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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ ΑΠΘ  ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016  

Με κατατακτήριες εξετάσεις κατατάσσονται στο Τµήµα µας:  

α) Πτυχιούχοι Τµηµάτων Α.Ε.Ι. εσωτερικού και ισοτίµων Ιδρυµάτων ταυ 

Εξωτερικού καθώς και πτυχιούχοι των Παραγωγικών Σχολών Αξιωµατικών και 

Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας  

β) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, ή ισοτίµων τίτλων προς αυτά Σχολών στο Α' εξάµηνο 

σπουδών. Σε ότι αφορά την ισοτιµία των τίτλων σπουδών προς τους τίτλους 

σπουδών των ΤΕΙ, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται  στη Δ/ΝΣΗ 

Διοικητικού Τοµέα τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπ/σης.  

Σύµφωνα υε τπν Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16.12.2013, Τεύχος Β') το 

ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίµων 

προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένα από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερ-διετούς 

και διετούς κύκλου σπουδών αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευµάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε 12% επί του αριθµού των 

εισακτέων κάθε ακαδηµαϊκού έτους σε κάθε Τµήµα Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι. ή 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

Επιµερισµός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα µε την προέλευση των 

υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανοµή τυχόν εναποµένοντος 

ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται.  



 

Η προθεσµία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 

1 έως 15 Νοεµβρίου 2015. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Γραµµατεία του 

Τµήµατος Εγνατίας 46, 1ος όροφος) και ώρες 11:00-13:00. 

 

Δικαιολογητικά κατατάξεων 

1)  Αίτηση του ενδιαφερόµενου (δίνεται από τη Γραµµατεία). 

2)  Αντίγραφο πτυχίου όπου θα αναγράφεται αναλυτικά ο βαθµός.  

3)  Βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ για την οµοταξία του αλλοδαπού Α.Ε.Ι. και την 

ισοτιµία του τίτλου σπουδών (προκειµένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. 

αλλοδαπής). 

Τα µαθήµατα και η ύλη που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι (Απόφαση 

Συνέλευσης Τµήµατος 315/10-6-2015) βρίσκονται ήδη αναρτηµένα. 

 

Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν µεταξύ 1 και 20 Δεκεµβρίου 2015.  

Το πρόγραµµα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν τις 

εξετάσεις. 

 

  

         

                                                                                  Από τη Γραµµατεία  

Του Τµήµατος Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ 

 

 

                                                                       


