσθαι

• εμπεριστατωμένη γνώση των νέων τάσεων στην οπτι-
κοακουστική επικοινωνία και των μεθόδων προώθησης 
του πολιτισμού στην κοινωνία των πληροφοριών και 
της γνώσης

• γνώση μεθοδολογίας έρευνας,
• δυνατότητα ανάλυσης, σύνθεσης και ερμηνείας πλη-

ροφοριών
• ανάπτυξη διεπιστημονικότητας
• καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επι-
κοινωνία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σημειωτική, Πο-
λιτισμός και Επικοινωνία» είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου 
κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής 
και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α 80).
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Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που 
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, 
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. «Σημειω-
τική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Σημειωτική, Πολιτισμός και 
Επικοινωνία» είναι 90 ECTS.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλε-
γόμενα. Στο 1ο εξάμηνο σπουδών, ο/η μεταπτυχιακός/ή 
φοιτητής/τρια παρακολουθεί ένα (1) μάθημα υποχρεω-
τικό και τρία (3) επιλεγόμενα. Στο 2ο εξάμηνο σπουδών, 
παρακολουθεί ένα (1) μάθημα υποχρεωτικό και τρία (3) 
επιλεγόμενα μαθήματα και στο 3ο εξάμηνο ασχολείται 
με την συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΩΔ Τίτλος μαθήματος ECTS Ώρες
ΥΜ-1 Θεωρία σημειωτικής και πολι-

τισμού
7,5 3

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΩΔ Τίτλος μαθήματος ECTS Ώρες
ΕΜ-1 Σημειωτική και ιστορία της τέ-

χνης
7,5 3

ΕΜ-2 Σημειωτική της γραφιστικής και 
της οπτική επικοινωνίας

7,5 3

ΕΜ-3 Πολυτροπική σημειωτική: θεω-
ρία και εφαρμογές

7,5 3

ΕΜ-4 Σημειωτική και εκπαίδευση 7,5 3
ΕΜ-5 Σημειωτική και οπτικοακουστι-

κή προσαρμογή
7,5 3

ΕΜ-6 Διαμεσική αφηγηματολογία 7,5 3
ΕΜ-7 Σημειωτική της μεταναστευτι-

κής λογοτεχνίας
7,5 3

ΕΜ-8 Σημειωτικά και ψηφιακά εργα-
λεία στη διδακτική της λογοτε-
χνίας

7,5 3

ΕΜ -9 Σημειωτική και Σπουδές Μνή-
μης

7,5 3

ΕΜ -10 Μέθοδοι επιστημονικής έρευ-
νας και εργαλεία συλλογής δε-
δομένων

7,5 3

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ Τίτλος μαθήματος ECTS Ώρες
ΥΜ-2 Σχεδιασμός και συγγραφή δι-

πλωματικής εργασίας
7,5 3

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΜ-11 Σημειωτική και πολιτισμική κλη-
ρονομιά

7,5 3

ΕΜ-12 Σημειωτική της εικόνας 7,5 3
ΕΜ-13 Σημειωτική και φωτογραφία 7,5 3
ΕΜ-14 Σημειωτική του οπτικοακουστι-

κού λόγου (κινηματογράφος, 
τηλεόραση)

7,5 3

ΕΜ-15 Διασημειωτικότητα και πολιτι-
σμική προσαρμογή

7,5 3

ΕΜ-16 Σημειωτικές και διασημειωτικές 
προσεγγίσεις στις Ψηφιακές Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες

7,5 3

ΕΜ-17 Ζητήματα διακειμενικότητας 
στη σημειωτική του ποιητικού 
και εικαστικού λόγου

7,5 3

ΕΜ-18 Κοινωνική σημειωτική, ιδεολογί-
ες και ταυτότητες στον λόγο της 
μαζικής κουλτούρας

7,5 3

ΕΜ-19 Σημειωτική της δημοφιλούς 
κουλτούρας

7,5 3

ΕΜ-20 Μη γλωσσική επικοινωνία 7,5 3

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ Τίτλος μαθήματος ECTS Ώρες
ΜΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ
30 -

Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελ-
ληνική. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται 
στην ελληνική γλώσσα. Σύνταξη της διπλωματικής ερ-
γασίας σε ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, 
ιταλική) μπορεί να γίνει αποδεκτή κατόπιν αίτησης του/
της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας με τη σύμφωνη 
γνώμη της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους/στις 30 μεταπτυχιακούς/ές φοιτη-
τές/τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν 
μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και 
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μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες 
(καταξιωμένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλ-
λοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί ο 
χώρος του Εργαστήριου Σημειωτικής της Φιλοσοφικής 
Σχολής ΑΠΘ ή άλλες αίθουσες που μπορούν να παρα-
χωρηθούν από το συνεργαζόμενα τμήματα.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 έχει ως εξής:

ΕΤΟΣ 2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού

500,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

4.500,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 500,00 €
4. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του ΠΜΣ

1.800,00 €

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

600,00 €

6. Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υπο-
στήριξης

1.800,00 €

7. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δη-
μοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου.

800,00 €

8. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 4.500,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ 15.000,00 €

ΕΤΗ 2019-2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού

1.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

7.350,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 500,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

1.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

500,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του ΠΜΣ

5.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην ορ-
γάνωση του ΠΜΣ

1.800,00 €

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

1.750,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υπο-
στήριξης

4.800,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου.

800,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 10.500,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ 35.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.500,00 € και 
για ένα κύκλο σπουδών [τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης].

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

      Αριθμ. 29544 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Γνωστική Ψυχολογία και 

Εφαρμογές» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φι-

λοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 
και 85 παρ. 2α. 

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
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της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση –Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.  4485/2017
(Α΄ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυ-
χολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
311/22-2-2018).

6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

7. Τη με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: 
«Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί αυτοδύναμα, από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Γνωστική Ψυχολογία και 
Εφαρμογές», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» (Cognitive 
Psychology and Applications) είναι η σύγχρονη επιστη-
μονική προσέγγιση σε θέματα μελέτης των γνωστικών, 
μεταγνωστικών και θυμικών διεργασιών σε πολλά πλαί-
σια, όπως στην εκπαίδευση, στον χώρο των δικαστηρί-
ων, της εργασίας και της καθημερινής ζωής. Επιπλέον, 

καλύπτει τη μελέτη των δυναμικών αλλαγών αυτών των 
διεργασιών κατά τη διά βίου ανάπτυξη και γήρανση, υγιή 
και παθολογική. Η έμφαση είναι τόσο στις γνωστικές δι-
εργασίες χαμηλής και ανώτερης ιεραρχίας, όσο και στον 
γνωστικό έλεγχο, στο μεταγιγνώσκειν και στη Θεωρία 
του Νου. Επίσης, καλύπτονται θέματα μελέτης σχετικά με 
τις επιδράσεις του θυμικού, - δηλαδή των κινήτρων, των 
συναισθημάτων κι άλλων θυμικών παραγόντων, όπως 
η διάθεση - σε γνωστικά έργα. Οι ηλικιακές ομάδες που 
μελετώνται έχουν ένα εύρος που εκτείνεται από τη βρε-
φική ηλικία μέχρι το βαθύ γήρας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρ-
μογές» (Cognitive Psychology and Applications) είναι 
προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο 
πεδίο της Γνωστικής Ψυχολογίας και στους χώρους που 
βρίσκει εφαρμογές. Επιπλέον, στοχεύει στην κατάρτιση 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν 
σε θεωρητικές, ερευνητικές και εφαρμοσμένες περιοχές 
της Γνωστικής Ψυχολογίας. Αποβλέπει στην παραγωγή 
και μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογικών εργαλείων και 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο 
της Γνωστικής Ψυχολογίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν 
δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και 
Εφαρμογές» είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολο-
γίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημά-
των Παιδαγωγικής κατεύθυνσης ή Τμημάτων που οδη-
γούν σε διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση, Τμημάτων 
Ιατρικής και Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Μαθηματι-
κού, Φυσικής, Βιολογίας, Πολυτεχνείου, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. 
συναφούς με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω, 
επιστημονικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής. Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/
ρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από 
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με τον. 3328/2005 (Α' 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του ν. 4485/2017, 
μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπε-
ράριθμοι και μόνο ένας κατ΄έτος, στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική 
Ψυχολογία και Εφαρμογές», υπό την προϋπόθεση ότι το 
αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που 
επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο 
του Π.Μ.Σ..
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4. Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα πα-
ραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες 

(ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS 
φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με 
ογδόντα (80) πιστωτικές μονάδες (ECTS) καθώς και στην 
εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου 
εξαμήνου φοίτησης που ισοδυναμεί με σαράντα (40) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα-
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Κωδ. Μάθημα
Τύπος Ώρες διδ.

/εβδομάδα ECTS

Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΓΨ-100 Γνωστικές Λειτουργίες Υ 2 10
ΓΨ-101 Μεταγνωστικές Διεργασίες και Ρύθμιση του Γνωστικού και 

Θυμικού Υ 2 10

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

ΥΕ
ΓΨ-102 Βασικές Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών 

Δεδομένων1 2
10

ΓΨ-103 Γνωστική Ψυχολογία: Από το Εργαστήριο στον Πραγματικό 
Κόσμο 2

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΓΨ-200 Γνωστικές και Θυμικές Διεργασίες κατά τη Δια Βίου Ανά-
πτυξη και Γήρανση Υ 2 10

ΔΤ-600 Εγκέφαλος και Συμπεριφορά Υ 2 10
Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

ΥΕΔΤ-601 Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα 2
10

ΔΤ-602 Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση 2
Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

ΔΤ-500 Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολογική Εκτίμηση
ΥΕ

2
10

ΔΤ-501 Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές 2
ΕΡΓ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΕΡΓ 40 20
Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Δ΄ Εξάμηνο( 30 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

ΔΤ-603 Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρι-
κών Δεδομένων

ΥΕ

2

10ΔΤ-604 Γνωστική Αποδιοργάνωση στις Νευροεκφυλιστικές Νό-
σους και Συνέπειές της 2

ΓΨ-400 Γνωστικές Επιστήμες και Τεχνητή Νοημοσύνη 2
ΕΡΓ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΕΡΓ 40 20
Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS
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Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 
στη Συνέλευση του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου 
είναι δυνατή η αναμόρφωση πτυχών του Προγράμματος 
Σπουδών σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
Τμήματος.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η Ελλη-
νική εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες προσκα- 
λούνται μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων της αλλοδαπής για 
διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να 
πραγματοποιείται στην Αγγλική Γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε δεκατρείς (13) μεταπτυχιακούς/ές φοιτη- τές/
τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4- 2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για τη διδασκαλία μαθημάτων θα απασχοληθούν στο 
Π.Μ.Σ. μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., 
μέλη Ε.Ε.Π., ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, κάτοχοι διδακτορικού διπλώμα-
τος, διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄112), 
ομότιμοι καθηγητές, αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ, κα- ταξιω-
μένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα χρησιμοποιηθούν 
η υπάρχουσα υλικοτεχνική και υπολογιστική υποδομή 
του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας, 3 θε-
σμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, αίθουσα σεμινα-
ρίων και νησίδα ΗΥ. Τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του Π.Μ.Σ. θα εξυπηρετήσει ο εξοπλισμός του Τμήματος 
με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εξειδικευμένα λογισμικά 
προγράμματα, επιστημονικά όργανα, ψυχομετρικά τεστ, 
επικουρικά συγγράμματα, φορητούς ΗΥ, καθώς και οι 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνιών και δικτύου του 
Α.Π.Θ με τεχνική υποστήριξη, πρόσβαση σε νέες επιστη-
μονικές εφαρμογές και επιστημονικές βάσεις δεδομένων 
μέσω διαδικτύου.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και 
για πέντε (5) συνεχή έτη,  συμπεριλαμβανομένου  του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές 
χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λει-
τουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
και 37 του ν.4485/2017:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις) 26.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 26.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.500,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.200,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 4.500,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.200,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κεντρών και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 400,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 1.000,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 400,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 3.000,00 €

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41960 Τεύχος Β’ 3338/10.08.2018

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 3.000,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 7.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 26.000,00 €

Το ανωτέρω ετήσιο κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης ποσού 2.000,00€ για ένα κύκλο σπου-
δών [4 ακαδημαϊκά εξάμηνα].

Οποιεσδήποτε άλλες δυνητικές πηγές χρηματοδότησης (πόρους ερευνητικών προγραμμάτων της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής και από τυχόν πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του προϋ-
πολογισμού του Α.Π.Θ.) αξιοποιούνται για την αναβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τη δυνητική μείωση των τελών φοίτησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033381008180008*
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