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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 103 (επαναληπτική)/08.06.2018 έκτακτης συνεδρίασης
της Συγκλήτου, θέμα Έγκριση κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», του Τμήματος
Κοινωνιολογίας, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2

Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 102
(επαναληπτική)/25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα Έγκριση κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ», Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10865
(1)
Τροποποίηση της απόφασης της υπ' αρ. 103
(επαναληπτική)/08.06.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα Έγκριση κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», του
Τμήματος Κοινωνιολογίας, Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Συνεδρία 11/12.6.2020)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (Α΄ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 160/
2008 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του
«Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
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- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε, και των
άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, σε
συνέχεια της απόφασης της υπ' αρ. 86/20.05.2020 συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας,
θέμα 6.Β.1.: «Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του
ΜΠΣ ΕΚΕΟ»,
- Την υπ' αρ. πρωτ. 2756/27.04.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. συνεδρ. 33/29.03.2018) με θέμα «Επανίδρυση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»,
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.» (Β΄ 2778),
- Την υπ' αρ. πρωτ. 6439/16.07.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. εκτ. συνεδρ. 103 (επαναληπτική)/08.06.2018) με
θέμα «Έγκριση κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»,
του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.» (Β΄ 3480),
- Την υπ' αρ. πρωτ. 10009/19.07.2019 απόφαση Συγκλήτου (αρ. συνεδρ. 09/16.07.2019) με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης της υπ' αρ. 103 (επαναληπτική)/08.06.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου
θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
με τίτλο «Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» (ΕΚΕΟ)», Τμήμα Κοινωνιολογίας,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών»» (Β΄ 3119),
- Το υπ' αρ. 11/12.06.2020 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 10.1. «Τροποποίηση της απόφασης
της υπ' αρ. 103 (επαναληπτική)/08.06.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 6.1 Έγκριση κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.»,
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα, αποφασίζει:
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Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ' αρ.
103 (επαναληπτική)/08.06.2018 έκτακτης συνεδρίασης
της Συγκλήτου (Β΄ 3480) θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Π.Μ.Σ. με τίτλο:
«Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»
(ΕΚΕΟ)», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών», σύμφωνα με την εισήγηση της υπ' αρ.
86/20.05.2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, ως προς τα άρθρα 10.8., 10.9.,
20.2. και 22.5., ως ακολούθως:
10.8. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3
του ν. 4485/2017)
Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση παρέχεται εξ αποστάσεως διδασκαλία, σε ποσοστό 50 % κατά μέγιστο, ως προς το συνολικό
πρόγραμμα διδασκαλίας (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (διαλέξεις, παρουσιάσεις εργασιών) διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές
τηλεδιάσκεψης που προσφέρονται από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα Open e-lass (edass.aegean.gr).
Τα δια ζώσης μαθήματα διεξάγονται στη διάρκεια
της πρώτης και τελευταίας εβδομάδας του χειμερινού
και εαρινού εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Τα
δια ζώσης μαθήματα δύνανται να πραγματοποιούνται
στην έδρα του Τμήματος Κοινωνιολογίας στη Μυτιλήνη
ή αλλού, σε χώρους που έχουν διατεθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την
εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος.
20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι
δημόσιο έγγραφο. Υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι,
τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα
του Τμήματος ή τους/τις νόμιμους/ες αναπληρωτές/τριες
τους. (Σχετικά με τον τύπο του απονεμόμενου τίτλου
σπουδών σε ΠΜΣ, βλέπετε Παράρτημα -1-)
Στον απόφοιτο ή στην απόφοιτη του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν
από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς
την παρακολούθηση του Προγράμματος.
Ο/Η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
δικαιούται να πάρει δωρεάν 2 αντίγραφα του Διπλώματος καθώς και Παράρτημα Διπλώματος, (βλέπετε παρακάτω περιπτ. - 20.3-).
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται και σε Περγαμηνή, αν τούτο ζητηθεί από τον
ίδιο ή την ίδια με την καταβολή της αξίας της η οποία
καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως.
Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν
ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει
όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου
να λάβουν είτε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
είτε το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών, καθώς
και τυχόν υποχρεώσεις τους προς τη Φοιτητική Μέριμνα
και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
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22.5 Θέματα Δεοντολογίας
Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες εκπονούνται αποκλειστικά από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες που τις έχουν αναλάβει.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης λογοκλοπής ή οποιασδήποτε άλλης πράξης ή παράλειψης που αντίκειται στο
δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια διαγράφεται. Σε περίπτωση, που έχει ήδη λάβει
τον σχετικό τίτλο σπουδών (Δ.Μ.Σ.), αυτός ανακαλείται
με σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
Τα κείμενα των διπλωματικών εργασιών πρέπει να είναι πρωτότυπα. Οι προσφυγές σε έργα άλλων συγγραφέων πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης παραπομπής και
να ακολουθούνται οι καθιερωμένοι κανόνες αξιοποίησης
εξωτερικών πηγών στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Σημειώνεται ότι η οποιαδήποτε αντιγραφή έργου
άλλου/ης συγγραφέα ή δημιουργού θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα, αντίκειται στο δίκαιο περί
πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. ν. 2121/1993) και υπόκειται
στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις περί εννόμου προστασίας (άρθρα 63Α-66Δ).
Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ' αρ. 103 (επαναληπτική)/08.06.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου
θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
με τίτλο «Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» (ΕΚΕΟ)», Τμήμα Κοινωνιολογίας,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» (Β΄ 3480), με τις τροποποιήσεις της, εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 15 Ιουνίου 2020
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 10867
(2)
Τροποποίηση της απόφασης της υπ' αρ. 102 (επαναληπτική)/25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα Έγκριση κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ», Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Συνεδρία 11/12.06.2020)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (Α΄ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των άρθρων
13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε΄ και των
άρθρων 30 έως και 37, 45, και 85 του ν. 4485/2017 «Ορ-
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γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,
σε συνέχεια της απόφασης της υπ' αρ. 41/20.05.2020
συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων θέμα 28,
- Την υπ' αρ. 2753/27.04.2018 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συν. 34/25.04.2018) με θέμα
«Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης.» (Β΄ 2796),
- Την υπ' αρ. 6440/16.07.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συν. 102 (επαναληπτική)/25.05.2018) με θέμα «Έγκριση κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ», Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολής Επιστημών της Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.» (Β΄ 3481),
- Το υπ' αρ. 11/12.06.2020 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 10.3. «Τροποποίηση της απόφασης
της υπ' αρ. 102 (επαναληπτική)/25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα Έγκριση κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ», Τμήματος
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Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.»,
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει
και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ' αρ.
102 (επαναληπτική)/25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα Έγκριση κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBΑ», Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. (Β΄ 3481), σύμφωνα με την εισήγηση της υπ' αρ.
41/20.05.2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως προς τα άρθρα 10.1 και 14.1,
καθώς και την προσθήκη του άρθρου 24, ως ακολούθως:
Άρθρο 10.1.
Πρόγραμμα μαθημάτων
(άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4485/2017)
1. Το Π.Μ.Σ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η
επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται
ως εξής:

Ενδεικτικός πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α' Οργάνωση και Διοίκηση
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΟ0004
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΠΡ0003
Διοίκηση Μάρκετινγκ
ΚΟ0005
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΛΓ0001
Λογιστική
ΠΡ0001
Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΔ0003

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
ΔΙ0005
και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
ΛΓ0014
Εταιρική Διακυβέρνηση
ΔΙ0003
Διοίκηση Καινοτομίας
ΔΙ0004
Δίκαιο των Επιχειρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΡ
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικών γνώσεων (Υ)
Γενικών γνώσεων (Υ)
Γενικών γνώσεων (Υ)
Γενικών γνώσεων (Υ)
Γενικών γνώσεων (Υ)

ECTS
6
6
6
6
6
30

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ) 6
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ) 6
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ) 6
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ) 6
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Ύ) 6
30

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS
30
30
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ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄ Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΟ0004
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΠΡ0003
Διοίκηση Μάρκετινγκ
ΚΟ0005
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΛΓ0001
Λογιστική
ΠΡ0001
Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικών γνώσεων (Υ)
Γενικών γνώσεων (Υ)
Γενικών γνώσεων (Υ)
Γενικών γνώσεων (Υ)
Γενικών γνώσεων (Υ)

ECTS
6
6
6
6
6
30

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ)
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ)
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ)
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ)
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ)

ECTS
6
6
6
6
6
30

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS
30
30

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικών γνώσεων (Υ)
Γενικών γνώσεων (Υ)
Γενικών γνώσεων (Υ)
Γενικών γνώσεων (Υ)
Γενικών γνώσεων (Υ)

ECTS
6
6
6
6
6
30

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΔ0003
Στρατηγική των Επιχειρήσεων
ΔΙ0003
Διοίκηση Καινοτομίας
ΛΓ0012
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
ΛΚ0001
Διοικητική Επιστήμη
ΚΕ0001
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ)
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ)
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ)
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ)
Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υ)

ECTS
6
6
6
6
6
30

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΡ
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ

ECTS
30
30

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΔ0003
Στρατηγική των Επιχειρήσεων
ΛΓ0010
Εσωτερικός Έλεγχος
ΛΓ0012
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
ΛΓ0014
Εταιρική Διακυβέρνηση
ΛΓ0013
Ελεγκτική και προϋπολογιστικός έλεγχος
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΡ
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ' Λειτουργίες και Καινοτομία
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΟ0004
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΠΡ0003
Διοίκηση Μάρκετινγκ
ΚΟ0005
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΛΓ0001
Λογιστική
ΠΡ0001
Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
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Το ως άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό.
Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή
τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με
απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΜΣ.
Αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων και του συνόλου των στοιχείων που περιλαμβάνουν (μονάδες ECTS,
κατηγορία μαθημάτων, κ.λπ.) περιλαμβάνεται στον
οδηγό σπουδών του Π.Μ.Σ., ο οποίος αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι
να παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων του κάθε
εξαμήνου, ανάλογα με την εξειδίκευση που έχουν επιλέξει.
Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο δεν μπορούν να είναι λιγότερες
από 36, ενώ ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής και μεταπτυχιακή
φοιτήτρια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ ανέρχεται σε 90
πιστωτικές μονάδες.
Το Π.Μ.Σ διοργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες και εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σύντομης διάρκειας.
Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε αυτές τις
εκδηλώσεις είναι απαραίτητη δεν προσμετράται όμως
στο φόρτο εργασίας, ούτε έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό
όταν διενεργείται εκτός των προγραμματισμένων ωρών
του προγράμματος.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ είναι τα ακόλουθα:
Με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, οι κάτοχοι του θα είναι σε θέση να:
- Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στο
γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων που
εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη,
ερευνητική και επαγγελματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
- Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της διασύνδεσής της με άλλους
γνωστικούς τομείς.
- Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής της Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
- Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στις έρευνες, μελέτες
και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο.
- Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά επιχειρηματικά ζητήματα.
- Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να
προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες
συναφείς με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
- Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα επιχειρηματικά
ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
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- Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό
με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
- Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
- Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες
γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα
επιχειρηματικά ζητήματα.
- Επιλύουν επιχειρηματικά προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη.
- Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των
πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο
και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση
κρίσεων.
- Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση, καθώς και για τη διαχείριση μιας
ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.
Κατεύθυνση Ελεγκτική - Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Ο απόφοιτος του ΜΒΑ θα είναι σε θέση να:
• Αντιλαμβάνεται την επιχειρησιακή λειτουργία στα
πλαίσια ενός διευρυμένου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης
• Κατανοεί τις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού
ελέγχου και να οργανώνει και να υλοποιεί την εργασία
του μέσα σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ελέγχου
• Αξιολογεί επενδυτικές προτάσεις: να αποτιμά επενδύσεις, αξιόγραφα και επιχειρήσεις
• Προγραμματίζει και να σχεδιάζει τις επιχειρηματικές
δράσεις χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία κοστολόγησης, προϋπολογισμού και ελέγχου.
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση
Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να:
• Αντιλαμβάνεται τη φύση των επιχειρήσεων ως περιβάλλον εργασίας
• Αναγνωρίζει τις λειτουργίες, τους ρόλους και τις κύριες δραστηριότητες του προϊσταμένου και να αντιλαμβάνεται τις ικανότητες - δεξιότητες των προϊσταμένων
και την ανάπτυξη τους στους χώρους εργασίας.
• Αναγνωρίζει τις θεμελιώδεις διαστάσεις της ηθικής
συμπεριφοράς στις επιχειρήσεις και τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
• Κατανοεί τα κυρίαρχα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και να σχεδιάζει επιχειρηματικούς στόχους.
• Αναγνωρίζει τη σημαντικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιδίωξη και ολοκλήρωση των επιχειρηματικών στόχων
Κατεύθυνση Λειτουργίες και Καινοτομία
Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να:
• Αξιολογεί και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων: λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κόστη και κέρδη εναλλακτικών σεναρίων δράσης να κρίνει και να επιλέγει τα πλέον
κατάλληλα σχέδια δράσης.
• Επιλύει προβλήματα: να εντοπίζει προβληματικές καταστάσεις και αξιοποιώντας τη διαθέσιμη πληροφορία
να αναπτύσσει και να αξιολογεί εναλλακτικές επιλογές
καινά εφαρμόζει την βέλτιστη λύση.
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• Διεξάγει Συστημική Ανάλυση: να προσδιορίζει πώς
λειτουργεί ένα σύστημα και πώς ενδεχόμενες αλλαγές
των καταστάσεων, των διαδικασιών ή του περιβάλλοντος
επιδρούν στην απόδοσή του.
• Να γνωρίζει τους εισερχόμενους πόρους τις διαδικασίες μετατροπής, τον έλεγχο ποιότητας, του κόστους για
την αποδοτική μεγιστοποίηση των εξερχόμενων προϊόντων και την διανομή τους.
• Αναλύει τη διαδικασία της καινοτομίας και δημιουργικότητας με τη χρήση μεθόδων και εργαλείων και να
εφαρμόσει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων σε πραγματικές επιχειρήσεις
Άρθρο 14.1.
Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση
του/της ενδιαφερόμενου/ης στην οποία αναγράφεται,
ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η
προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την
επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από
τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα (παρ. 4
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).
Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών ανά έτος. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας μπορεί να ανήκει σε όλες τις
κατηγορίες διδασκόντων/ουσών που έχουν αναλάβει
αυτοδύναμο διδακτικό έργο στο ΠΜΣ ή να είναι μέλος
ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλου
τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με συναφές με
το ΠΜΣ γνωστικό αντικείμενο. Τα λοιπά δύο μέλη της
τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να είναι από
όλες τις κατηγορίες διδασκόντων/ουσών που δύναται
να αναλάβουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ.,
σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017. Τα μέλη της
τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διά-
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στημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Σ.Ε, δύναται
να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης
του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώμη του/
της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους.
Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι
πρωτότυπο. Ο τρόπος συγγραφής της ΜΔΕ έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, περιλαμβάνεται στον οδηγό
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Τμήματος και
είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη του/της
Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι με ευθύνη
του/της Επιβλέποντος/ουσας και του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες
θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος.
Άρθρο 24
Μεταβατικές Διατάξεις
Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών
Σπουδών ισχύει για τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες που εισήχθησαν στο Π.Μ.Σ. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBΑ» από
το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 και εξής.
Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ' αρ. 102 (επαναληπτική)/25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου
θέμα Έγκριση κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ», Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. (Β΄ 3481), εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 15 Ιουνίου 2020
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2807/13.07.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02028071307200008*

