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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1909/14.12.2015
Απόφασης Πρύτανη (ΦΕΚ 2890 τ.Β/30.12.2015)
σχετικά με την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών με τίτλο «Μουσική
και Κοινωνία».

2

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.
138883/Β7 (ΦΕΚ 646/Β/2009) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 107310/Β7 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1951/Β/18.7.2014) σχετικά με
την έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών
Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο «Εφαρμοσμένη
Λογιστική και Ελεγκτική».

3

Έγκριση ίδρυσης «Εργαστηρίου Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών
Σπουδών και καθορισμός του εσωτερικού του
Κανονισμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5894
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1909/14.12.2015
Απόφασης Πρύτανη (ΦΕΚ 2890 τ.Β/30.12.2015)
σχετικά με την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών,
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών με τίτλο
«Μουσική και Κοινωνία».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6,

Αρ. Φύλλου 2589

παρ. 3, (ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177,
τ.Α΄, 25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156, τ.Α΄, 04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν.
3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159 Α) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24 Α) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
4. Το Π.δ.88 (ΦΕΚ 129/τ.Α/5-6-2013) «Μετονομασία
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυσησυγκρότηση σχολών»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α).
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ'αριθμ.
36/30.06.2016).
7. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ' αριθμ.
65/21.7.2016).
8. Το με αριθ. 1414/12-5-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
9. Την υπ' αριθ. 1909 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ Β΄2890/
30.12.2015) «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο "Μουσική και Κοινωνία».

28018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμόν 1909 Πρυτανική Πράξη
(ΦΕΚ 2890/τ.Β΄/30.12.2015) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας με τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», και
συγκεκριμένα τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 9,11 και 12 ως εξής:
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και καλλιτεχνικές
ανάγκες του Τμήματος.
Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι α) η διδακτική της μουσικής σε ποικίλα τυπικά, μη τυπικά και άτυπα παιδαγωγικά
πλαίσια, β) η μουσικοθεραπεία ως κύρια ή συμπληρωματική θεραπευτική παρέμβαση σε άτομα με αναπηρίες,
ειδικές ομάδες πληθυσμού, κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες κ.α., με στόχο τη θεραπεία και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.
Συνεκτιμώντας τις ανάγκες της χώρας, σκοπός του
Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία» είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας των σπουδαστών, η ανάπτυξη
πρακτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου γνώσεων, επιστημονικής σκέψης καθώς και η προώθηση της έρευνας στα
γνωστικά πεδία α) της διδακτικής της μουσικής και β)
της μουσικοθεραπείας, αντίστοιχα. Απώτερος σκοπός
του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία» είναι να παρέχει τις
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια στους σπουδαστές προκειμένου να είναι σε θέση:
α) να λειτουργήσουν παιδαγωγικά σε ποικίλα τυπικά,
μη τυπικά ή άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια (κατεύθυνση
«Διδακτική της Μουσικής»),
β) να εργαστούν ως μουσικοθεραπευτές σε μια ποικιλία πλαισίων με παιδιά κι ενήλικες τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, άτομα με αναπηρίες, με ειδικούς πληθυσμούς όπως άτομα τρίτης ηλικίας, χρόνια ασθενείς,
καθώς και με κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες
και ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
(φυλακισμένοι, εξαρτημένα άτομα, θύματα βίας κλπ.)
(κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία»).
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία» θα
κατέχουν επίσης τις απαραίτητες, υψηλού επιπέδου, δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να
ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού
επιπέδου ή/και ερευνητική δραστηριότητα σε αντίστοιχα επιστημονικά και διεπιστημονικά πεδία.
1. Ειδικότερα και σε συνάρτηση με τις κατευθύνσεις
του Π.Μ.Σ., οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:
Α) Για την κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής»
i. Η υψηλού επιπέδου σπουδή στο επιστημονικό/
ερευνητικό και εφαρμοσμένο πεδίο της διδακτικής της
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μουσικής, με εμβάθυνση στις αρχές, τη φιλοσοφία και
τη μεθοδολογία νέων μορφών τυπικής, μη τυπικής και
άτυπης μουσικής εκπαίδευσης,
ii. Η ευαισθητοποίηση των σπουδαστών για τους ρόλους που καλούνται να διαδραματίσουν ως εκπαιδευτικοί της μουσικής μέσα στα νέα κοινωνικά πλαίσια που
διαμορφώνονται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια
iii. Η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου επιστημονικής
σκέψης και ερευνητικών δεξιοτήτων στον χώρο της διδακτικής της μουσικής με έμφαση σε διεπιστημονικές
συνδέσεις και αναζητήσεις.
Β) Για την κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία»
i. Η θεωρητική κατάρτιση κι εκπαίδευση των σπουδαστών στη μουσικοθεραπεία ως κύρια ή συμπληρωματική
θεραπευτική παρέμβαση σε ένα μεγάλο φάσμα πλαισίων, όπως για παράδειγμα νοσοκομεία, ειδικά σχολεία,
ιδρύματα, σχετικοί φορείς, ιδιωτικά γραφεία κλπ. Η κατάρτιση αυτή θα τους παρέχει εφόδια προκειμένου να
είναι σε θέση να εργαστούν με ένα ευρύ φάσμα ατόμων,
όπως π.χ. με άτομα με αναπηρία (τύφλωση, βαρυκοία,
σύνδρομα, αυτισμός, εγκεφαλική παράλυση, μαθησιακές δυσκολίες κ.α.), νοσοκομειακούς ασθενείς, ψυχικά
ασθενείς, άτομα με προβλήματα εξαρτήσεων, άτομα τρίτης ηλικίας κλπ., με στόχο τη θεραπευτική αντιμετώπιση,
τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, την καλύτερη ποιότητα ζωής και την δυνατότητα για σταδιακή κοινωνική
ενσωμάτωση αυτών των ατόμων.
ii. Η ανάπτυξη πρακτικών κι επαγγελματικών δεξιοτήτων των σπουδαστών στη μουσικοθεραπεία μέσα από
βιωματική εκπαίδευση σε ενεργητικές και δεκτικές μεθόδους και προσεγγίσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων
και εποπτευόμενη κλινική άσκηση. Έμφαση δίνεται στον
μουσικό κλινικό αυτοσχεδιασμό, τις πολλαπλές εφαρμογές προηχογραφημένης μουσικής, και τη διάδραση
θεραπευτή - θεραπευόμενου.
iii. Η καλλιέργεια ερευνητικής σκέψης και ερευνητικών
δεξιοτήτων στον τομέα της μουσικοθεραπείας και στις
διεπιστημονικές συνδέσεις της με άλλους επιστημονικούς τομείς.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ «Μουσική και Κοινωνία» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:
1. Διδακτική της Μουσικής.
2. Μουσικοθεραπεία.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε:
α) Τρία (3) εξάμηνα για την κατεύθυνση «Διδακτική
της Μουσικής»,
β) Τέσσερα (4) εξάμηνα για την κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία».
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει α) επτά (7) υπο-
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χρεωτικά μαθήματα για την κατεύθυνση «Διδακτική της
Μουσικής», β) δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα για την
κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία». Η δήλωση μαθημάτων
είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο. Το Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση
α) ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων ECTS για την κα-
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τεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής», β) εκατόν είκοσι
(120) πιστωτικών μονάδων ECTS για την κατεύθυνση
«Μουσικοθεραπεία». Οι τίτλοι, οι αντίστοιχες πιστωτικές
μονάδες καθώς και ο συνολικός αριθμός των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται ανά κατεύθυνση
παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
(i) «Διδακτική της Μουσικής»
Α΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα (3)

ECTS

Προσεγγίσεις στη Μουσική Παιδαγωγική Έρευνα

14

Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Μουσικής Ι

8

Σεμινάριο Ι: Διδακτική παιδικών και νεανικών μουσικών συνόλων

8

Σύνολο Εξαμήνου

30

Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα (3)

ECTS

Ειδικά Θέματα Έρευνας και Βιβλιογραφίας στην Παιδαγωγική της Μουσικής

14

Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Μουσικής Π

8

Η μουσική ενάντια στον αποκλεισμό: Μουσική εκπαίδευση κι ενσωμάτωση

8

Σύνολο Εξαμήνου

30

Γ΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα (1)

ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

Σύνολο Εξαμήνου

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ECTS

90

Σύνολο Μαθημάτων

7

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
(ii) «Μουσικοθεραπεία»
Α΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα (3)

ECTS

Προσεγγίσεις στη Μουσικοθεραπεία Ι - Κλινική Άσκηση Ι

14

Θεωρίες Προσωπικότητας και Ψυχοπαθολογία

8

Μέθοδοι Έρευνας

8

Σύνολο Εξαμήνου

30

Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα (3)

ECTS

Προσεγγίσεις στη Μουσικοθεραπεία Π - Κλινική Άσκηση ΙΙ

14

Ποιοτική έρευνα στη Μουσικοθεραπεία

8

Ειδικά Θέματα Ψυχολογίας και Μουσικής

8
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Σύνολο Εξαμήνου

30

Γ΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα (2)

ECTS

Διαδραστική Μουσικοθεραπεία Nordoff & Robbins και Θεραπεία Μέσω Τεχνών στην
Ειδική Αγωγή - Κλινική Άσκηση III

14

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι

16

Σύνολο Εξαμήνου

30

Δ΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα (2)

ECTS

Κλινική Άσκηση IV

14

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ

16

Σύνολο Εξαμήνου

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ECTS

120

Σύνολο Μαθημάτων

10

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός, αίθουσες
διδασκαλίας, λοιπή απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
και μουσικά όργανα και σύνολα). Δύνανται επίσης να
χρησιμοποιηθούν χώροι και εξοπλισμός που διατίθενται
από άλλους φορείς της πόλης για τον σκοπό της υλοποίησης του ΠΜΣ.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 A΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
ανέρχεται στο ποσό των 19.199 και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης

Κόστος σε €

Ι. Αμοιβές Διδασκαλίας

15.662

ΙΙ. Υποτροφίες

758

III. Μετακινήσεις

1.327

IV. Εξοπλισμός, Όργανα και Αναλώσιμα Υλικά

834

V. Άλλες δαπάνες και προμήθειες 618
Σύνολο
19.199
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ θα καλυφθεί από
τα δίδακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές
όπως δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες και
λοιπά.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι ως άνω διατάξεις αφορούν τους εισακτέους από
την ισχύ της παρούσας απόφασης. Οι ως άνω διατάξεις

δύνανται επίσης να αφορούν όσους από τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 το επιθυμούν κι
εφόσον υποβάλλουν σχετική δήλωση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 5895
(2)
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ'
αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/Β/2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 107310/
Β7 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1951/Β/18.7.2014)
σχετικά με την έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6, παρ. 3, (ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177, τ.Α΄, 25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156, τ.Α΄, 04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159 Α) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24 Α) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.δ.88 (ΦΕΚ 129/τ.Α/5-6-2013) «Μετονομασία
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυσησυγκρότηση σχολών»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α).
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αριθμ.
24/24.07.2015).
7. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ' αριθμ.
57/21.6.2016).
8. Το με αριθ. πρωτ. 708/17.2.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
9. Την υπ' αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/8.4.2009 τ.Β΄)
Υπουργική Απόφαση που αφορά στην έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική».
10. Την υπ’ αριθμ. 107310/Β7 (ΦΕΚ 1951/18.7.2014 τ.Β΄)
Υπουργική Απόφαση που αφορά στην τροποποίηση της
υπ' αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/8.5.2009 τ.Β΄) Υπουργική
Απόφαση για τη λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/
8.4.2009 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην
έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 107310/Β7 (ΦΕΚ 1951/
18.7.2014 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, και συγκεκριμένα
τα άρθρα 3 και 6, ως εξής:
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί
στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Εφαρμοσμένη Λογιστική και
Ελεγκτική και (β) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Δημόσιου Τομέα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την
απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζονται ως εξής:
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική
ανελλιπής παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα
κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Εργασίας, η οποία ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση των
μαθημάτων και η διάρκεια της καλύπτει το Δ΄ εξάμηνο
σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών των Α΄ και Β΄ εξαμήνων είναι κοινό για όλες τις κατευθύνσεις. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την έναρξη του Γ εξαμήνου επιλέγουν
και παρακολουθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών της συγκεκριμένης κατεύθυνσης
ειδίκευσης. Το Δ' εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας στην αντίστοιχη κατεύθυνση. Το
πρόγραμμα υποστηρίζεται από συνεχή εκπαίδευση και
επιμόρφωση, σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, εφαρμογές πεδίου, επισκέψεις σε φορείς και ιδρύματα, κ.λπ.
Κάθε εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) Π. Μ.
Το σύνολο των Π Μ που απαιτούνται για την απόκτηση
του ΜΔΕ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120 Π.Μ).
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Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά
Πρότυπα
Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός 'Ελεγχος
Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και
Οικονομικής των Επιχειρήσεων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και
Αγορών
Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Ελεγκτική - Επαγγελματική Δεοντολογία
Εταιρικό Δίκαιο
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)
6
6
6
6
6

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)
6
6
6
6
6

1η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής
Λογιστικής
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
Πληροφορική και Μηχανογραφικά Συστήματα
Φορολογική Νομοθεσία

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)
6
6
6
6
6

2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής
Δημόσιου Τομέα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Δημόσιου Τομέα
Κοστολόγηση Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα
Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιου Τομέα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)
6
6
6
6
6

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)
Συγγραφή και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας 30

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
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Αριθμ. 5896
(3)
Έγκριση ίδρυσης «Εργαστηρίου Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών
Σπουδών και καθορισμός του εσωτερικού του
Κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄87) όπως ισχύει,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/
2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96
του Ν. 4310/2014 (8/12/2014, Αρ. Φυλ. 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α
και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
4. Την υπ' αριθμ. 28/6.7.2016 απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
5. Την υπ' αριθμ. 66/21.7.2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
της Σχολής Οικονομικών Περιφερειακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορίζουμε τον εσωτερικό του Κανονισμό, ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται το «Εργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Το «Εργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης» εξυπηρετεί τις ευρύτερες
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το «Εργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» έχει ως σκοπό:
1. Προώθηση της επιστημονικής έρευνας και ανάδειξη των σύγχρονων θεωρητικών και μεθοδολογικών
τάσεων, που μπορούν να συμβάλλουν στη συγκρότηση
νέων γνωστικών πεδίων, θεωρητικών προσεγγίσεων και
αποτελεσματικών μεθοδολογικών εργαλείων σε θέματα
Ιστορίας της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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2. Αποτύπωση και συστηματοποίηση του επιστημονικού έργου που πραγματοποιείται από πανεπιστημιακά,
ακαδημαϊκά και άλλα ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό και εστιάζουν σε θέματα Ιστορίας της
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
3. Δημοσιοποίηση της γνώσης μέσα από τη διοργάνωση ακαδημαϊκών δράσεων, επιστημονικών ημερίδων,
διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
4. Διάχυση της γνώσης μέσα από εκδόσεις συλλογικών
τόμων, μονογραφιών, επιστημονικών άρθρων, επιστημονικών επετηρίδων και περιοδικών και κάθε μορφή έντυπης ή ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών απόψεων
και ερευνητικών πορισμάτων.
5. Ενίσχυση της συνεργασίας με πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και ινστιτούτα
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με συναφή επιστημονικά αντικείμενα και στόχους με σκοπό τη ανάληψη κοινών
ερευνητικών δράσεων και τη δημιουργία συνθηκών και
προϋποθέσεων διεπιστημονικού διαλόγου για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.
6. Εξωστρεφή δράση και συνεργεία με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς
της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και διεθνείς
οργανισμούς ή οργανώσεις με στόχο την από κοινού
διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων που εμπίπτουν στα
επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
7. Αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση
χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης
των μελών του.
8. Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, καθώς και σε κάθε
μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.δ.159/1984 (ΦΕΚ 53/1984 τ.Α΄), με στόχο την ενίσχυση των δράσεων στο πεδίο της Ιστορίας της
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
9. Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
(συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής έρευνας)
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σε
θέματα που εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
10. Δημιουργία ακαδημαϊκών δικτύων και άλλων διεθνών συνεργατικών ακαδημαϊκών θεσμών σε επίπεδο
Τμήματος, Σχολής και Πανεπιστημίου.
11. Καλλιέργεια και ανάπτυξη ερευνητικών, συγγραφικών, οργανωτικών και διοικητικών δεξιοτήτων σε πεδία
της κοινωνικής έρευνας για όσες/όσους συμμετέχουν
στις δράσεις του Εργαστηρίου.
12. Δυνατότητα δημιουργίας και ενίσχυσης εγχώριου
και διεθνούς επιστημονικού προφίλ αλλά και δικτύωσης
όσων συμμετέχουν στις δράσεις του Εργαστηρίου.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανα-
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τολικής Ευρώπης» στελεχώνεται από διδακτικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γενικότερα σε Τμήματα
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατόπιν πρόσκλησης
από τη Διοίκηση του Εργαστηρίου, όπως αυτή ορίζεται
στο Άρθρο 4 του παρόντος. Το διδακτικό και ερευνητικό
προσωπικό αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που η επιστημονική τους
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου. Το
προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού
και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο
εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διοίκηση -Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του
διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση
στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό,
η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση -Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχωρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
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3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υποστήριξη του εργαστηρίου.
6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.
Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων,
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
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δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλειπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.
στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρχείο
ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προσωπικού, Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2016
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