
ΤΝ ΡΙΑ ΙΝΚΟΜΗΣ ΙΑΝΑκ.ΝΈτος:Ν2015-2016 
 
 

Θ ΜΑΣΑΝΗΜ ΡΗΙΑΝ ΙΑΣΑΞΗ 1ηςΝΤΝ ΡΙΑΗΝΝ(8-10-2015) 
 

1. πδετλπ βΝΠλαε δευθΝκβμ υθ λέα βμΝ βμΝΚκ ηβ έαμ,Ναεα έΝΫ κμΝ
2014 15/18-06-2015. 

2. ΤπκίκζάΝ αδ άηα κμΝ – λπ άηα κμΝπλκμΝ βθΝΚκ ηβ έαΝ βμΝξκζάμΝ
δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ,Ν ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ – δα τππ βΝ εΝ ηΫλκυμΝ
βμΝ Κκ ηβ έαμΝ τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ πλκε δηΫθκυΝ βΝ υθΫξ δαΝ θαΝ
υΰελκ βγ έΝαπσΝ κΝΣηάηαΝ δκδεβ δεάμΝ πδ άηβμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμΝβΝ
π αη ζάμΝ πδ λκπάΝ ΰδαΝ βθΝ ελέ βΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ κυΝ πέεκυλκυΝ

Καγβΰβ άΝ εέΝ ΙέΝ Μκτλ κυΝ η Ν ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ «Μαγβηα δεΪΝ βμΝ
πδξ δλβ δαεάμΝΈλ υθαμ».  

3. ΤπκίκζάΝ λ υθβ δεάμΝπλσ α βμΝΰδαΝ βΝ λΪ βΝ1Ν κυΝΠλκΰλΪηηα κμΝ
« θέ ξυ βΝ βμΝΈλ υθαμΝ κΝΟΠΑΝη Ν εκπσΝ βθΝ ιπ λΫφ δαΝεαδΝ βθΝ
Αλδ έα»ΝΰδαΝ κΝαεα έΝΫ κμΝβί1η-2016.         

4. λΪ βΝ βΝ ΰδαΝ βθ θέ ξυ βΝ βμΝ Μ α δ αε κλδεάμΝ Έλ υθαμΝ ΰδαΝ κΝ
αεα έΝΫ κμΝβί1η-2016. 

5. ΑθαγΫ δμΝ εαγβεσθ πθΝ Μ ζυθΝ ΙΠΝ εαδΝ Μ ζυθΝ Σ ΠΝ βμΝ ξκζάμΝ
δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθέ 

6. ΑθαγΫ δμΝεαγβεσθ πθΝΜ ζυθΝ ΠΝΰδαΝ αΝπλκ φ λση θαΝηαγάηα αΝ
ΑΰΰζδεάμΝΓζυ αμΝ κΝΟδεκθκηδεσΝΠαθ πδ άηδκΝΑγβθυθέ 

7. Αέ β βΝ ΰδαΝ Ϊ δαΝ ΰδαΝ πδ βηκθδεκτμΝ ζσΰκυμΝ κυΝ Αθαπζβλπ άΝ
Καγβΰβ άΝεέΝπτλκυΝπυλέ πθαΝΰδαΝ κΝ δΪ βηαΝαπσΝγ1ήλήβί1θΝΫπμΝ
30/5/2017.  

8. Αέ β βΝ κυΝ Καγβΰβ άΝ εέΝ Παθαΰδυ βΝ δαηΪθ β,Ν ΰδαΝ παλαηκθάΝ κυΝ
βθΝ εα βΰκλέαΝ η λδεάμΝ απα ξσζβ βμΝ εαδΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ Ϊ δαμΝ

εα κξάμΝί’ΝγΫ βμΝΰδαΝ κΝΝαεα έΝΫ κμΝΝβί1η-2016.   
9. Ά δ μΝΰδαΝπλκ ππδεκτμΝζσΰκυμέ 
10. δσλγπ βΝ εαδΝ αθ δεα Ϊ α βΝ κυΝ υπκίζβγΫθ κμΝ αδ άηα κμΝ κυΝ

ΛΫε κλαΝ εέΝ Παθαΰδυ βΝ Ρ πκτ βΝ απσΝ κΝ ΣηάηαΝ ΜΪλε δθΰεΝ εαδΝ
πδεκδθπθέαμΝ ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ Ϊ δαμΝ Ϊθ υΝ απκ κξυθΝ ΰδαΝ κΝ
δΪ βηαΝΝαπσΝ1ή1ήβί1θΝΫπμΝγίήθήβί1θέ 

11. Αέ β βΝ ΰδαΝ Ϊ δαΝ Ϊθ υΝ απκ κξυθΝ κυΝΑθαπζβλπ άΝΚαγβΰβ άΝ εέΝ έΝ
Γδαηκυλέ βΝ δΪλε δαμΝ λδυθΝ υθΝαπσΝ1ήγήβί1θΝΫπμΝβκήβήβί1λέ 

12. Αθαεκδθυ δμΝ– δΪφκλαέ 
 

 
Θ ΜΑΣΑΝΗΜ ΡΗΙΑΝ ΙΑΣΑΞΗ 2ης ΤΝ ΡΙΑΗΝ(13-11-2015) 

 
1. πδετλπ βΝΠλαε δευθΝ1βμ υθ λέα βμΝ βμΝΚκ ηβ έαμ,Ναεα έΝΫ κμΝ

2015-16/8-10-2015.  
2. Υκλάΰβ βΝ Ϊ δαμΝ κΝΛΫε κλαΝΠαθαΰδυ βΝΡ πκτ βΝ απσΝ κΝ ΣηάηαΝ

ΜΪλε δθΰεΝεαδΝ πδεκδθπθέαμΝΰδαΝθηβθβΝπαλΪζζβζβΝαπα ξσζβ βΝ Ν
Παθ πδ βηδαεσΝ Ί λυηαΝ πθΝΗθπηΫθπθΝΠκζδ δυθΝ βμΝΑη λδεάμΝπμΝ
πδ εΫπ βμΝ Ν πέεκυλκμΝ Καγβΰβ άμΝ ΰδαΝ κΝ δΪ βηαΝ απσΝ 1ή1ήβί1θΝ

ΫπμΝγίήθήβί1θέΝ 
3. δα τππ βΝ τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ πέΝ κυΝ αδ άηα κμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βΝ

υΰελσ β βΝ π αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ ιΫζδιβμΝ Ν γΫ βΝ ίαγηέ αμΝ



Αθαπζβλπ άΝ Καγβΰβ άΝ η Ν ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ «Υλβηα κ κ δεάΝ
δκέεβ β»Ν ίΪ δΝ βμΝ πλσ α βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΟλΰΪθπ βμΝ εαδΝ
δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθέ 

4. ΛάοβΝαπσφα βμΝΰδαΝ βΝ λΪ βΝ1Ν- « θέ ξυ βΝ βμΝΈλ υθαμΝ κΝΟΠΑΝ
η Ν εκπσΝ βθΝ ιπ λΫφ δαΝεαδΝ βθΝΑλδ έα»ΝΰδαΝ κΝαεα έΝΫ κμΝβί1η-
2016. 

5. ΛάοβΝαπσφα βμΝΰδαΝ βΝ λΪ βΝβΝ– « θέ ξυ βΝ βμΝΜ α δ αε κλδεάμΝ
Έλ υθαμ»ΝΰδαΝ κΝαεα έΝΫ κμΝβί1η-2016. 

6. Ά δ μΝΰδαΝπλκ ππδεκτμΝζσΰκυμέ 
7. υαά β βΝ ΰδαΝ κΝ υθ κθδ ησΝ θ λΰ δυθΝ βμΝ ξκζάμΝ δκέεβ βμΝ

πδξ δλά πθΝ θσο δΝ βμΝ ιπ λδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝ κυΝΙ λτηα κμέΝ 
8. Αθαεκδθυ δμΝ– δΪφκλαέ 

 
 Θ ΜΑΣΑΝΗΜ ΡΗΙΑΝ ΙΑΣΑΞΗ 3ης ΤΝ ΡΙΑΗΝ(29-1-2016) 

 
1. πδετλπ βΝΠλαε δευθΝββμ υθ λέα βμΝ βμΝΚκ ηβ έαμ,Ναεα έΝΫ κμΝ

2015-16/13-11-2015. 
2. δα τππ βΝ τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ πέΝ κυΝ αδ άηα κμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βΝ

υΰελσ β βΝ π αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ ιΫζδιβμΝ ΝγΫ βΝΚαγβΰβ άΝ βΝ
ίαγηέ αΝ κυΝ Καγβΰβ άΝ πλυ βμΝ ίαγηέ αμΝ η Ν ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ
«ΜΪλε δθΰε»Ν ίΪ δΝ βμΝ πλσ α βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΜΪλε δθΰεΝ εαδΝ
πδεκδθπθέαμέΝ 

3. δα τππ βΝ τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ πέΝ κυΝ αδ άηα κμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βΝ
υΰελσ β βΝ π αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ ιΫζδιβμΝ ΝγΫ βΝΚαγβΰβ άΝ βΝ

ίαγηέ αΝ κυΝ Αθαπζβλπ άΝ Καγβΰβ άΝ η Ν ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ
«ΜΪλε δθΰε»Ν ίΪ δΝ βμΝ πλσ α βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΜΪλε δθΰεΝ εαδΝ
πδεκδθπθέαμέ 

4. δα τππ βΝ τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ πέΝ κυΝ αδ άηα κμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βΝ
υΰελσ β βΝ π αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ ιΫζδιβμΝ ΝγΫ βΝΚαγβΰβ άΝ βΝ

ίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝ Καγβΰβ άΝ η Ν ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ
«ΜΪλε δθΰεΝ η Ν Ϋηφα βΝ δμΝ Τπβλ έ μ»Ν ίΪ δΝ βμΝ πλσ α βμΝ κυΝ
Σηάηα κμΝΜΪλε δθΰεΝεαδΝ πδεκδθπθέαμέ 

5. δα τππ βΝ τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ πέΝ κυΝ αδ άηα κμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βΝ
υΰελσ β βΝ π αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ Ν γΫ βΝ

Καγβΰβ άΝ βΝ ίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝ Καγβΰβ άΝ η Ν ΰθπ δεσΝ
αθ δε έη θκΝ «Λκΰδ δεά»Ν ίΪ δΝ βμΝ πλσ α βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
ΟλΰΪθπ βμΝεαδΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθέΝ 

6. δα τππ βΝ τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ πέΝ κυΝ αδ άηα κμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βΝ
υΰελσ β βΝ π αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ Ν γΫ βΝ

Καγβΰβ άΝ βΝ ίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝ Καγβΰβ άΝ η Ν ΰθπ δεσΝ
αθ δε έη θκΝ«Υλβηα κκδεκθκηδεά»ΝίΪ δΝ βμΝπλσ α βμΝ κυΝΣηάηα κμΝ
Λκΰδ δεάμΝεαδΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμέ 

7. ΠλκεάλυιβΝ Χ1ΨΝ ηδαμΝ γΫ βμΝ Καγβΰβ άΝ ίαγηέ αμΝ Αθαπζβλπ άΝ
Καγβΰβ άΝ κυΝ Σηάηα κμΝΜΪλε δθΰεΝ εαδΝ πδεκδθπθέαμΝ η Ν ΰθπ δεσΝ
αθ δε έη θκΝ«ΜΪλε δθΰεΝη ΝΫηφα βΝ βθΝΣδηκζσΰβ β»έΝΝ 

8. ΠλκεάλυιβΝ Χ1ΨΝ ηδαμΝ γΫ βμΝ Καγβΰβ άΝ ίαγηέ αμΝ Αθαπζβλπ άΝ
Καγβΰβ άΝ κυΝΣηάηα κμΝΟλΰΪθπ βμΝεαδΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝη Ν
ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ« δκδεβ δεάΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ η Ν Ϋηφα βΝ βθΝ
Ολΰαθπ δαεάΝυηπ λδφκλΪ»έΝ 



9. ΠλκεάλυιβΝΧ1ΨΝηδαμΝγΫ βμΝΚαγβΰβ άΝίαγηέ αμΝ πέεκυλκυΝΚαγβΰβ άΝ
πέΝγβ έαΝ κυΝΣηάηα κμΝΟλΰΪθπ βμΝεαδΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝη Ν
ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ « ηπκλδεσΝ έεαδκΝ η Ν Ϋηφα βΝ κΝ
ξλβηα κκδεκθκηδεσΝ κηΫα»έΝ 

10. ΑθΪεζβ βΝ πδ βηκθδεάμΝ Ϊ δαμΝ κυΝ Καγβΰβ άΝ εέΝ πτλκυΝ
πυλέ πθαΝ κυΝΣηάηα κμΝΛκΰδ δεάμΝεαδΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμέ 

11. δαεκπάΝ Ϊ δαμΝ Ϊθ υΝ απκ κξυθΝ κυΝ πέεκυλκυΝ Καγβΰβ άΝ εέΝ
ΝδεσζακυΝ ΠαθαΰσπκυζκυΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΜΪλε δθΰεΝ εαδΝ
πδεκδθπθέαμέΝΝ  

12. Ά δ μΝΰδαΝπλκ ππδεκτμΝζσΰκυμέΝΝ 
13. Ά δ μΝΪθ υΝαπκ κξυθέΝΝ 
14. Αθαεκδθυ δμΝ– δΪφκλα 

 
 

Θ ΜΑΣΑΝΗΜ ΡΗΙΑΝ ΙΑΣΑΞΗΝ4ης ΤΝ ΡΙΑΗΝ(8-3-2016) 
 

Θ ΜΑΝΠΡΟΝΗΜ ΡΗΙΑΝ ΙΑΣΑΞΗ  
 
Αέ β βΝ ΰδαΝ Ϊ δαΝ Ϊθ υΝ απκ κξυθΝ βμΝ πέεκυλβμΝ Καγβΰά λδαμΝ εαμΝ
Αθαΰθπ κπκτζκυΝ  λΪρθαμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ
Υλβηα κκδεκθκηδεάμΝ δΪλε δαμΝ λδυθΝΧγΨΝ υθΝαπσΝ1ηήβήβί1θΝΫπμΝ1ηήβήβί1λέΝΝ 

  
Θ ΜΑΣΑΝΗΜ ΡΗΙΑΝ ΙΑΣΑΞΗ 

 
1. πδετλπ βΝΠλαε δευθΝγβμ υθ λέα βμΝ βμΝΚκ ηβ έαμ,Ναεα έΝ Ϋ κμΝ

2015-16/29-1-2016. 
2. Κα αθκηάΝ ΘΫ πθΝ Πέ έΝ ζίιΝ αΝ Σηάηα αΝ βμΝ ξκζάμΝ δκέεβ βμΝ

πδξ δλά πθΝ κυΝΟδεκθκηδεκτΝΠαθ πδ βηέκυΝΑγβθυθ. 
3. Αέ β βΝΰδαΝΪ δα ΰδαΝπλκ ππδεκτμΝζσΰκυμΝ κυΝ πέεκυλκυΝΚαγβΰβ άΝ

κυΝ Σηάηα κμΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμΝ εέΝ ΡκηπσζβΝ
Λ πθέ αΝΰδαΝηδαΝΧ1ΨΝηΫλα,Ν δμΝγΝΦ ίλκυαλέκυΝβί1θέΝΝ 

4. Αθαεκδθυ δμΝ– δΪφκλαέ 
 

 
Θ ΜΑΣΑΝΗΜ ΡΗΙΑΝ ΙΑΣΑΞΗΝ5ης ΤΝ ΡΙΑΗΝ(1-4-2016) 

 
1. πδετλπ βΝΠλαε δευθΝ ζβμ υθ λέα βμΝ βμΝ Κκ ηβ έαμ,Ν αεα έΝ Ϋ κμΝ

2015-16/8-3-2016. 
2. πδεαδλκπκέβ βΝ π λδευθΝ ηβ λυπθΝ ξκζάμΝ δκέεβ βμΝ

πδξ δλά πθΝ Ν απΪθ β βΝ κυΝ ΰΰλΪφκυΝ η Ν αλδγηέΝ βλγή1λ-1-2016 
κυΝ Αθαπζβλπ άΝ Πλτ αθβΝ Αεα βηαρευθΝ ΤπκγΫ πθΝ εαδΝ
Πλκ ππδεκτέΝ 

3. Ά δ μΝΰδαΝπλκ ππδεκτμΝζσΰκυμέΝ 
4. Αθαεκδθυ δμΝ– δΪφκλαέ 

 
 

Θ ΜΑΣΑΝΗΜ ΡΗΙΑΝ ΙΑΣΑΞΗΝ6ης ΤΝ ΡΙΑΗΝ(22-4-2016) 
 

1. πδετλπ βΝΠλαε δευθΝηβμ υθ λέα βμΝ βμΝΚκ ηβ έαμ,Ναεα έΝΫ κμΝ
2015-16/1-4-2016. 



2. δα τππ βΝ ΪπκοβμΝ βμΝ Κκ ηβ έαμ,Ν τ λαΝ απσΝ βθΝ απσΝ 11Ν
ΑπλδζέκυΝβί1θΝ πδ κζάΝ κυΝεέΝΠλτ αθβΝ κυΝΟΠΑ,Ν πέΝ βμΝπλσ α βμΝ
βμΝ Ν κυΝ ΠΜΝ βΝ δκέεβ βΝ πδξ δλά πθΝ MBA (1β 
υθ λέα βήζ-9-βί1ηΨΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ Ϋ αλ βμΝ εα τγυθ βμΝ η Ν

αθ δε έη θκΝ βθΝΟλΰΪθπ βΝεαδΝ δκέεβ βΝΝαυ δζδαευθΝ πδξ δλά πθΝ
εαδΝΟλΰαθδ ηυθΝ– Shipping Management.     

3. Κα αθκηάΝ 1κΝ γΫ πθΝ αθΪγ βμΝ αυ κ τθαηβμΝ δ α εαζέαμΝ Ν
εα σξκυμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ ΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝαεα βηαρεάμΝ
δ αε δεάμΝ ηπ δλέαμ,Ν αΝ Σηάηα αΝ βμΝ ξκζάμΝ Ν δκέεβ βμΝ
πδξ δλά πθέ 

4. Αέ β βΝΝΰδαΝΪ δαΝΪθ υΝαπκ κξυθΝ βμΝ πέεκυλβμΝΚαγβΰά λδαμΝ ΝεαμΝ
ζ ΪθαμΝ ΚαφΫααΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΜΪλε δθΰεΝ εαδΝ πδεκδθπθέαμΝ
δΪλε δαμΝ λδυθΝΧγΨΝ υθΝαπσΝ1ήλήβί1θΝΫπμΝγ1ήκήβί1λέ 

5. Ά δ μΝΰδαΝπλκ ππδεκτμΝζσΰκυμέ 
6. Αθαεκδθυ δμΝ– δΪφκλαέ 

 
 

Θ ΜΑΣΑΝΗΜ ΡΗΙΑΝ ΙΑΣΑΞΗΝ7ης ΤΝ ΡΙΑΗΝ(9-5-2016) 
 

1. δα τππ βΝ τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ πέΝ κυΝ αδ άηα κμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βΝ
υΰελσ β βΝ π αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ ιΫζδιβμΝ Ν γΫ βΝ Καγβΰβ άΝ βΝ

ίαγηέ αΝ κυΝ Αθαπζβλπ άΝ Καγβΰβ ά,Ν η Ν ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ
«ΜΪλε δθΰε»Ν ίΪ δΝ βμΝ πλσ α βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΟλΰΪθπ βμΝ εαδΝ
δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ ΰδαΝ βθΝ αθα υΰελσ β άΝ βμΝ απσΝ βΝ

υθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝΧθβΝΑεα έΝΈ κυμΝβί1η-2016, 30-03-βί1θΨΝεαδΝ
η Ν ίΪ βΝ ξ δεάΝ ΰθπηκ σ β βΝ βμΝ ΝκηδεάμΝ Τπβλ έαμΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυέ 
 

 
Θ ΜΑΣΑΝΗΜ ΡΗΙΑΝ ΙΑΣΑΞΗΝ9ης ΤΝ ΡΙΑΗ 

 
1. πδετλπ βΝ Πλαε δευθΝ κβμ υθ λέα βμΝ βμΝ Κκ ηβ έαμ,Ν αεα έΝ Ϋ κμΝ

2015-16/20-5-2016.  

2. δα τππ βΝ τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ πέΝ κυΝ αδ άηα κμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βΝ
υΰελσ β βΝ π αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ πδζκΰάμΝ ΰδαΝ βθΝ ελέ βΝ

ηκθδηκπκέβ βμΝ Ν γΫ βΝ Καγβΰβ άΝ βΝ ίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝ
Καγβΰβ άΝ η Ν ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ « δκδεβ δεάΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ η Ν
Ϋηφα βΝ κΝ ΜΪλε δθΰε»Ν ίΪ δΝ βμΝ πλσ α βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
ΟλΰΪθπ βμΝεαδΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθέ 

3. δα τππ βΝ τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ πέΝ κυΝ αδ άηα κμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βΝ
υΰελσ β βΝ π αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ ιΫζδιβμΝ Ν γΫ βΝ Καγβΰβ άΝ βΝ

ίαγηέ αΝ κυΝΑθαπζβλπ άΝΚαγβΰβ άΝη Νΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ« αδλδεάΝ
πδεκδθπθέαΝεαδΝΟλΰαθπ δαεάΝυηπ λδφκλΪ»ΝίΪ δΝ βμΝπλσ α βμΝ κυΝ

Σηάηα κμΝΜΪλε δθΰεΝεαδΝ πδεκδθπθέαμέ 

4. δα τππ βΝ τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ πέΝ κυΝ αδ άηα κμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βΝ
υΰελσ β βΝ π αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ ιΫζδιβμΝ Ν γΫ βΝ Καγβΰβ άΝ βΝ

ίαγηέ αΝ κυΝ Αθαπζβλπ άΝ Καγβΰβ άΝ η Ν ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ



«ΜΪλε δθΰεΝη ΝΫηφα βΝ βθΝΠκζδ δεάΝΠλκρσθ κμ»ΝίΪ δΝ βμΝπλσ α βμΝ
κυΝΣηάηα κμΝΜΪλε δθΰεΝεαδΝ πδεκδθπθέαμέ 

5. ΑθαγΫ δμΝ εαγβεσθ πθΝ Μ ζυθΝ ΙΠΝ εαδΝ Μ ζυθΝ Σ ΠΝ βμΝ ξκζάμΝ
δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝΰδαΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί16-2016. 

6. ΑθαγΫ δμΝ εαγβεσθ πθΝΜ ζυθΝ ΠΝ ΰδαΝ αΝ πλκ φ λση θαΝ ηαγάηα αΝ
ΑΰΰζδεάμΝ Γζυ αμΝ κΝ ΟδεκθκηδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ Αγβθυθ ΰδαΝ κΝ
αεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1θ-2016. 

7. Θ ηκγΫ β βΝ εαδΝ αθαίΪγηδ βΝ λΰα βλδαευθΝ Τπκ κηυθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝΟλΰΪθπ βμΝεαδΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθέ 

8. Θ ηκγΫ β βΝ εαδΝ αθαίΪγηδ βΝ λΰα βλδαευθΝ Τπκ κηυθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝΜΪλε δθΰεΝεαδΝ πδεκδθπθέαμέ 

9. Θ ηκγΫ β βΝ εαδΝ αθαίΪγηδ βΝ λΰα βλδαευθΝ Τπκ κηυθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝΛκΰδ δεάμΝεαδΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμέ 

10. Θ ηκγΫ β βΝ εαδΝ αθαίΪγηδ βΝ λΰα βλδαευθΝ Τπκ κηυθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ δκδεβ δεάμΝ πδ άηβμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμέ 

11. Αθ δη υπδ βΝπ λδ α δεκτΝαθΪληκ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝφκδ ά λδαμΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμΝ εα ΪΝ βθΝ ι α δεάΝ
π λέκ κΝΙαθκυαλέκυΝβί1θέ 

12. Αθ δη υπδ βΝπ λδ α δεκτΝαθΪληκ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝφκδ ά λδαμΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ ΜΪλε δθΰεΝ εαδΝ πδεκδθπθέαμΝ εα ΪΝ βθΝ ι α δεάΝ π λέκ κΝ
ΙαθκυαλέκυΝβί1θέ 

13. Αθ δη υπδ βΝπ λδ α δεκτΝαθΪληκ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝφκδ ά λδαμΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ δκδεβ δεάμΝ πδ άηβμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμΝεα ΪΝ βθΝ ι α δεάΝ
π λέκ κΝ π ηίλέκυΝβί1ηέΝ 

14. ΠλκεάλυιβΝ Χ1ΨΝ ηδαμ γΫ βμΝ Καγβΰβ άΝ βΝ ίαγηέ αΝ Καγβΰβ άΝ κυΝ
Σηάηα κμΝΛκΰδ δεάμΝεαδΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμΝη Νΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ
«Λκΰδ δεά»έ 

15. ΠλκεάλυιβΝ Χ1ΨΝ ηδαμΝ γΫ βμΝ Καγβΰβ άΝ βΝ ίαγηέ αΝ Καγβΰβ άΝ κυΝ
Σηάηα κμΝΛκΰδ δεάμΝεαδΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμΝη Νΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ
«Υλβηα κκδεκθκηδεά»έ 

16. ΠλκεάλυιβΝ Χ1ΨΝ ηδαμΝ γΫ βμΝ Καγβΰβ άΝ βΝ ίαγηέ αΝ πέεκυλκυΝ
Καγβΰβ άΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΜΪλε δθΰεΝ εαδΝ πδεκδθπθέαμΝ η Ν ΰθπ δεσΝ
αθ δε έη θκΝ«Πκ κ δεσΝΜΪλε δθΰε»έ 

17. ΠλκεάλυιβΝ Χ1ΨΝ ηδαμΝ γΫ βμΝ Καγβΰβ άΝ βΝ ίαγηέ αΝ πέεκυλκυΝ
Καγβΰβ άΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΜΪλε δθΰεΝ εαδΝ πδεκδθπθέαμΝ η Ν ΰθπ δεσΝ
αθ δε έη θκΝ«ΦβφδαεάΝΣ ξθκζκΰέαΝεαδΝΗζ ε λκθδεσΝ πδξ δλ έθ»έ 

18. ΠλκεάλυιβΝ Χ1ΨΝ ηδαμΝ γΫ βμΝ Καγβΰβ άΝ βΝ ίαγηέ αΝ Αθαπζβλπ άΝ
Καγβΰβ άΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δκδεβ δεάμΝ πδ άηβμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ η Ν
ΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ«Μαγβηα δεΪΝ βμΝ πδξ δλβ δαεάμΝΈλ υθαμ»έ 



19. ΠλκεάλυιβΝ Χ1ΨΝ ηδαμΝ γΫ βμΝ Καγβΰβ άΝ βΝ ίαγηέ αΝ πέεκυλκυΝ
Καγβΰβ άΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δκδεβ δεάμΝ πδ άηβμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ η Ν
ΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ« δκδεβ δεάΝ πδ άηβΝ– Πκ κ δεΫμΝΜΫγκ κδ»έ 

20. ΠλκεάλυιβΝ Χ1ΨΝ ηδαμΝ γΫ βμΝ Καγβΰβ άΝ βΝ ίαγηέ αΝ πέεκυλκυΝ
Καγβΰβ άΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δκδεβ δεάμΝ πδ άηβμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ η Ν
ΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ« δκδεβ δεάΝ πδ άηβ»έ 

21. Αέ β βΝ ΰδαΝ πδ βηκθδεάΝ Ϊ δαΝ κυΝ Καγβΰβ άΝ εέΝ βηά λδκυΝ
Γ πλΰκτ κυΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμΝ απσΝ
1ή1ίήβί1θΝΫπμΝγ1ήηήβί1ιέΝ 

22. Ά δ μΝΰδαΝπλκ ππδεκτμΝζσΰκυμέ 

23.  Αθαεκδθυ δμΝ– δΪφκλαέ 

 
Θ ΜΑΣΑΝΗΜ ΡΗΙΑΝ ΙΑΣΑΞΗΝ10ης ΤΝ ΡΙΑΗ 

 

1. Πλσ εζβ βΝ υπκίκζάμΝ λ υθβ δευθΝ πλκ Ϊ πθΝ ΰδαΝ βΝ λΪ βΝ 1Ν κυΝ
ΠλκΰλΪηηα κμΝ « θέ ξυ βΝ βμΝ Έλ υθαμΝ κΝ ΟΠΑΝ η Ν εκπσΝ βθΝ
ιπ λΫφ δαΝεαδΝ βθΝΑλδ έα»ΝΰδαΝ κΝαεα έΝΫ κμΝβί1θ-2017.   

2. Αθαεκδθυ δμΝ– δΪφκλαέ 
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