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ΩΣ ΡΙΚΟΝΚΑΝΟΝΙΜΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟΝΜ ΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝΝΠΟΤ ΩΝ 

ΣΜΗΜΑΣΟΝ ΙΟΙΚΗΗΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝ 

(απσφα β Γ θδεάμ ΣυθΫζ υ βμ µ  δ δεά Στθγ β - 10 Ιουζέου 2014) 
 
 

ΑΡΘΡΟΝ1 

Σ οπ  

 

1. ΟΝ Καθκθδ µσμΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ κυΝ Σµάµα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ
εαγκλέα δΝ κΝπζαέ δκΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝκλΰΪθπ βμΝ κυΝΠλκΰλΪηηα κμ Μ απ υξδαευθΝ
πκυ υθΝ (ΠΜ) η Ν έ ζκΝ « δκέεβ βΝ πδξ δλά πθ-Master in Business 

Administration (Μέ έ έ)»  πκυΝπλκ φΫλ δΝ κΝΣηάηα. 

 

2. ΟΝ Καθκθδ µσμΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ κυΝ Σµάµα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ
απκ ζ έΝΠαλΪλ βµαΝ κυΝΚαθκθδ µκτΝΜ απ υξδαευθΝπκυ υθΝ κυΝΠαθ πδ βµέκυΝ
Πα λυθΝεαδΝίλέ ε αδΝ Ν υµφπθέαΝµ Ν κΝπ λδ ξσµ θκ κυέ 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ2 

π α 

 

ΣκΝΠΜΝκ βΰ έΝ βθΝαπκθκηάΝΜ απ υξδαεκτΝ δπζυµα κμΝ δ έε υ βμΝ(Μέ έ )Ν βΝ
δκέεβ βΝ πδξ δλά πθΝη Ν Ϋ λδμΝεα υγτθ δμΝ ι δ έε υ βμμ   

 
        (1)ΝΜέ έ έΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝη Ν ι δ έε υ βΝ κΝΜΪθα αη θ , 
        (β)ΝΜέ έ έΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝη Ν ι δ έε υ βΝ κΝΜΪλε δθΰε,ΝΝΝ 
        (γ)ΝΜέ έ έΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝη Ν ι δ έε υ βΝ βΝΧλβηα κκδεκθκηδεά-Σλαπ αδεά,Ν 
        (ζ)ΝΜέ έ έΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝη Ν ι δ έε υ βΝ βΝ δ γθά πδξ δλβηα δεσ β α. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ3 

Συ ο  Ό α α 

 

1. ΗΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ µ Ν δ δεάΝ τθγ βΝ (Γ )Ν ζ δ κυλΰ έΝ τµφπθαΝ µ Ν αΝ
πλκίζ πσµ θαΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ Σµάµα κμΝ εαδΝ µ Ν δμΝ
αλµκ δσ β μΝπκυΝκλέα δΝ κΝΪλγλκΝ1βΝ κυΝΝέΝβίκγήλβέΝ πκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝµΫζβΝ ΠΝ
βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝεαδΝ υκΝ(β)Νµ απ υξδαεκτμΝφκδ β ΫμΝ κυΝΣµάµα κμέ 

 

2. ΓδαΝ κ ΠΜΝ κλέα αδΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπάΝ ( )Ν η Ν απσφα βΝ βμΝ Γ έΝ ΗΝ
υθ κθδ δεάΝ πδ λκπά,Ν πκυΝ έθαδΝ αλµσ δαΝ ΰδαΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ κθ 

υθ κθδ µσΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝπλκΰλΪµµα κμΝ έθαδΝ λδη ζάμΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ τκΝ
µΫζβΝ ΠΝεαδΝαπσΝ κΝ δ υγυθ άΝΜ απ υξδαευθΝπκυ υθΝ κυΝΠΜέΝΗΝγβ έαΝεΪγ Ν
µΫζκυμΝ βμΝ Ν έθαδΝ δ άμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝαθαθ πγ έΝµέαΝ υθ ξάΝφκλΪέ 
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ΑΡΘΡΟΝ4 

υ υ  Μ απ υ α  Σπου  

 

 ΓδαΝ κ ΠΜΝκλέα αδ,Νµ Ναπσφα βΝ βμΝΓ ,Ναθ έ κδξκμΝ δ υγυθ άμΝΜ απ υξδαευθΝ  
 πκυ υθ,ΝκΝκπκέκμΝ δ βΰ έ αδΝ βΝΓ ΝεΪγ ΝγΫµαΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝαπκ ζ µα δεάΝ  
 φαλµκΰάΝ κυΝΠΜέΝΗΝγβ έαΝ κυΝ δ υγυθ άΝΜ απ υξδαευθΝπκυ υθΝ έθαδΝ δ άμΝ 
 εαδΝηπκλ έΝθαΝαθαθ πγ έΝµέαΝ υθ ξάΝφκλΪέ 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ5 

ο  

 

1. ΣβΝ δ α εαζέαΝ πθΝηαγβηΪ πθΝαθαζαηίΪθκυθ,Νη ΪΝαπσΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝΓ ,ΝηΫζβΝ
ΠΝ κυΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΠα λυθέ  

 

2. ΓδαΝ βθΝαθΪγ βΝ δ α εαζέαμΝ ΝµΫζβΝΝ ΠΝ υθ ε δµυθ αδΝβΝ ξ δεάΝ δ αε δεάΝεαδΝ
λ υθβ δεάΝ µπ δλέα,Ν εαγυμ εαδΝ κδΝ δ αε δεΫμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ πλκπ υξδαεκτΝ

πλκΰλΪµµα κμΝ πκυ υθΝεαδΝ κυΝΠΜέ 
 

3. Μ ΪΝαπσΝΫΰελδ βΝ βμΝΓ ,Ν έθαδΝ υθα άΝβΝαθΪγ βΝ δ α εαζέαμΝεαδΝ ΝηΫζβΝ ΠΝ
ΪζζπθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΠα λυθΝάΝΪζζκυΝκηκ αΰκτμΝ Ι,Ν Νκησ δηκυμΝ
εαγβΰβ Ϋμ, Ν πδ εΫπ μΝεαγβΰβ ΫμΝάΝ Ν δ δεκτμΝ πδ άηκθ μΝεαδΝ λ υθβ ΫμΝαπσΝ
αθαΰθπλδ ηΫθαΝ λ υθβ δεΪΝ δ λτηα αΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ βμΝ αζζκ απάμΝ πκυΝ έθαδΝ
εΪ κξκδΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ εαδΝ ΫξκυθΝ παλεάΝ πδ βηκθδεάΝ άΝ λ υθβ δεάΝ άΝ

υΰΰλαφδεάΝ λα βλδσ β αέΝ 
 

4. ΓδαΝ βθΝαθΪγ βΝ δ α εαζέαμΝ δ βΰ έ αδΝβΝ ΝεαδΝαπκφα έα δΝβΝΓ έ 
 

 

ΑΡΘΡΟΝ6 

π ο  Υπο φ   

 

1. Μ ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ  ,Ν βΝ Γ Ν απκφα έα δΝ ΫπμΝ γ1Ν Μαέκυ εΪγ Ν Ϋ κυμΝ βΝ
βµκ έ υ βΝπλκεάλυιβμΝΰδαΝ δ αΰπΰάΝη απ υξδαευθΝφκδ β υθΝ κΝΠΜΝεα ΪΝ κΝ
πσµ θκΝαεα βµαρεσΝΫ κμέ 

 

2.  κΝ ΠΜΝ ΰέθκθ αδΝ ε κέΝ π υξδκτξκδΝ ηβηΪ πθΝ Παθ πδ βηέπθΝ βμΝ βη απάμΝ εαδΝ
κηκ αΰυθΝαθαΰθπλδ ηΫθπθΝδ λυηΪ πθΝ βμΝαζζκ απάμ,Ν πθΝκπκέπθΝ κΝπ υξέκΝΫξ δΝ
αθαΰθπλδ γ έΝαπσΝ κΝ ΙΚ Σ ΝάΝ Ο Σ Π,Ν ΝεαγυμΝεαδΝπ υξδκτξκδΝ ηβηΪ πθΝΣ ΙέΝΝ
ΟδΝ Έζζβθ μΝ π υξδκτξκδΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰθπλέακυθ απκ δΰηΫθαΝ βθΝ αΰΰζδεάΝ ΰζυ αΝ
εαδΝ κδΝ αζζκ απκέΝ βθΝ ζζβθδεάΝ εαδΝ βθΝ αΰΰζδεάΝ ΰζυ αέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ
ΠέΜέέΝ ΰέθκθ αδΝ ε κέ εα ΪΝ πλκ λαδσ β αΝ κδμΝ 1)Ν π υξδκτξκδΝ ζζβθδευθΝ άΝ
αθαΰθπλδ ηΫθπθ,Ν κηκ αΰυθΝ ιΫθπθΝ ηβηΪ πθΝ Παθ πδ βηέπθΝ η Ν δ δεσ β αΝ βΝ

δκέεβ βΝ πδξ δλά πθ,Νβ)ΝΠ υξδκτξκδΝΪζζπθΝ δ δεκ ά πθΝΘ δευθ,ΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ
Πκζυ ξθδευθΝ ξκζυθΝ βμΝ ζζΪ κμΝ άΝ Παθ πδ βηέπθΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν δ σ δηπθΝ
πλκμΝ αΝ ζζβθδεΪ,Νεαδ,Ν ΫζκμΝγ)ΝΠ υξδκτξκδΝ ηβηΪ πθΝΣέ έΙέΝαθ έ κδξπθΝ δ δεκ ά πθέΝ
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Τπκοβφδσ β αΝηπκλκτθΝθαΝγΫ κυθΝεαδΝ ζ δσφκδ κδΝάΝ πέΝπ υξέπΝφκδ β Ϋμ,ΝκδΝκπκέκδΝ
εα ΪΝ βθΝ υπκίκζάΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ ΰδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ άΝ κυμΝ γαΝ ΫξκυθΝ
κζκεζβλυ δΝ πδ υξυμΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμέΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ αυ κέΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
εα αγΫ κυθΝ βθ ζδεάΝαθαζυ δεάΝίαγηκζκΰέαΝΫπμ 31 Ικυζέκυ,ΝσπκυΝγαΝφαέθ αδΝσ δΝ
ΫξκυθΝ ζ δυ δΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝεαδΝαπκηΫθ δΝησθκΝβΝκλεπηκ έαέΝ  βθΝπ λέπ π βΝ
αυ ά,Ν ΪθΝ πδζ ΰκτθ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ εκηέ κυθΝ αθ έΰλαφκΝ κυΝ π υξέκυΝ άΝ κυΝ

δπζυηα σμΝ κυμΝµΫξλδΝ βΝζάιβΝ βμΝπλκγ µέαμΝ πθΝ ΰΰλαφυθέ 
 

3. ΗΝ πδζκΰάΝ πθΝ δ αε ΫπθΝΰέθ αδ απσΝ βΝ Ν κυΝΜ έΝΗΝΓ Νκλέα δΝ αΝελδ άλδαΝη Ν
ίΪ βΝ αΝκπκέαΝαιδκζκΰκτθ αδΝκδΝυπκοάφδκδέΝΗΝ Ν δ βΰ έ αδΝεαδΝβΝΓ Ν πδευλυθ δΝ
κθΝεα ΪζκΰκΝ πθΝ δ αε ΫπθΝ κΝΠΜέ 

 

4. ΗΝ δα δεα έα πδζκΰάμΝ εαδΝ βΝαθαεκέθπ βΝ πθΝαπκ ζ µΪ πθΝκζκεζβλυθ αδΝ ΫπμΝ
3ίΝ π ηίλέκυ. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ7 

αφ  

 

1. ΗΝ αλξδεάΝ ΰΰλαφάΝ πθΝ πδζ ΰΫθ πθΝ µ απ υξδαευθΝ φκδ β υθΝ ΰέθ αδΝ θ σμΝ βμΝ
πλυ βμΝ ί κηΪ αμ εΪγ Ν δ αε δεκτΝ ιαηάθκυέ 

 

2. ΗΝ µβΝ πλαΰµα κπκέβ β,Ν εΝ µΫλκυμΝ κυΝ πδζ ΰΫθ κμΝ µ απ υξδαεκτΝ φκδ β ά,Ν βμΝΝ
ΰΰλαφάμΝ θ σμΝ βμΝ πλκίζ πσµ θβμΝ πλκγ µέαμ δ κ υθαµ έΝ µ Ν µβΝ απκ κξάΝ βμΝ

Ϋΰελδ βμΝ δ αΰπΰάμΝ κυΝ κΝΠΜΝ κυΝΣµάµα κμέ 
 

 

ΑΡΘΡΟΝ8 

α  αφ  

 

1. ΗΝ αθαθΫπ βΝ ΰΰλαφάμΝ ΰέθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ βθΝ αλξάΝ εΪγ Ν ιαµάθκυ,Ν µΫ αΝ Ν
πλκγ µέ μΝπκυΝκλέακθ αδΝαπσΝ βΝΓλαµµα έαΝ κυΝΠΜέ 

 

2. Μ απ υξδαεσμΝφκδ β άμΝπκυΝ θΝαθαθΫπ Ν βθΝ ΰΰλαφάΝ κυ,ΝξΪθ δΝ βθΝδ δσ β αΝ κυΝ
µ απ υξδαεκτΝφκδ β άΝεαδΝ δαΰλΪφ αδΝαπσΝ αΝµβ λυαΝ κυΝΠΜέ 

 

3. δαεκπάΝ φκέ β βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ ΰδαΝ κλδ ηΫθκΝ ξλσθκ,Ν πκυΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ
υπ λίαέθ δΝ αΝ τκΝΫ β,ΝΰδαΝπκζτΝ κίαλκτμΝζσΰκυμ,Νη ΪΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝΓ Ν
πκυΝζαηίΪθκθ αδΝεα σπδθΝαπαδ ά πμΝ κυΝ θ δαφ λκηΫθκυΝη απ υξδαεκτΝφκδ β άέ 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ9 

Μα µα α α  π µα  α α 
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1. ΓδαΝ βθΝ απσε β βΝ Μέ έ έΝ έθαδΝ υπκξλ π δεάΝ βΝ πδ υξάμ ιΫ α βΝ Ν υθκζδεΪΝ
υ εαΝ(1β)Νηαγάηα α,ΝεαδΝβΝ επσθβ βΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέ 

 

2. ΗΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ έθαδΝ υπκξλ π δεά. ΟΝ
ηΫΰδ κμΝ αλδγησμΝ πθΝ απκυ δυθ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπ λί έΝ δμΝ Ϋ λδμΝ (ζ)Ν αθΪΝ
ηΪγβηαέΝ  Ν δαφκλ δεάΝ π λέπ π βΝ κΝ φκδ β άμΝ θΝ ΰέθ αδΝ ε σμΝ βθΝ ζδεάΝ
ιΫ α βΝ κυΝηαγάηα κμΝεαδΝίαγηκζκΰ έ αδΝη Νηβ ΫθΝ(ί)έΝ 

 

3. ΗΝ δ α εαζέαΝ πθΝµαγβµΪ πθΝΰέθ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝΰζυ α, η Ν δμΝ ιαδλΫ δμΝ
πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ κθΝ π λδεσΝ Καθκθδ ησΝ Λ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ
Πα λυθέ 
 

4. ΟδΝη απ υξδαεκέΝφκδ β ΫμΝ πδζΫΰκυθΝη ΪΝ κΝπΫλαμΝ κυΝ1κυΝ ιαηάθκυΝζΝαπσΝ αΝηΝ
ηαγάηα αΝ βμΝ εα τγυθ άμΝ κυμέ ΟδΝ η απ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ πδζΫΰκυθΝ
θαζζαε δεΪΝγΝαπσΝ αΝηΝηαγάηα αΝ βμΝεα τγυθ άμΝ κυμΝεαδΝ1ΝαπσΝ αΝηαγάηα αΝ
ζ τγ λβμΝ πδζκΰάμέ 

 
5. ΗΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝ υΰΰλΪφ αδΝ κ γ ηα δεσΝπ έκΝ βμΝεα τγυθ βμ,ΝάΝ Ν

υθ υα ησΝη ΝΪζζ μΝεα υγτθ δμ. ΗΝΰζυ αΝ βμΝ δπζπµα δεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ
βΝ ζζβθδεάΝ άΝ βΝ ΰΰζδεάέΝ ΗΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ
πλαΰηα κπκδ έ αδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝξ δη λδθκτΝ ιαηάθκυΝεαδ έθαδΝυπκξλ π δεάέΝ Ν
π λέπ π βΝ απκυ έαμΝ απσΝ βθΝ υπκ άλδιβ,Ν άΝ απκ υξβηΫθβμΝ υπκ άλδιβμ,Ν κΝ
φκδ β άμΝ δεαδκτ αδΝ θαΝ Ν παθαζΪί δΝ βθΝ υπκ άλδιβ αΝ ΫζβΝ κυΝ αλδθκτΝ
ιαηάθκυέΝ  Νπ λέπ π βΝ εΝθΫκυΝαπκ υξέαμ, απκυ έαμ,ΝάΝηβΝκζκεζάλπ βμΝ βμΝ
δπζπηα δεάμΝ θ σμΝ κυΝ πλκίζ πκηΫθκυΝ ξλσθκυ,Ν κΝ φκδ β άμΝ δΪΰλΪφ αδΝ

αυ κ δεαέπμέΝΗΝΓ Ν πδί ίαδυθ δΝ βΝ δαΰλαφάέ 

 
  Ν ιαδλ δεΪΝ δ δεΫμΝ π λδπ υ δμΝ κΝ φκδ β άμΝ τθα αδ θαΝ αδ βγ έΝ βΝ Γ Ν ΰδαΝ

παλΪ α βΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ πΫλαΝ κυΝ Φ ίλκυαλέκυέΝ  Μ ΪΝ απσΝ
απσφα βΝ βμΝ Γ Ν ηπκλ έΝ θαΝ κυΝ κγ έΝ παλΪ α β ΫπμΝ αΝ ΫζβΝ κυΝ αλδθκτΝ
ιαηάθκυέΝκΝπκζτ.  Νπ λέπ π βΝαπκυ έαμΝά απκ υξέαμ,Νδ ξτ δΝβΝπ λδΰλαφ έ αΝ
δα δεα έαΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ ( βζα ά,Ν ηδαΝ αεσηβΝ υθα σ β αΝ

υπκ άλδιβμΝ αΝ ΫζβΝ κυΝξ δη λδθκτΝ ιαηάθκυ). 

 

6. ΓδαΝ κθΝ κλδ µσΝ κυΝ πδίζΫπκθ κμΝ Καγβΰβ ά,Ν κΝ θ δαφ λσµ θκμΝ φκδ β άμΝ
υµπζβλυθ δΝη Ν κΝπΫλαμΝ κυΝβκυΝ ιαµάθκυΝεαδΝ θ σμ κυΝηάθα Ικυθέκυ,Ν δ δεσΝ

Ϋθ υπκΝ σπκυΝ εφλΪα δΝ βθΝ πλκ έµβ βΝ κυΝ εαδΝ σπκυΝ εα αξπλ έ αδΝ βΝ τµφπθβΝ
ΰθυµβΝ κυΝπλκ δθσµ θκυΝµΫζκυμΝ ΠέΝ κΝέ δκΝΫθ υπκΝαθαΰλΪφ αδΝ κΝγΫηαΝ βμΝ

δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ κυΝη απ υξδαεκτΝφκδ β άέ 
 

7. ΟΝµ απ υξδαεσμΝφκδ β άμ Ϋξ δΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ αβ ά δΝαζζαΰάΝ πδίζΫπκθ κμΝ
µΫζκυμΝ ΠΝ εαδΝ κΝ πδίζΫπκθΝ µΫζκμΝ ΠΝ Ϋξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ αβ ά δΝ
απαζζαΰάΝ απσΝ κθΝ κλδ µσΝ κυΝ θ σμΝ κυΝ πλυ κυΝ ηάθαΝ κυΝ γκυΝ ιαηάθκυΝ
[ π Ϋηίλδκμ]Ντ λαΝαπσΝαέ β βΝ βΝΓ έ 
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8. ΗΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ, ε σμΝ απσΝ βθΝ παλΪ κ βΝ βμΝ
λΰα έαμ, π λδζαηίΪθ δΝ βθΝ παλκυ έα βΝ αυ άμΝ απσΝ κθΝ φκδ β άέΝ ΟδΝ

παλκυ δΪ δμΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ κυΝΜ Νΰέθκθ αδΝυπκξλ π δεΪΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ
λέ κυΝ ιαηάθκυΝ( θ δε δεΪΝ δμΝ τκΝ ζ υ αέ μΝ ί κηΪ μΝ κυΝΙαθκυαλέκυ)έ 

 
 

ΑΡΘΡΟΝ10 

π ο  Κα υ   
 

1. ΟδΝ υπκοάφδκδ,Ν βθΝ αέ β άΝ κυμΝ ΰδαΝ δ αΰπΰάΝ κΝ Μ ,Ν βζυθκυθΝ βθΝ
πλκ έηβ άΝ κυμΝΰδαΝ δμΝεα υγτθ δμΝη Ν δλΪΝπλκ λαδσ β αμΝαπσΝ1ΝΫπμΝζΝ(η Ν1Ν
ξαλαε βλέακυθΝ βθΝεαζτ λβΝπλκ έηβ άΝ κυμΝεαδΝη ΝζΝ βΝξ δλσ λβ). 

 

2. ΟδΝ πδ υξσθ μΝεα αθΫηκθ αδΝδ σπκ αΝαθΪΝεα τγυθ β,Ν βζα άΝαθΪΝ1ίΝ ΪθΝ έθαδΝ
υθκζδεΪΝζί,Ν φσ κθΝαυ σΝ έθαδΝ υθα σθΝ(Ϊλ δκμΝαλδγησμΝ πδ υξσθ πθ). 

 

3. ΗΝ εα αθκηάΝ πθΝ πδ υξσθ πθΝ αλξέα δΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ πλκ έηβ βΝ 1έΝ  βΝ υθΫξ δα,Ν
ε θΫμΝάΝπζ κθα ηα δεΫμΝγΫ δμΝ ιδ κλλκπκτθ αδΝη ΝίΪ β βθΝπλκ έηβ βΝβέΝΜ ΪΝ
απσΝαυ σ,Ν ΪθΝξλ δα έ,Νη Νελδ άλδκΝ βθΝπλκ έηβ βΝγΝεαδΝ ΫζκμΝη Νελδ άλδκΝ βθΝ
πλκ έηβ βΝΝζέ 

 

4. ΗΝ ΝΫξ δΝ βθΝ υγτθβΝΰδαΝ βθΝεα αθκηάΝ πθΝ πδ υξσθ πθΝαθΪΝεα τγυθ β,ΝΫ δΝ
υ Ν θαΝ δα φαζέα αδΝ βΝ ζ δ κυλΰδεσ β αΝ κυΝ ΠλκΰλΪηηα κμέ  βΝ υθΫξ δα,Ν
εαθ έμΝη απ υξδαεσμΝφκδ β άμΝ θΝ δεαδκτ αδΝθαΝαζζΪι δΝεα τγυθ βέ 
 

 

ΑΡΘΡΟΝ11 

α  Ηµ ο ο 

 

ΗΝ δ α εαζέαΝ κυ ξ δµ λδθκτΝ ιαµάθκυΝ δ ιΪΰ αδΝ απσΝ 1Ν Οε πίλέκυΝ ΫπμΝ 1η 

ΙαθκυαλέκυΝεαδΝ κυΝ αλδθκτΝ ιαµάθκυΝαπσΝι Φ ίλκυαλέκυΝΫπμ γ1ΝΜα κυέ  κΝ ΫζκμΝ
εΪγ Ν ιαµάθκυΝ πλαΰµα κπκδκτθ αδΝ κδΝ ι Ϊ δμΝ πθΝ µαγβµΪ πθέΝ ΗΝ παθαζβπ δεάΝ
ι α δεάΝπ λέκ κμΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ κθΝηάθαΝ π Ϋηίλδκέ ΗΝ ι α δεάΝπ λέκ κμΝ
θΝµπκλ έΝθα υπ λίαέθ δΝ δμΝ λ έμ ί κµΪ μ. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ12 

α µο ο α 

 

1. ΗΝ ίαγµκζκΰέαΝ πθΝ µ απ υξδαευθ φκδ β υθΝ αΝ µαγάµα αΝ πκυΝ παλαεκζκυγκτθΝ
αεκζκυγ έΝ βθΝδ ξτκυ αΝΰδαΝ κυμΝπλκπ υξδαεκτμΝφκδ β ΫμΝεζέµαεαΝίαγµκζκΰέαμΝεαδΝ
εα α έγ αδΝαπσΝ κθ δ Ϊ εκθ αΝ βΝΓλαµµα έαΝ κυΝΣµάµα κμΝ θ σμΝ έεκ δ βη λυθΝ
απσΝ βΝζάιβΝ βμΝ ι α δεάμΝπ λδσ κυέ 
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2.  Ν π λέπ π βΝ απκ υξέαμΝ Ν ηΪγβηα, κΝ µ απ υξδαεσμΝ φκδ β άμΝ δεαδκτ αδΝ  θαΝ
παθαζΪί δΝ βθΝ ιΫ α βΝ κυ µαγάηα κμ βθΝ παθαζβπ δεάΝ ιΫ α βΝ κυΝ

 π ηίλέκυΝάΝεαδΝ βθΝαθ έ κδξβΝ ι α δεάΝπ λέκ κΝ κυΝ πση θκυΝαεα βηαδεκτΝ
Ϋ κυμ,Ν φσ κθΝ θΝ κφ έζ δΝ π λδ σ λαΝ απσΝ ζΝ ηαγάηα αέΝ   Ν π λέπ π βΝ θΫαμΝ 
απκ υξέαμ,ΝκΝµ απ υξδαεσμΝφκδ β άμΝ δαΰλΪφ αδΝ κυΝπλκΰλΪµµα κμ αυ κ δεαέπμ. 

ΗΝΓ Ν πδί ίαδυθ δΝ βΝ δαΰλαφάέ 
 

3. ΗΝηβΝπλκ Ϋζ υ βΝ βθΝ ιΫ α βΝ θσμΝηαγάηα κμΝδ κ υθαη έΝη Ναπκ υξέα. 

 

4.  Ν π λέπ π βΝ υπΫλία βμΝ κυΝ κλέκυΝ απκυ δυθ (4),Ν κΝ µ απ υξδαεσμΝ φκδ β άμΝ
υπκξλ κτ αδΝ θα παθαζΪί δ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ βθΝ ιΫ α β κυΝ µαγάηα κμ 

την αµΫ πμΝ πσµ θβΝ αεα βµαρεάΝ ξλκθδΪ,Ν σπκυΝ δεαδκτ αδΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝ βθΝ
παθαζβπ δεάΝ ιΫ α βΝ κυΝ  π ηίλέκυέΝ  Ν π λέπ π βΝ θΫαμΝ απκ υξέαμΝ κΝ

µ απ υξδαεσμΝ φκδ β άμΝ δαΰλΪφ αδΝ κυΝ πλκΰλΪµµα κμΝ αυ κ δεαέπμέ ΗΝ Γ Ν
πδί ίαδυθ δΝ βΝ δαΰλαφάέ 

 

ΗΝηβΝπλκ Ϋζ υ βΝ βθΝ ιΫ α βΝ κυΝηαγάηα κμΝδ κ υθαη έΝη Ναπκ υξέαέ 
 

5. ΟΝ ίαγµσμΝ βμΝ δπζπµα δεάμΝ λΰα έαμΝ έ αδΝ απσΝ πδ λκπά,Ν βθΝ κπκέα 

υµµ Ϋξ δΝ κΝ πδίζΫππθ εαγβΰβ άμ εαδΝ  κδ υθ πδίζΫπκθ μΝ  εαγβΰβ ΫμέΝ 
υθ πδίζΫππθΝ εαγβΰβ άμΝ έθαδΝ εαγβΰβ άμΝ κυΝ ΠΜΝ άΝ ΪζζκμΝ εαγβΰβ άμΝ
Παθ πδ βηέκυΝ βμΝβη απάμΝάΝαζζκ απάμ,Ν φσ κθΝβΝ δ δεσ β ΪΝ κυΝΫξ δΝ υθΪφ δαΝ
η Ν βΝ δπζπηα δεάΝάΝ ηάηαΝαυ άμέ ΟΝίαγµσμΝ βμΝ δπζπµα δεάμΝ λΰα έαμΝπλκετπ δΝ
πμΝκΝµΫ κμΝσλκμΝ πθΝίαγµυθΝ πθΝ λδυθΝ(γ)Ν µ ζυθΝ βμΝ πδ λκπάμέΝ 
 

6. ΟΝ ζδεσμΝ ίαγµσμΝ κυΝ Μ Ν πλκετπ δΝ απσΝ κΝ ίαγησΝ πθΝ η απ υξδαευθΝ
ηαγβηΪ πθΝεαδΝ κΝίαγησΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝαπσφα βΝ
Ϋΰελδ βμΝ κυΝΠΜΝάΝ δμΝαπκφΪ δμΝ βμΝΓ έ 

 

7. ΓδαΝ βθΝαπκθκµάΝ κυΝΜ  απαδ έ αδΝπλκαΰπΰδεσμΝίαγµσμΝ ΝσζαΝ αΝµ απ υξδαεΪΝ
µαγάµα αΝεαδΝ βΝ δπζπµα δεάΝ λΰα έαέΝ 

 

8.  κΝαπκθ ηση θκ Μ ΝαθαΰλΪφ αδΝξαλαε βλδ ησμΝΝ«Καζυμ»,ΝΝ«ΛέαθΝΚαζυμ»ΝάΝ
«Άλδ α»Νη Ν βθΝαθ δ κδξέαΝπκυΝδ ξτ δΝ κΝπλκπ υξδαεσΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθέ 

 

9. ΟΝ ηΫΰδ κμΝ πδ λ π σμΝ ξλσθκμ φκέ β βμΝ έθαδΝ βθΝ Ϋ β,Ν σπκυΝ θΝ δ κτ αδΝ η Ν κθΝ
εαθκθδεσΝ ξλσθκΝ φκέ β βμΝ πκυΝ έθαδΝ 1,ηΝ Ϋ βέΝ θΝ κΝ φκδ β άμΝ ι π λΪ δΝ κΝ ηΫΰδ κΝ
πδ λ π σΝ ξλσθκΝ φκέ β βμ (γΝ Ϋ β),Ν δαΰλΪφ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ Ν απσΝ κΝ µβ λυκΝ κυΝ

ΠΜέΝ 
 

 

ΑΡΘΡΟΝ13 

π π  Κα  

 

1. ΟΝΚαγβΰβ άμΝηπκλ έΝθαΝ πδίζΫπ δΝΫπμΝ Ϋ λδμΝ(ζ)Ν δπζπηα δεΫμΝ λΰα έ μ,Ν ε σμΝ
ΪθΝ υθ λΫξκυθΝ δ δεκέΝζσΰκδ.  



 8 

 
2. υθ πδίζΫπκθ μΝεαγβΰβ ΫμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝσζκδΝκδΝεαγβΰβ ΫμΝ κυΝΠλκΰλΪηηα κμ,ΝάΝ

ΪζζκμΝ εαγβΰβ άμΝΠαθ πδ βηέκυΝ βμΝβη απάμΝάΝαζζκ απάμ,Ν φσ κθΝβΝ δ δεσ β ΪΝ
κυμΝΫξ δΝ υθΪφ δαΝη Ν βΝ δπζπηα δεάΝάΝ ηάηαΝαυ άμέΝ 

 

3. ΗΝ πδ λκπάΝ πθΝεαγβΰβ υθΝπκυΝ πδίζΫπκυθΝπ υξδαεΫμΝ λΰα έ μΝ έθαδΝ λδη ζάμέ.  


