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Γ΄Ν Ξ Μ ΝΟΝΠΟΤ ΧΝΝ– Ι ΙΚ Τ Ν΄΄Τ ΑΣΟΚΑΛΛΙ ΡΓ Ι ΄΄ΝΧ11ίΝυλ μ,ΝECTS: 30) 
 
 

1. Ι Υ ΙΡΙ ΝΜΟΝ ΧΝΝΤ ΣΟΚ ΛΛΙ ΡΓ ΙΧΝΝΧ3ίΝυλ μ,ΝECTS 4) 
 

ΜήΝ  ΧΡ  έΟέ-Θ- -ΦΩ Ι ΚΧΝήΟΤ  Γ ΝΙΚΟΝΠ ΡΙΓΡ ΜΜ  

4-03-2016 
Π Ρ Κ Τ  

16:00-19:00 Θέ (3) ΚΟΛΤΓ ΝΜ 
δαξ έλδ β Ιξγυκΰ θθβ δευθ 
αγηυθ γαζα δθκτ θ λκτ 

19:00-21:00 Θέ (2) ΚΟΛΤΓ ΝΜ 
δαξ έλδ β  ηκθΪ πθ 

πλκπΪξυθ βμ οαλδυθ 
γαζα δθκτ  θ λκτ 

5-03-2016 
 ΣΟ 

 

08:00-10:00 Φέ (2) ΚΟΛΤΓ ΝΜ 
δαξ έλδ β  ηκθΪ πθ 

πΪξυθ βμ οαλδυθ γαζα δθκτ 
θ λκτ 

10:00-13:00 Φέ (3) ΚΟΛΤΓ ΝΜ 
δαξ έλδ β υ ε υα βλέκυ- 
δΪγ β Σ ζδεκτ πλκρσθ κμ 

13:00-14:00  - - 

14:00-17:00 Θέ (3) Ν Σ ΙΟΤΝ 

1έΙ κλδεά αθα λκηά β 
δαξ έλδ β Τ δκέεβ β 

(Management) 
βέ Χλβ δησ β α Τ Λ δ κυλΰέ μ 
κυ ΜΪθα αη θ  

17:00-19:00 Θέ (2) Ν Σ ΙΟΤΝ 
δαξ έλδ β θγλυπδθκυ 
υθαηδεκτ βθ ζζΪ αμ ξγ μ 

εαδ άη λα  

 
6-03-2016 
ΚΤΡΙ Κ  

 
 

09:00-12:00 Φέ (3) Ν Σ ΙΟΤΝ 

εά δμ: 
τθ αιβ ίδκΰλαφδεκτ 

βη δυηα κμ α ΰΰζδεΪ εαδ 
α ζζβθδεΪ 

τθ αιβ υθκ υ δεάμ 
πδ κζάμ  αθααά β β 

πλκ ππδεκτ 
θΪζυ β αΰΰ ζέαμ ΰδα 

αθααά β β πλκ ππδεκτ 
θΪζυ βΝγΫ βμ λΰα έαμ  

ηδα παλαΰπΰδεά  ηκθΪ α 
 Άζζ μΝα εά δμ  

υθ θθσβ β η  κυμ φκδ β Ϋμ 

12:00-14:00 Φέ (2) Μ Σ Ν  
Η πέ λα β βμ κδεκθκηδεάμ 
ελέ βμ β ουξκζκΰέα κυ 
αθγλυπκυ  

1-04-2016 
Π Ρ Κ Τ  

 
 

 

16:00-19:00 Θέ (3) ΓΚΟΤ ΝΜ 

δαπλκ ωπδεΫμΝ χΫ δμΝ κΝ
χυλκΝ λγα έαμ: 

Μδα ουξκζκΰδεά πλκ δ αΰπΰά 
βμ λΰα έαμ εαδ βμ 

θκβηα κ σ β άμ βμ απσ κθ 
ουξδ ησ 
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1-04-2016 
Π Ρ Κ Τ  

 

 

19:00-21:00 Φέ (2) ΓΚΟΤ ΝΜ 

δαπλκ ωπδεΫμΝ χΫ δμΝ κΝ
χυλκΝ λγα έαμ: 

κηδεΫμ εαδ εκδθπθδεΫμ 
αυ σ β μ δμ δκηα δεΫμ 

( λΰα δαεΫμ) ξΫ δμ 

δαέλ δ εαδ α έζ υ μ  

Μδα αθΪζυ β πθ 
δαπλκ ππδευθ ξΫ πθ 

η αιτ κυ λΰα δεκτ 
υθαηδεκτ ηδαμ πδξ έλβ βμ η  

δξγυκεαζζδΫλΰ δ μ- δπηα δεσ 
λΰα άλδκ 

 
2-04-2016 
 ΣΟ 

 

09:00-11:00 Φέ (2) ΓΚΟΤ ΝΜ 

δαπλκ ωπδεΫμΝ χΫ δμΝ κΝ
χυλκΝ λγα έαμ: 

Σκ ίέπηα εαδ β δαξ έλδ β πθ 
δαπλκ ππδευθ ξΫ πθ κ 
λΰα δαεσ π λδίΪζζκθ 

Φτζκ, ΟδεκΰΫθ δα εαδ λΰα έα 

11:00-14:00 Φέ (3) ΓΚΟΤ ΝΜ 

δαπλκ ωπδεΫμΝ χΫ δμΝ κΝ
χυλκΝ λγα έαμ: 

δαπλκ ππδεΫμ ξΫ δμ κ 
ξυλκ λΰα έαμ-Θ ηα κζκΰέαμ 

Πλκμ Ϋθαθ ουξαθαζυ δεσ 
πλκ δκλδ ησ πθ 

δαπλκ ππδευθ ξΫ πθ κ 
λΰα δαεσ Π λδίΪζζκθ 

14:00-16:00  - - 

 
 

2. Ν ΛΛ ΚΣΙΚ ΝΜ ΘΟ ΟΙΝΤ ΣΟΚ ΛΛΙ ΡΓ ΙΧΝΝΧ30 υλ μ,ΝECTS 4) 
 

2-04-2016 
 ΣΟ 

16:00-20:00 Θ-Φ (4) ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΙ Ν  Οζκγκτλδα  

20:00-22:00 Θ-Φ (2) ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΙ Ν   ε λκφά Σσθκυ 

3-04-2016 
ΚΤΡΙ Κ  

 

8:00-11:00 Θέ (3) ΣΙΟΣΙΟΝ  Ο λαεκεαζζδΫλΰ δα 

11:00-14:00 Θέ (3)            ΣΙΟΣΙΟΝ  ε λκφά κζπηΪ πθ 

15-04-2016 
Π Ρ Κ Τ  

16:00-22:00 Θέ (6) Κ ΡΙΠΟΓΛΟΤΝΚ 
ε λκφά 

κιτλλυΰξκυ  

16-04-2016 
 ΣΟ 

08:00-14:00 Θέ(6) Π Ρ ΙΚ Ρ ΝΚ ε λκφά εαλαίέ αμ 

14:00-16:00  - - 

16:00-19:00 Θέ (3) ΓΚΟΤ Ν  ζφδθκγ λαπ έα 

19:00-22:00 Θέ (3) ΓΚΟΤ Ν  
ε λκφά 
φλδεΪθδεκυ 

ΰα σοαλκυ  
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3έΝ ΜΙΝ ΡΙ ΝήΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚ Ν ΠΙΚ Φ ΙΝΤπσΝΝ δαησλφω β (5ίΝυλωθ, ECTS 7)   
 

Τπ τγυθβμΝΠ ΥΟΝΙέ-ΓΚΟΤ Ν έ-Υ ΝΣ ΡΟΠΟΤΛΟΝ έ 
 
 

λ υθβ δεάΝ λγα έαΝECTS 15 
 
Τπ τγυθκδ: Π λ δεΪλβμΝΚέ  
 
Κα Ϊγ βΝ λ υθβ δευθΝ λγα δυθΝ βΝγλαηηα έαΝηΫχλδΝ δμΝ20-6-2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

 α ηαγάηα αΝΓΞΝ ιαηάθκυΝγαΝγέθκυθΝ λγα έ μέ  
ΜέαΝγδαΝ κΝΫθαΝηΪγβηαΝεαδΝηδαΝγδαΝ κΝΪζζκ 

 
ΟδΝ πκυ α ΫμΝ πδζΫγκυθΝαπσΝησθκδΝ κυμΝγΫηαΝ χ δεσΝη Ν κΝαθ δε έη θκΝ ωθΝ

ηαγβηΪ ωθ 
 

Κα Ϊγ βΝ λγα δυθΝηαγβηΪ ωθΝ βΝγλαηηα έαΝηΫχλδΝ δμ 20-6-2016 
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