
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Κλινική Ψυχολογία και Νευρο-
ψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης.

2 Επανίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Master of Arts in 
Digital Media, Communication and Journalism 
(Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογρα-
φία)» του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   29542 (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Κλινική Ψυχολογία και Νευ-

ροψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φι-

λοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Αριθμ. συνεδρίασης 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 
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 δι-
ατάξεων του ν. 4521/18 (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. Τη 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 Σπου-
δών του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: 
«Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 
οργανώνει και λειτουργεί αυτοδύναμα, από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχο-
λογία» με δύο κατευθύνσεις: α) Κλινική Ψυχολογία  και  
β) Κλινική Νευροψυχολογία.
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Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία 
και Νευροψυχολογία αποσκοπούν στην προαγωγή της 
γνώσης στα πεδία της Κλινικής Ψυχολογίας και της Κλινι-
κής Νευροψυχολογίας, στην ανάπτυξη της έρευνας στα 
παραπάνω επιστημονικά πεδία, στην κατάρτιση επιστη-
μόνων υψηλού επιπέδου ικανών να εργαστούν αυτόνο-
μα ως κλινικοί ψυχολόγοι ή κλινικοί νευροψυχολόγοι, 
στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοι-
νωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της 
χώρας όσον αφορά τα συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής 
της ψυχολογίας, και στη μετάδοση γνώσεων, τεχνογνω-
σίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών απο-
τελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της ψυχολογίας.

- Κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας
Αντικείμενο της κατεύθυνσης Κλινικής Ψυχολογίας του 

Τμήματος Ψυχολογίας είναι η εμβάθυνση και εξειδίκευση 
στην Κλινική Ψυχολογία, σε επίπεδο θεωρητικής κατάρ-
τισης, πρακτικής και έρευνας. Συγκεκριμένα, η κατεύθυν-
ση της Κλινικής Ψυχολογίας έχει στόχο να εκπαιδεύσει 
τις/τους εκπαιδευόμενες/ους να λειτουργήσουν ανεξάρ-
τητα ως κλινικοί ψυχολόγοι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό 
τομέα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την αποφοίτησή τους οι 
φοιτη-τές/ριες της κατεύθυνσης Κλινικής Ψυχολογίας 
πρέπει να μπορούν να δράσουν αυτόνομα ως κλινικοί 
ψυχολόγοι σε όλα τα βασικά πεδία εφαρμογής της κλι-
νικής ψυχολογίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η ψυ-
χολογική εκτίμηση, η ψυχολογική θεραπεία, η πρόληψη 
και η παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο και η σε βάθος 
επιστημονική έρευνα. Στο πρόγραμμα καλλιεργείται μια 
διευρυμένη οπτική για την αιτιότητα των ψυχολογικών 
προβλημάτων που παρουσιάζουν οι πελάτες, με ιδιαίτε-
ρη ευαισθησία όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα 
και πώς αυτά επηρεάζουν την ψυχολογία του ατόμου.

- Κατεύθυνση Κλινικής Νευροψυχολογίας
Αντικείμενο της κατεύθυνσης Κλινικής Νευροψυχο-

λογίας του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η διαγνωστική 
εκτίμηση και γνωστική αποκατάσταση νοητικών δυ-
σλειτουργιών σε άτομα με πάθηση (νευρολογικής, ψυ-
χιατρικής ή άλλης αιτιοπαθογένειας ή τραυματισμό) που 
επηρεάζει τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος. Βασίζεται σε γνώσεις ψυχολογίας, ψυχοπαθολογί-
ας, λειτουργίας του ανθρώπινου νευρικού συστήματος, 
νευροεπιστημών, στατιστικής, ψυχομετρίας και γενικής 
παθολογίας. Περιλαμβάνει την περιγραφή και διερεύνηση 
του προτύπου συμπεριφοράς και το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή προγραμμάτων γνωστικής νευροψυχολογικής 
αποκατάστασης. Στόχοι είναι η διάγνωση και η φροντίδα 
του ασθενούς, όπως επίσης και ο προσδιορισμός της δι-
αταραχής και της εγκεφαλικής οργάνωσης. Όσο διευρύ-
νεται ο ρόλος της κλινικής νευροψυχολογικής εκτίμησης, 
γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της καθημερινής λειτουργίας κλινικών και νοσο-
κομείων όπου νοσηλεύονται άτομα με δυσλειτουργία ή 
βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος και δεν πε-
ριορίζεται μόνο σε νευροχειρουργικές, νευρολογικές και 
ψυχιατρικές κλινικές. Το εκπαιδευτικό πρότυπο του Π.Μ.Σ. 
βασίζεται εξίσου στην ακαδημαϊκή και την επαγγελματική 
κατάρτιση και συμπεριλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και 

πρακτική άσκηση υπό την εποπτεία έμπειρων κλινικών 
νευροψυχολόγων. Οι απόφοιτοι μπορούν να ασκούν το 
επάγγελμα του κλινικού νευροψυχολόγου αυτόνομα και 
σε ιδιωτικούς και σε δημόσιους φορείς (νοσοκομεία, κέ-
ντρα αποκατάστασης, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, 
υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά.) και να διδά-
σκουν σε κύκλους μαθημάτων ή επιμορφωτικά σεμινάρια 
για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 
(π.χ. ιατρούς, λογοθεραπευτές).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολο-
γία» σε δύο ειδικεύσεις:

1. Κλινική Ψυχολογία
2. Κλινική Νευροψυχολογία

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική 
Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» γίνονται δεκτοί πτυ-
χιούχοι:

α) Τμημάτων Ψυχολογίας από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
β) Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου από 

ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα (4) πλήρη 
ακαδημαϊκά εξάμηνα και δύο θερινές περίοδοι, συμπε-
ριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης και υποβολή 
προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
αντιστοιχούν εκατόν πενήντα (150) πιστωτικές μονά-
δες (ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες 
ECTS φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στην 
κάθε κατεύθυνση. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη 
λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται:

Για την ειδίκευση «Κλινική Ψυχολογία»
- Στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έντεκα 

(11) υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με ογδό-
ντα πέντε (85) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

- Εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας η οποία ξεκινά κατά τη διάρκεια 
της Α’ θερινής περιόδου και ολοκληρώνεται με το πέρας 
της Β’ θερινής περιόδου και ισοδυναμεί με είκοσι (20) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).

- Επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, διάρ-
κειας 1.200 ωρών η οποία ισοδυναμεί με σαράντα πέντε 
(45) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την ειδίκευση «Κλινική Νευροψυχολογία»
- Στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ 

(8) υποχρεωτικά και δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
μαθήματα που ισοδυναμούν με εβδομήντα (90) πιστω-
τικές μονάδες (ECTS).
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- Εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία ξεκινά κατά τη διάρκεια 
της Α’ θερινής περιόδου και ολοκληρώνεται με το πέρας της Β’ θερινής περιόδου και ισοδυναμεί με είκοσι (20) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).

- Επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, διάρκειας 1000 ωρών η οποία ισοδυναμεί με σαράντα (40) πι-
στωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ειδίκευση «Κλινική Ψυχολογία»

Κωδ. Μάθημα Τύπος Ώρες διδ./εβδομάδα ECTS

Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΚΨΝ-100 Βασικές Κλινικές Δεξιότητες Υ 2 10

ΔΤ-500 Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολογική Εκτίμηση Υ 2 10

ΚΨΝ-101 Ψυχοθεραπεία: Ψυχοδυναμική Υ 2 10

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΚΨΝ-200 Ψυχοθεραπεία: Γνωστική Υ 2 10

ΔΤ-601 Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα Υ 2 10

ΚΨΝ-201 Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία Υ 2 5

ΠΡΚ Πρακτική Άσκηση ΠΡΚ 10 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Α’ Θερινή Περίοδος

ΠΡΚ Πρακτική Άσκηση ΠΡΚ 20 10

ΕΡΓ
Βιβλιογραφική επισκόπηση για την εκπόνηση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΕΡΓ 10 5

Σύνολο ECTS Α’ Θερινής Περιόδου 15

Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΔΤ-501 Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές Υ 2 5

ΔΤ-502
Ψυχοπαθολογία και Δυσκολίες Μάθησης και 
Συμπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων

Υ 2 5

ΚΨΝ-300 Συζήτηση Περιπτώσεων Ι Υ 2 5

ΠΡΚ Πρακτική Άσκηση ΠΡΚ 20 10

ΕΡΓ
Διεξαγωγή έρευνας για την εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΕΡΓ 10 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Δ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΔΤ-603
Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας 
Εμπειρικών Δεδομένων

Υ 2 10

ΚΨΝ-400 Συζήτηση Περιπτώσεων ΙΙ Υ 2 5

ΠΡΚ Πρακτική Άσκηση ΠΡΚ 20 10

ΕΡΓ
Ανάλυση δεδομένων για την εκπόνηση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΕΡΓ 10 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β’ Θερινή Περίοδος

ΠΡΚ Πρακτική Άσκηση ΠΡΚ 20 10

ΕΡΓ
Ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΕΡΓ 10 5

Σύνολο ECTS Β’ Θερινής Περιόδου 15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 150 ECTS
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 Ειδίκευση «Κλινική Νευροψυχολογία»

Κωδ. Μάθημα Τύπος Ώρες διδ./εβδομάδα ECTS

Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΔΤ-500 Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολογική Εκτίμηση Υ 2 10

ΔΤ-501 Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές Υ 2 10

ΚΨΝ--102 Κλινική Νευροφυσιολογία Υ 1 5

ΠΡΚ Πρακτική Άσκηση ΠΡΚ 10 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΚΨΝ-202 Νευροψυχολογική Εκτίμηση Υ 2 10

ΚΨΝ-203 Νευροψυχολογική Αποκατάσταση Υ 2 10

ΚΨΝ-204 Νευροαπεικόνιση Υ 1 5

ΠΡΚ Πρακτική Άσκηση ΠΡΚ 10 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Α’ Θερινή Περίοδος

ΠΡΚ Πρακτική Άσκηση ΠΡΚ 20 10

ΕΡΓ
Βιβλιογραφική επισκόπηση και διεξαγωγή έρευνας για την 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΕΡΓ 10 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 15

Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΚΨΝ-301 Νευροψυχολογική Εκτίμηση Παιδιών Υ 2 10

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

ΚΨΝ-100 Βασικές Κλινικές Δεξιότητες

ΥΕ

2

10ΔΤ-502
Ψυχοπαθολογία και Δυσκολίες Μάθησης και Συμπεριφοράς 
Παιδιών και Εφήβων

2

ΔΤ-503 Νευρο-αναπτυξιακές Διαταραχές 2

ΠΡΚ Πρακτική Άσκηση ΠΡΚ 20 10

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Δ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

ΔΤ-603
Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών 
Δεδομένων

Υ 2 10

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

ΔΤ-601 Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα

ΥΕ

2

10
ΔΤ-605 Αξιολόγηση Μαθησιακών και Συμπεριφορικών Δυσκολιών 2

ΚΨΝ-401 Νευρογλωσσολογία 2

ΔΤ-600 Εγκέφαλος και συμπεριφορά 2

ΔΤ-604
Γνωστική Αποδιοργάνωση στις Νευροεκφυλιστικές Νόσους 
και Συνέπειές της

ΠΡΚ Πρακτική Άσκηση ΠΡΚ 20 10

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β’ Θερινή Περίοδος

ΕΡΓ
Ανάλυση δεδομένων, ολοκλήρωση, συγγραφή και 
παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΕΡΓ 30 15

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 150 ECTS
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Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 
στη Συνέλευση του Τμήματος και έγκριση της Συγκλή-
του είναι δυνατή η αναμόρφωση του Προγράμματος 
Σπουδών σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
Τμήματος.

Γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική, εκτός 
των περιπτώσεων κατά τις οποίες προσκαλούνται μέλη 
Δ.Ε.Π. αλλοδαπών πανεπιστημίων για διαλέξεις ή σεμι-
νάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να γίνει στα Αγγλικά. 
Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, 
καθώς και του σχεδίου εργασίας/project γίνεται στην 
ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία 
και Νευροψυχολογία» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε 14 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες, οκτώ (8) 
στην Κατεύθυνση «Κλινική Ψυχολογία» και έξι (6) στην 
Κατεύθυνση «Κλινική Νευροψυχολογία».

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, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος εκτός αν το γνωστικό 
τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης 
ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης 
η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α΄112), ομότιμοι καθηγητές, 
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημά-
των του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ, καταξιωμένοι επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους από την ημεδαπή ή την αλ-
λοδαπή 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

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) κατ’ έτος, συμπεριλαμβανο-
μένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ 
ανέρχεται σε 26.000€ και κατανέμεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.500,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές

1.200,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 3.500,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

4.000,00 €

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

200,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ και ερευνητικών κεντρών και ινστιτού-
των που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

1.600,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των 
ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

1.700,00 €

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

15.000,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 4.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσι-
ότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου.

5.500,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30%) 16.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 56.000,00 €

Το ανωτέρω ετήσιο κόστος λειτουργίας καλύπτεται 
από τα τέλη φοίτησης ποσού 4.000,00€ για ένα κύκλο 
σπουδών (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα/2 θερινές περιό-
δους).

Οποιεσδήποτε άλλες δυνητικές πηγές χρηματοδότη-
σης (πόροι ερευνητικών προγραμμάτων της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής) 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 Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

I   

 Αριθμ. 29585 (2)
Επανίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Master 

of Arts in Digital Media, Communication and 

Journalism (Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δη-

μοσιογραφία)» του Τμήματος Δημοσιογραφίας 

και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οι-

κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Αριθμ. Συνεδρίασης 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 
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 «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 δια-τάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 
4521/2018 (Α'38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής 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 ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 11650/Β7/
23-7-2014 (ΦΕΚ 2140/τ.Β΄/5-8-2014), σχετικά με την 
έγκριση του ΠΜΣ με τίτλο: «Master of Arts in Digital 
Media, Communication and Journalism (Ψηφιακά Μέσα, 
Επικοινωνία και Δημοσιογραφία)», όπως αυτή τροπο-

ποιήθηκε με την πρυτανική απόφαση με αριθμό 19815/
27-4-2017 (ΦΕΚ 1442/τ.Β΄/27-4-2017).

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δη-
μοσιογραφίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 371/28-2-2018).

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

8. 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. 4485/17 (Α΄1 14)».

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

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Master of Arts in Digital Media, 
Communication and Journalism (Ψηφιακά Μέσα, Επικοι-
νωνία και Δημοσιογραφία)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επι-
κοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Master of Arts in 
Digital Media, Communication and Journalism (Ψηφιακά 
Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία)», 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 (Π.Μ.Σ.) είναι η ψηφιακή τεχνολογία στα μέσα επι-
κοινωνίας και στην δημοσιογραφία.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει στους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές σύγχρονες γνώσεις, μεθοδολογι-
κά εργαλεία και ερευνητικούς προσανατολισμούς που 
θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, 
καινοτομία και δημιουργική εφαρμογή των σύγχρονων 
τεχνολογιών στην επικοινωνία και την δημοσιογραφία, 
και αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς τις αντιλήψεις 
και τις κριτικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνικά 
υπεύθυνη και δεοντολογικά σωστή επαγγελματική δρα-
στηριότητα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Master of Arts in Digital Media, 
Communication and Journalism (Ψηφιακά Μέσα, Επι-
κοινωνία και Δημοσιογραφία)», στις εξής ειδικεύσεις: 
Α. European Journalism (Ευρωπαϊκή Δημοσιογρα-
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φία), Β. Digital Media, Culture and Communication 
(Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία), Γ. Risk 
Communication and Crisis Journalism (Επικοινωνία Δι-
ακινδύνευσης και Δημοσιογραφία Κρίσεων).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Δημοσιογραφίας, Μέσων ή Επικοινωνίας, καθώς και 
πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δε-
κτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90 ECTS. To αναλυτικό 
πρόγραμμα μαθημάτων κάθε ειδίκευσης ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

I. European Journalism (Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία)

Α' εξάμηνο

A/A Μαθήματα (1 Υποχρεωτικό και 2 κατ’ επιλογήν από τα κάτωθι)
Κωδικός 

μαθήματος
Τύπος 

μαθήματος
Σύνολο 
ωρών

ECTS

1
Concepts and aspects of european journalism 
(Έννοιες και όψεις της ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας)

EUJ201 Υ 39 10

2
European media landscape and policies 
(To τοπίο και οι πολιτικές των ευρωπαϊκών MME)

EUJ202 Ε 39 10

3
European journalistic cutlures 
(Ευρωπαϊκές Δημοσιογραφικές Κουλτούρες)

EUJ204 Ε 39 10

4 Web journalism Ethics (Δημοσιογραφική δεοντολογία στο διαδίκτυο) EUJ206 Ε 39 10

5
Structure of the european public sphere 
(Δομή της ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας)

EUJ203 Ε 39 10

Σύνολο 30

Β'εξάμηνο

A/A
Μαθήματα 
(3 κατ’ επιλογήν από τα κάτωθι)

Κωδικός 
μαθήματος

Τύπος 
μαθήματος

Σύνολο 
ωρών

ECTS

1
Dissertation research and writing skills 
(Σχεδιασμός και τεχνικές συγγραφής διπλωματικής)

MCC401 Υ 39

2 Web journalism (Διαδικτυακή Δημοσιογραφία) EUJ205 Ε 39 10

3 Data journalism (Δημοσιογραφία δεδομένων) EUJ209 Ε 39 10

4
Research seminar: Reporting Europe 
(Ερευνητικό σεμινάριο: Ευρωπαϊκή ειδησεογραφία)

EUJ210 Ε 39 10

5
Media and diversity in Europe 
(Μέσα και ποικιλομορφία στην ευρώπη)

EUJ211 Ε 39 10

6
Religion, violence and nationalism in the Balkans and the Near East 
(θρησκεία, βία και εθνικισμός στα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή)

EUJ207 Ε 39 10

7 Communications research methods (Μέθοδοι έρευνας στην επικοινωνία) MCC400 Ε 39 10

Σύνολο 30

Γ' εξάμηνο

1
Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία
30

Σύνολο 30
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II. Digital Media, Culture and Communication (Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία)

Α’ εξάμηνο

A/A
Μαθήματα 
(1 Υποχρεωτικό και 2 κατ' επιλογήν από τα κάτωθι)

Κωδικός 
μαθήματος

Τύπος 
μαθήματος

Σύνολο 
ωρών

ECTS

1 New media: Theories and perspectives (Νέα μέσα: θεωρίες και προσεγγίσεις) DIM101 Υ 39 10

2 Digital tools in new media (Ψηφιακά εργαλεία στα νέα μέσα) DIM102 Ε 39 10

3 Media psychology (Ψυχολογία των μέσων) DIM106 Ε 39 10

4
Media management and marketing communications 
(Διοίκηση των μέσων και επικοινωνίες μάρκετιγκ)

DIM107 Ε 39 10

Σύνολο 30

Β'εξάμηνο

A/A
Μαθήματα
(3 κατ’ επιλογήν από τα κάτωθι)

Κωδικός 
μαθήματος

Τύπος 
μαθήματος

Σύνολο 
ωρών

ECTS

1
Dissertation research and writing skills 
(Σχεδιασμός και τεχνικές συγγραφής διπλωματικής)

MCC401 Υ 39

2
Network Society: Theories and Practices 
(Δικτυακή κοινωνία: θεωρίες και πρακτικές)

DIM108 Ε 39 10

3 Television and digital cultures (Τηλεόραση και ψηφιακές κουλτούρες) DIM104 Ε 39 10

4
Digital media in travel and tourism 
(Ψηφιακά μέσα στο ταξίδι και τον τουρισμό)

DIM108 Ε 39 10

5 Digital content production (text, image, sound and video)

(Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου (κείμενο, εικόνα, ήχος και βίντεο) DIM103 Ε 39 10

6
Digital audiovisual content production and publishing 
(Παραγωγή και δημοσίευση ψηφιακού οπτικοακουστικού περιεχομένου)

DIM110 Ε 39 10

7
Multimedia journalism: Authoring for interactive media
(Πολυμεσική δημοσιογραφία: δημιουργία διαδραστικών υπηρεσιών)

DIM111 Ε 39 10

8 Communications research methods (Μέθοδοι έρευνας στην επικοινωνία) MCC400 Ε 39 10

Σύνολο 30

Γ εξάμηνο

1
Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία
30

Σύνολο 30

III. Risk Communication and Crisis Journalism 
(Επικοινωνία της Διακινδύνευσης και Δημοσιογραφία Κρίσεων)

Α' εξάμηνο

A/A
Μαθήματα
(1 Υποχρεωτικό και 2 κατ’ επιλογήν από τα κάτωθι)

Κωδικός 
μαθήματος

Τύπος 
μαθήματος

Σύνολο 
ωρών

ECTS

1 Risk Communication (Επικοινωνία της διακινδύνευσης) RIC301 Υ 39 10

2 Peace Journalism (Ειρηνευτική Δημοσιογραφία) RIC302 Ε 39 10

3 Reporting war and crisis (Δημοσιογραφία πολέμου και κρίσεων) RIC307 Ε 39 10

4
Images of emergency: The politics of documentary (Εικόνες κρίσης: Η πολι-
τική του ντοκιμαντέρ)

RIC308 Ε 39 10

Σύνολο 30

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41901Τεύχος Β’ 3333/10.08.2018

Β'εξάμηνο

A/A
Μαθήματα 
(3 κατ’ επιλογήν από τα κάτωθι)

Κωδικός 
μαθήματος

Τύπος
μαθήματος

Σύνολο 
ωρών

ECTS

1
Dissertation research and writing skills 
(Σχεδιασμός και τεχνικές συγγραφής διπλωματικής)

MCC401 Υ 39

2 Environmental journalism (Περιβαλλοντική δημοσιογραφία) RIC303 Ε 39 10

3
Mass communication and public health 
(Μαζική επικοινωνία και δημόσια υγεία)

RIC305 Ε 39 10

4 Science journalism (Δημοσιογραφία Επιστήμης) RIC304 Ε 39 10

5
Communication campaign design and analysis 
(Σχεδιασμός και ανάλυση επικοινωνιακής εκστρατείας)

RIC306 Ε 39 10

6 Communications research methods (Μέθοδοι έρευνας στην επικοινωνία) MCC400 Ε 39 10

Σύνολο 30

Γ' εξάμηνο

1
Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία
30

Σύνολο 30

Πέραν των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδίκευσης, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το μάθη-
μα «Σχεδιασμός και Τεχνικές Συγγραφής Διπλωματικής 
(Dissertation research and writing skills) στο Β' εξάμηνο 
σπουδών το οποίο δε συνοδεύεται από απονομή ECTS, 
εκτός κι αν είναι ήδη κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτ-
λου σπουδών.

Γλώσσα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 
είναι η αγγλική. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
συγγράφεται στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο στους σαράντα-πέντε (45) μεταπτυχι-
ακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως, δεκαπέντε (15) ανά 
ειδίκευση.

Ο τρόπος επιλογής των 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 ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας (οικείο Τμήμα) του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμη-
μάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
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 Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλι-
κοτεχνική υποδομή του οικείου Τμήματος Δημοσιογρα-
φίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ 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, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές 
χρηματοδότησης του και τους εν γένει πόρους της λει-
τουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
και 37 του ν. 4485/2017.
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Πηγές 
Χρηματοδότησης

Ποσό (€) 2018 Ποσό (€) 2019 Ποσό (€) 2020 Ποσό (€) 2021 Ποσό (€) 2022
Σύνολο (€) 
2018-2022

Τέλη φοίτησης 45.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00

Συνολικό ποσό 
χρηματοδότησης

45.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ποσό (€) 

2018
Ποσό (€) 

2019
Ποσό (€) 

2020
Ποσό (€) 

2021
Ποσό (€) 

2022
Ποσό (€) 

2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμι-
κού

500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές

13.665,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 205.000,00

Δαπάνες αναλωσίμων 170,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ. 

665,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ

9.335,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 140.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

6.815,00 20.448,00 20.448,00 20.448,00 20.448,00 102.240,00

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσι-
ότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου. 

350,00 1.052,00 1.052,00 1.052,00 € 1.052,00 5.260,00

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 13.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 202.500,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών 45.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 675.000,00

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται κυρίως από τέλη φοίτησης (συνολικά 3.000,00 € για ένα κύκλο 
σπουδών- τρία (3) εξάμηνα φοίτησης).

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συνεχίζουν και ολοκληρώ-
νουν τις σπουδές τους με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του ν. 4485/2017(114 Α') διατάξεις.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον 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

ΠΕΡΙΚΛHΣ ΜHΤΚΑΣ  

Downloaded from eduguide.gr



Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41904 Τεύχος Β’ 3333/10.08.2018

*02033331008180012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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