
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Ακοολογία και Νευροωτολογία» (Audiology and 
Neurotology).

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επικοινωνία» του Τμήματος 
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνί-
ας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 961/2.8.2018 (1)
  Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Ακοολογία και Νευροωτολογία» (Audiology 

& Neurotology).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α΄), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85,

2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/
2018 (ΦΕΚ 102/Α΄),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 195/Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,

8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124/Α΄) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. την υπ’ αριθμ. 219/27-05-2016 (ΦΕΚ 1734/Β΄/
15-06-2016) πράξη Πρύτανη «Ίδρυση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με τίτλο «Ακοολογία - Νευροωτολογία» καθώς και την 
υπ’ αριθμ. 411/26-06-2017 (ΦΕΚ 2421/Β΄/14-07-2018) 
πράξη Πρύτανη τροποποίησης,

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου 
2018),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018),

14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Ακοολογία και Νευροωτολογία.» (Audiology and 
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Neurotology), από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική της Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ακοολογία και 
Νευροωτολογία» (Audiology and Neurotology), σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

1. Η Ακοολογία και Νευροωτολογία ασχολείται με τη 
μελέτη της φυσιολογίας και της παθολογίας του ακου-
στικού και αιθουσαίου συστήματος με σκοπό τη διά-
γνωση, διερεύνηση, θεραπεία και αποκατάσταση προ-
βλημάτων ακοής και ισορροπίας, τόσο στα παιδιά όσο 
και στους ενήλικες. Η Ακοολογία και Νευροωτολογία 
αποτελεί ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί 
πλέον εξειδικευμένες γνώσεις συνδυάζοντας πρόσφατες 
εξελίξεις στη βιοφυσική, τη φυσιολογία, τη γενετική, τη 
μοριακή βιολογία, και τις γνωσιακές επιστήμες. Παράλ-
ληλα, η σύγχρονη άσκηση της ιατρικής επιστήμης δίνει 
έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση του ασθενή, 
που απαιτεί τη δυνατότητα συνεργασίας επιστημόνων 
από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

2. Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι η δημιουργία 
επιστημόνων με υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής κατάρτι-
σης στον τομέα της Ακοολογίας και Νευροωτολογίας. Το 
Π.Μ.Σ. στην «Ακοολογία και Νευροωτολογία» θα παρέχει 
το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, ώστε οι απόφοι-
τοι να είναι ικανοί να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, καθώς 
και σε νοσοκομεία και ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, ανά-
λογα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Ακοολογία και Νευροωτολογία» (MSc in 
Otology and Neurotology) (90 πιστωτικές μονάδες στις 
οποίες συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση Διπλωματικής 
Εργασίας).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχια-
κών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση (προαιρετικά) 
και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συνεργαζόμενων 
για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους   
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
η) από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται σε 1000 ευρώ ανά εξάμηνο.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία για να καλυφθούν α) οι ανάγκες σε διοικητικό προ-
σωπικό για τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμ-
ματος, β) οι ανάγκες σε εργαστηριακό εξοπλισμό για την 
εκπαίδευση των φοιτητών, γ) το κόστος μετακίνησης και 
διαμονής καθηγητών της ημεδαπής και του εξωτερικού 
δ) δαπάνες μετακίνησης φοιτητών για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, ε) το κόστος χορήγησης υποτροφιών, στ) το 
κόστος των φοιτητών που φοιτούν χωρίς τέλη φοίτησης, 
ζ) οι αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ 
και αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017, που συμμετέχουν στη δι-
δασκαλία του Π.Μ.Σ, και η) η λειτουργία της πλατφόρ-
μας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (βιντεοσκόπηση και 
επεξεργασία των διαλέξεων και τεχνική υποστήριξη).

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027 - 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι εισαχθέντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Ακαδημα-
ϊκού Έτους 2017 - 2018 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Πρυ-
τανικής απόφασης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 31401 (2)
    Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Επικοινωνία» του Τμήματος 

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινω-

νίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-

στημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης.

  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 
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 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 ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ. Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ «Έγκριση 
της υπ΄αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δημο-
σιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέ-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (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 108913/Ζ1/29-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά 

με την «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114)».

9. 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 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο «Επικοινωνία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοι-
νωνίας  της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών  του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό 
έτος 2018 - 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Επικοινωνία», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή 
της επιστημονικής γνώσης στα πεδία της Στρατηγικής 
Επικοινωνίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης και 
εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρα-
κτικού χαρακτήρα, για την αλληλεπίδραση επικοινωνίας 
και πολιτισμού, τις μεθόδους έρευνας επικοινωνίας και 
την άσκηση επικοινωνιακής και πολιτισμικής πολιτικής, 
με στόχο την κατάρτιση στελεχών για απασχόληση σε 
επικοινωνιακούς και πολιτισμικούς οργανισμούς του δη-
μόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε μέσα μαζικής επικοι-
νωνίας και στην ευρύτερη οπτικοακουστική βιομηχανία, 
σε θεσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής 
ανάπτυξης, σε πολιτισμικά και μορφωτικά ιδρύματα, σε 
φορείς έρευνας κοινής γνώμης και διαφήμισης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επικοινωνία», στις εξής ειδικεύσεις: 

Α. Πολιτική Επικοινωνία,
Β. Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία και
Γ. Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες Κοινού

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.
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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 απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 ECTS.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται 

στην ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της 
Συνέλευσης είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας σε άλλη γλώσσα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ειδίκευση Πολιτική Επικοινωνία

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Μαθήματα Υποχρεωτικά

Ι) Πολιτική και Στρατηγική Επικοινωνία: 
Επιρροή, Πειθώ, Εξουσία

10 ECTS

 Μαθήματα  Επιλογής της Ειδίκευσης

ΙΙ) Επιλογή 1 (από τον παρακάτω πίνακα) 10 ECTS

ΙII) Επιλογή 2 (από τον παρακάτω πίνακα) 10 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

 Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής της Ειδίκευσης 
(Α΄Εξαμήνου)

1) Εθνικολαϊκισμός και Ρητορική Μίσους 
στα Μέσα Επικοινωνίας (10 ECTS)

2) Επικοινωνιακή Πολιτική και Πολιτισμός 
(10 ECTS)

3) Η Επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Πλαίσιο, Έννοιες και Προοπτική (10 ECTS)

4) Διαχείριση Κρίσεων και Επικοινωνία 
(10 ECTS)

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 Μαθήματα Υποχρεωτικά

IV) Μεθοδολογία Έρευνας της Επικοινωνίας 
και του Πολιτισμού

10 ECTS

 Μαθήματα Επιλογής της Ειδίκευσης

V) Επιλογή 3 (από τον παρακάτω πίνακα) 10 ECTS

VI) Επιλογή 4 (από τον παρακάτω πίνακα) 10 ECTS

 Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής της Ειδίκευσης 
(B΄Εξαμήνου)

6) Σημειωτική της Πολιτικής Επικοινωνίας 
(10 ECTS)

7) Ιστορία του Τύπου (10 ECTS)

8) Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων 
(10 ECTS)

VII) Επιλογή 5 από τις άλλες ειδικεύσεις του 
ίδιου ή άλλων μεταπτυχιακών (10 ECTS)

VIIΙ) Επιλογή 6 από τις άλλες ειδικεύσεις του 
ίδιου ή άλλων μεταπτυχιακών (10 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

2. Ειδίκευση Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Μαθήματα Υποχρεωτικά

Ι) Πολιτιστική Επικοινωνία: Μοντέλα και 
Εφαρμογές

10 ECTS

 Μαθήματα  Επιλογής της Ειδίκευσης

ΙΙ) Επιλογή 1 (από τον παρακάτω πίνακα) 10 ECTS

ΙII) Επιλογή 2 (από τον παρακάτω πίνακα) 10 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

 Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής της Ειδίκευσης 
(Α΄Εξαμήνου)

1) Πολιτιστική Πολιτική: Μοντέλα και Εφαρ-
μογές (10 ECTS)

2) Πνευματική Ιδιοκτησία (10 ECTS)

3) Επιχειρησιακό Πλάνο και Χρηματοδότηση 
των Τεχνών (10 ECTS)

4) Κουλτούρες Πολιτιστικής Παραγωγής και 
Κατανάλωσης

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 Μαθήματα Υποχρεωτικά

IV) Μεθοδολογία Έρευνας της Επικοινωνίας 
και του Πολιτισμού

10 ECTS

 Μαθήματα Επιλογής της Ειδίκευσης

V) Επιλογή 3 (από τον παρακάτω πίνακα)

VI) Επιλογή 4 (από τον παρακάτω πίνακα)

 Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής της Ειδίκευσης 
(B΄Εξαμήνου)

5) Μάνατζμεντ Πολιτιστικών και μη Κερδο-
σκοπικών Οργανισμών (10 ECTS)

6) Νέα και Παλιά Τηλεοπτική Κουλτούρα 
(10 ECTS)

7) Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων 
(10 ECTS)

VII) Επιλογή 5 από τις άλλες ειδικεύσεις του 
ίδιου ή άλλων μεταπτυχιακών (10 ECTS)
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VIIΙ) Επιλογή 6 από τις άλλες ειδικεύσεις του 
ίδιου ή άλλων μεταπτυχιακών (10 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

3. Ειδίκευση Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες 
Κοινού

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Μαθήματα Υποχρεωτικά

Ι) Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις 
του Κοινού

10 ECTS

 Μαθήματα Επιλογής της Ειδίκευσης

ΙΙ) Επιλογή 1 (από τον παρακάτω πίνακα) 10 ECTS

ΙΙΙ) Επιλογή 2 (από τον παρακάτω πίνακα) 10 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

 Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής της Ειδίκευσης 
(Α΄Εξαμήνου)

1) Θεωρία και Ανάλυση Στρατηγικών Επικοι-
νωνίας (10 ECTS)

2) Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκστρατειών 
Επικοινωνίας (10 ECTS)

3) Επιδράσεις των Μέσων (10 ECTS)

4) Στρατηγική και Εκστρατείες Παγκόσμιων 
Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (10 ECTS)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Μαθήματα Υποχρεωτικά

IV) Μεθοδολογία Έρευνας της Επικοινωνίας 
και του Πολιτισμού

10 ECTS

 Μαθήματα Επιλογής της Ειδίκευσης

V) Επιλογή 3 (από τον παρακάτω πίνακα) 10 ECTS

VI) Επιλογή 4 (από τον παρακάτω πίνακα) 10 ECTS

 Πίνακας Μαθημάτων Επιλογής της Ειδίκευσης 
(B΄Εξαμήνου)

5) Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Ανάλυση 
Ερευνών Κοινού (10 ECTS)

6) Θεωρία και Ανάλυση Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης (10 ECTS)

7) Παγκόσμιο Κοινό (10 ECTS)

8) Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων 
(10 ECTS)

VII) Επιλογή 5 από τις άλλες ειδικεύσεις του 
ίδιου ή άλλων μεταπτυχιακών (10 ECTS)

VIIΙ) Επιλογή 6 από τις άλλες ειδικεύσεις του 
ίδιου ή άλλων μεταπτυχιακών (10 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι (2) 
μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής ή υποχρεωτικά των 
άλλων ειδικεύσεων του ίδιου, ή άλλου Π.Μ.Σ. του Τμή-
ματος ή άλλων Τμημάτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
της ημεδαπής ή άλλων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής. Για την αναγνώριση των μαθημάτων αυτών ισχύ-
ουν οι κείμενες διατάξεις στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους 45 μεταπτυχιακούς/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 Μαζι-
κής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων 
του Αριστοτέλειου 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 βασι-
κή υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, Νησίδα 
Η/Υ και Εργαστήρια) του Τμήματος Δημοσιογραφίας και 
Μ.Μ.Ε.

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

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2018 2019 2020 2021 2022 2018 - 2022

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 4.000,00 € 1.800,00 € 1.000,00 € 450,00 € 450,00 € 7.700,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 4.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 44.000,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 400,00 € 900,00 € 950,00 € 900,00 € 900,00 € 4.050,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ. 1.875,00 € 4.050,00 € 4.200,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 19.125,00 €

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

600,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 11.400,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και 
ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ

8.100,00 € 17.100,00 € 17.100,00 € 17.100,00 € 17.100,00 € 76.500,00 €

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

4.500,00 € 9.000,00 € 9.500,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 41.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017

1.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 19.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής 
υποστήριξης 5.900,00 € 12.500,00 € 12.600,00 € 13.400,00 € 13.400,00 € 57.800,00 €

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

1.125,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 2.925,00 €

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 
(30%) 13.500,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 121.500,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 45.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 405.000,00 €

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης (2.000,00 €/φοιτητή για ένα κύκλο σπουδών - τρία 
(3) εξάμηνα 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, 27 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02040441709180008*

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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