
ΑΡΘΣΟΣΕΛΕΘΟ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΘΟΓΡΑΦΘΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΘΚΗ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ  

 

 
                                               ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ 

   Γηα ηελ θαηάηαμε πηπρηνύρωλ Σρνιώλ (Α.ΔΙ.) θαη (Τ.Δ.Ι.) θαη ππεξδηεηνύο 

θύθινπ ζπνπδώλ. 

   Η Πξνζωξηλή Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μ.Μ.Δ. 

ζηε ζπλεδξίαζή ηεο αξ.252/19-7-2011 απνθάζηζε ζρεηηθά  κε ηηο θαηαηάμεηο 

Πηπρηνύρωλ Α.Δ.Ι. θαη  Τ.Δ.Ι. θαη ππεξδηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ ,ζύκθωλα κε 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3282/2004 

 

 

A. ΚΑΣΑΣΑΞΕΘ (Α.Ε.Θ.)- (Σ.Ε.Θ.) και ςπεπδιεηούρ κύκλος ζποςδών 

1)Τν πνζνζηό 2% επί ηνπ αξηζκνύ εηζαθηέωλ ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ έηνπο 

2011-2012 γηα θαηαηάμεηο πηπρηνύρωλ Α.Ε.Θ. θαη ηωλ παξαγωγηθώλ ζρνιώλ 

Αμηωκαηηθώλ θαη Σωκάηωλ Αζθαιείαο (θέζη 1). 

2) Τν πνζνζηό 5% επί ηνπ αξηζκνύ εηζαθηέωλ ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ έηνπο 

2011-2012 γηα θαηαηάμεηο πηπρηνύρωλ Σ.Ε.Θ. (θέζειρ 3). 

3) Τν πνζνζηό 2% επί ηνπ αξηζκνύ εηζαθηέωλ ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ έηνπο 

2011-2012 γηα θαηάηαμε πηπρηνύρωλ αλωηέξω ζρνιώλ ςπεπδιεηούρ κύκλος 

ζποςδών (θέζη 1). 

 

Θ. Δικαίωμα για καηάηαξη έσοςν: 

Οη πηπρηνύρνη όιωλ ηωλ Τκεκάηωλ Α.Ε.Θ. ηνπ εζωηεξηθνύ θαη ηζνηίκωλ 

ηδξπκάηωλ ηνπ εμωηεξηθνύ, θαζώο θαη νη απόθνηηνη ηωλ παξαγωγηθώλ 

ζρνιώλ Αμηωκαηηθώλ ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ θαη ηωλ Σωκάηωλ Αζθαιείαο,  

πηπρηνύρνη Σ.Ε.Θ. ή ηωλ ηζνηίκωλ πξνο απηά ζρνιώλ, θαη πηπρηνύρνη 

ανωηέπων ζσολών ςπεπδιεηούρ κύκλος ζποςδών. 

 

ΘΘ. Σπόπορ καηάηαξηρ 

Η θαηάηαμε ηωλ πηπρηνύρωλ ζα γίλεη κεηά από επηηπρή εμέηαζε ζηα 

παξαθάηω καζήκαηα : 

 

1)  Ανάλςζη Δημοζιογπαθικού Λόγος. 



2)  Ειζαγωγή ζηη Δημοζιογπαθία. 

3)  Ειζαγωγή ζηην Επικοινωνία. 

 

 

ΘΘΘ. Δικαιολογηηικά καηαηάξεων 

1)  Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ (δίλεηαη από ηε Γξακκαηεία). 

2)  Αληίγξαθν πηπρίνπ όπνπ ζα αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ν βαζκόο.  

3)  Βεβαίωζε ηνπ ΓΙΚΑΤΣΑ γηα ηελ νκνηαμία ηνπ αιινδαπνύ Α.Δ.Ι. θαη ηελ 

ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ (πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνύρνπο Α.Δ.Ι. 

αιινδαπήο). 

  Α) Σε πεξίπηωζε πνπ ν ηίηινο ζπνπδώλ Α.Δ.Ι. ραξαθηεξίδεηαη ρωξίο 

αληίζηνηρε εηδηθόηεηα γηα ηελ αληηζηνηρία θαη ηε ζπλάθεηα ηεο εηδηθόηεηαο ζα 

απνθαλζεί ην ηκήκα ππνδνρήο. 

Β) Σε όηη αθνξά ηελ ηζνηηκία ηίηιωλ ζπνπδώλ πξνο ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ 

ηωλ Τ.Δ.Ι. , νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηε Γ/λζε Τνκέα 

Τξηηνβάζκηαο Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Γ) Η θαηάηαμε ηωλ πηπρηνύρωλ απηώλ γίλεηαη ζε αληίζηνηρα ή ζπλαθή 

παλεπηζηεκηαθά Τκήκαηα. Γηα ηελ αληηζηνηρία θαη ζπλάθεηα απνθαζίδεη ην 

Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο. 

 

 

 

   Η πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζεων και δικαιολογηηικών είναι 

από 1-15 Νοεμβπίος 2011  ζηη Γπαμμαηεία ηος Σμήμαηορ. 

   Η πποθεζμία διενέπγειαρ ηων εξεηάζεων είναι από 1-10 

Δεκεμβπίος 2011. 

 

   Δάλ ππάξμνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηζρύνληνο λόκνπ ζα αλαθνηλωζνύλ 

αξγόηεξα από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο. 

  

                                                                   Από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο  

                                                                        Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μ.Μ.Δ. 

 


