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Οδηγίερ για ηην ζύνηαξη 

ηων “Δηήζιων Δζωηεπικών Δκθέζεων” ηων Σμημάηων ηων Α.Δ.Ι. 
 

 

 

Οη Εηήζιερ Εζωηεπικέρ Εκθέζειρ ηωλ αθαδεκαϊθώλ Σκεκάηωλ ππνβάιινληαη κάθε σπόνο, ζην ηέινο ηνπ 

αθαδεκαϊθνύ έηνπο, από όια ηα Σκήκαηα Παλεπηζηεκίωλ θαη Α.Σ.Δ.Ι. κε επζύλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπο ζηην 

ΜΟ.ΓΙ.Π. ηνπ νηθείνπ Ιδξύκαηνο. 

Οη Εηήζιερ Εζωηεπικέρ Εκθέζειρ ηωλ Σκεκάηωλ έρνπλ απογπαθικό θπξίωο ραξαθηήξα, πεξηιακβάλνπλ 

δειαδή απνγξαθηθά ζηνηρεία γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αθαδεκαϊθήο κνλάδαο ζε δεδνκέλν έηνο (δύο 

ακαδημαϊκά εξάμηνα) ωο πξνο ηα νξηδόκελα από ηνλ Νόκν 3374/2005 άξζξν 3 θξηηήξηα, δειαδή :  

 ην/ηα πξόγξακκα/ηα ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά),  

 ην εθπαηδεπηηθό έξγν,  

 ην εξεπλεηηθό έξγν, θαη  

 ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηος Σμήμαηορ. 

 

ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

Η ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξωζε ηωλ ζηνηρείωλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ε εηήζηα απνγξαθή ηνπο ζηηο 

Εηήζιερ Εζωηεπικέρ Εκθέζειρ έρεη δηηηή ζηόρεπζε : 

Α. Για ηο Σμήμα : 

 απνηππώλεη ηελ ζπλνιηθή εηθόλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

 επηηξέπεη ηελ ζπλερή παξαθνινύζεζε ηωλ ζηνηρείωλ θαη δεηθηώλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηόηεηα 

ηνπ επηηεινύκελνπ έξγνπ. Παξάιιεια όκωο  

 ρξεζηκεύεη ωο πξώηε ύιε γηα ηελ ζύληαμε από εηδηθή ΟΜ.Δ.Α. ηνπ Σκήκαηνο ηεο αλά ηεηξαεηία 

Έκθεζηρ Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (απην-αμηνιόγεζεο), πνπ ην Σκήκα ζα ππνβάιεη ζηελ Α.ΓΙ.Π. 

πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζεί ε Εξωηεπική Αξιολόγηζή ηνπ από Επιηποπή Εξωηεπικών 

Εμπειπογνωμόνων. 

Δηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ηωλ Σκεκάηωλ, επηβάιιεηαη απαξαηηήηωο ε 

ζπγθέληξωζε θαη θαηαγξαθή δεδνκέλωλ γηα όινπο ηνπο δείθηεο πνπ έρεη εμεηδηθεύζεη  ε Α.ΓΙ.Π. 

ζπκπιεξώλνληαο ζπγθεθξηκέλνπο Πίνακερ, νη νπνίνη θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

Έκθεζηρ Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (επηζπλάπηνληαη ωο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1.)  

Δπλόεην είλαη όηη, πέξαλ θαη επί πιένλ απηώλ ηωλ ειάρηζηωλ δεηθηώλ, ην Σκήκα έρεη ζπκθέξνλ, 

κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπγθεληξώλεη όζα άιια ζηνηρεία ζεωξεί ρξήζηκα γηα ηελ θαιύηεξε 

παξαθνινύζεζε ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ, θαη ηελ δηαζθάιηζε θαη βειηίωζε ηεο Πνηόηεηαο ηνπ 

παξερόκελνπ έξγνπ. 

Β. Για ηο οικείο Α.Δ.Ι. : 

πγθεληξώλνληαο ηηο απνγξαθηθέο Εηήζιερ Εζωηεπικέρ Εκθέζειρ όιωλ ηωλ Σκεκάηωλ όιωλ ηωλ 

ζρνιώλ, ε ΜΟ.ΓΙ.Π. ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι. εμαζθαιίδεη ηα αλαιπηηθά δηαρξνληθά ζηνηρεία πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ηελ πξώηε ύιε κειέηεο γηα ηελ αλά δηεηία ζύληαμε ηεο Εζωηεπικήρ Έκθεζηρ ηνπ 

Ιδξύκαηνο, κε ηελ νπνία ελεκεξώλεηαη ε Γηνίθεζε ηνπ Ιδξύκαηνο γηα όιεο ηηο επί κέξνπο πηπρέο θαη 

εμειίμεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ αθαδεκαϊθώλ ηνπ κνλάδωλ.  

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

Γηα ηελ θαιύηεξε θαη επρεξέζηεξε δηαρξνληθή παξαθνινύζεζε, δηαζηαύξωζε θαη αμηνιόγεζε ή θαη 

αληαιιαγή ηωλ πάζεο θύζεωο ζηνηρείωλ θαη δεηθηώλ από ην ίδην ην Σκήκα, ηελ ΜΟ.ΓΙ.Π ηνπ Ιδξύκαηνο, ηελ 

Α.ΓΙ.Π. ή θαη ην ΤΠΔΠΘ, θξίλεηαη ζθόπηκε ε εηζαγωγή ηνπο ζε εληαίνπ ηύπνπ Βάζη Γεδομένων, δνκεκέλε 

κε εληαίν γηα θάζε Ίδξπκα ηξόπν θαη ζπκβαηή κε ηηο παξάιιειεο Βάζεηο Γεδνκέλωλ πνπ ηεξνύλ ζπγγελή 

Α.Δ.Ι. Από ηελ Βάζε απηή ζα κπνξεί ε Α.ΓΙ.Π. λα αληιεί κε ηξόπν απηόκαην ηνπο ειάρηζηνπο απαηηνύκελνπο 

δείθηεο γηα ηελ Δμωηεξηθή Αμηνιόγεζε ηωλ Σκεκάηωλ.  
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Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε νκνηνγέλεηα ηωλ απνγξαθόκελωλ ζηνηρείωλ όιωλ ηωλ Σκεκάηωλ θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο ΜΟ.ΓΙ.Π. αιιά θαη ηεο Α.ΓΙ.Π., ε ζπγθξόηεζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλωλ είλαη 

ζθόπηκν λα αλαιεθζεί θεληξηθά, από ηελ ΜΟ.ΓΙ.Π. θάζε Ιδξύκαηνο θαη λα δηαηεζεί πξνο ρξήζε ζηηο επί 

κέξνπο αθαδεκαϊθέο κνλάδεο. Έηζη, κέζω αξρείωλ XML ζα είλαη δπλαηή ε απηόκαηε αληαιιαγή θαη 

κεηαθνξά ζηνηρείωλ από ην Σκήκα πξνο ηελ θεληξηθή θαη αληηζηξόθωο αιιά θαη πξνο ηελ Α.ΓΙ.Π. (ρεηηθέο 

ηερληθέο νδεγίεο έρνπλ ζηαιεί από ηελ Α.ΓΙ.Π. ζηηο ΜΟ.ΓΙ.Π. ηωλ Α.Δ.Ι. (αξηζ. πξωη. 789 θαη 790/19-10-

2009). 

 

Οπωζδήπνηε, είλαη απηνλόεην όηη ε θεληξηθή απηή Βάζε Γεδνκέλωλ ηνπ Ιδξύκαηνο κπνξεί θαη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη –θαη λα ζπγθεληξώλεη από ηα Σκήκαηα–  πέξαλ θαη επί πιένλ ηωλ δεηθηώλ πνπ έρνπλ 

εμεηδηθεπζεί από ηελ ΑΓΙΠ, θάζε άιιν ζηνηρείν γηα εζωηεξηθή ρξήζε, πνπ θξίλεηαη από ην Ίδξπκα 

απαξαίηεην γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ. 

Η παξαγωγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο Βάζεο Γεδνκέλωλ θάζε Ιδξύκαηνο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί από εηδηθή 

δπάζη ηος ΔΠΑ. 

  

Οδηγίερ για ηην Μεηαβαηική πεπίοδο 2009-2010 

Μέρξηο όηνπ ζπγθξνηεζεί ε ωο άλω πεξηγξαθόκελε Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλωλ ηνπ Ιδξύκαηνο θαη, ηδηαίηεξα, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηωλ πξνθεξύμεωλ ηνπ ΔΠΑ, ηα Σκήκαηα ζπκπιεξώλνπλ, 

ηόζν γηα ηηο Εηήζιερ Εζωηεπικέρ Εκθέζειρ πνπ ππνβάιινπλ ζηελ ΜΟ.ΓΙ.Π. όζν θαη γηα ηελ Έκθεζη 

Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζήρ ηνπο πνπ ππνβάιινπλ ζηελ Α.ΓΙ.Π., ηνπο Πίνακερ πνπ ζπληάρζεθαλ από ηελ 

Α.ΓΙ.Π. (επηζπλάπηνληαη). 

Καη’εμαίξεζε: 

Όζα Σκήκαηα έρνπλ ήδε ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Α.ΓΙ.Π. ηελ Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζήρ ηνπο 

θαινύληαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ζηελ νηθεία ΜΟ.ΓΙ.Π. ωο Εηήζια Εζωηεπική Έκθεζη ηνπο 

Πίνακερ ηεο Α.ΓΙ.Π. πιήξωο ζπκπιεξωκέλνπο.  

 

 

πλεκκέλα: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Πίλαθεο ηεο Α.ΓΙ.Π. ηνηρεία θαη δείθηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηων Σμημάηων  
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Οδηγίερ για ηην ζύνηαξη 

ηων “Δζωηεπικών Δκθέζεων” ηων Α.Δ.Ι. 

 

 

Οη Εζωηεπικέρ Εκθέζειρ ηωλ Α.Δ.Ι. (Παλεπηζηεκίωλ θαη Α.Σ.Δ.Ι.) ζπληάζζνληαη ανά διεηία, ζην ηέινο ηνπ 

αθαδεκαϊθνύ έηνπο, κε επζύλε ηεο νηθείαο ΜΟ.ΓΙ.Π. κε βάζε ηηο Εηήζιερ Εζωηεπικέρ Εκθέζειρ όιωλ ηωλ 

ρνιώλ θαη ηωλ Σκεκάηωλ ηνπ Ιδξύκαηνο. Η Εζωηεπική Έκθεζη ππνβάιιεηαη από ηελ ΜΟ.ΓΙ.Π. ζηελ 

θεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ νηθείνπ Ιδξύκαηνο. 

ΣΟΥΟ ΣΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΗ ΜΟ.ΓΙ.Π. 

ηόρνο ηεο Εζωηεπικήρ Έκθεζηρ ηηρ ΜΟ.ΓΙ.Π. είλαη λα επηζεκάλεη, κε βάζε ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα από ηελ αλάιπζε ηωλ επί κέξνπο ζηνηρείωλ θαη δεηθηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δηήζηεο 

Δζωηεξηθέο Δθζέζεηο ηωλ νηθείωλ Σκεκάηωλ θαη Τπεξεζηώλ, θαιέο πξαθηηθέο θαη λα εληνπίζεη πξνβιήκαηα 

πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο από ηε Γηνίθεζε ηνπ Ιδξύκαηνο. 

Η ππνβνιή ηεο Εζωηεπικήρ Έκθεζηρ ηεο ΜΟ.ΓΙ.Π. ζηελ Γηνίθεζε ηνπ Ιδξύκαηνο, απνζθνπεί ζηελ 

ηεθκεξηωκέλε ελεκέξωζή ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε, ηηο ηάζεηο, ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη ηηο απνθιίζεηο όιωλ 

ηωλ επί κέξνπο ιεηηνπξγηώλ ζηα νηθεία Σκήκαηα θαη ζηηο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο θαηά ηελ 

ηειεπηαία δηεηία, πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζνύλ από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε πξωηνβνπιίεο γηα ηελ δηαζθάιηζε 

θαη βειηίωζε ηωλ ωο άλω ιεηηνπξγηώλ ωο πξνο ηα βαζηθά θξηηήξηα πνηόηεηαο ηνπ Νόκνπ 3374/2005: 

 ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά),  

 ην εθπαηδεπηηθό έξγν,  

 ην εξεπλεηηθό έξγν, θαη  

 όιεο ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η Εζωηεπική Έκθεζη πεξηιακβάλεη : 

Α. πλζεηηθή απνγξαθή ηωλ ζηνηρείωλ θαη δεηθηώλ όιωλ ηωλ επί κέξνπο νηθείωλ Σκεκάηωλ θαη ρνιώλ 

πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ εληαία Βάζε Γεδνκέλωλ ηνπ Ιδξύκαηνο γηα ηηο δύν ηειεπηαίεο Εηήζιερ 

Εζωηεπικέρ Εκθέζειρ ηνπο. 

Β. Απνγξαθή αλαιπηηθώλ ζηνηρείωλ θαη δεηθηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο θεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο 

(βι. ηελ ζπλεκκέλε ελδεηθηηθή αλάιπζε πνπ πξνηείλεη ε Α.ΓΙ.Π.). 

Γ. Δπηζήκαλζε ηωλ επηηεπγκάηωλ θαη ηωλ αδπλακηώλ/πξνβιεκάηωλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα επί κέξνπο 

Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο. 

Γ. ύληνκν ζρνιηαζκό ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο θαη απνθιίζεηο –ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο– πνπ 

απνηππώλνληαη ζηα δηαρξνληθά δηαζηαπξωκέλα ζηνηρεία, αιιά θαη εηζεγήζεηο γηα παξεκβάζεηο ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο κε ζηόρν ηελ δηαζθάιηζε θαη βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο όιωλ ηωλ ιεηηνπξγηώλ 

ηνπ Ιδξύκαηνο ωο πξνο ηα ωο άλω βαζηθά θξηηήξηα ηνπ Νόκνπ 3374/2005 άξζξν 3:  

 

 

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

Γηα ηελ θαιύηεξε θαη επρεξέζηεξε δηαρξνληθή παξαθνινύζεζε, δηαζηαύξωζε θαη αμηνιόγεζε από ηελ 

ΜΟ.ΓΙ.Π ηωλ πάζεο θύζεωο ζηνηρείωλ θαη δεηθηώλ (αλωηέξω Α θαη Β)γ θξίλεηαη ζθόπηκε ε εηζαγωγή ηνπο 

ζε εληαίνπ ηύπνπ Βάζη Γεδομένων, δνκεκέλε κε εληαίν γηα θάζε Ίδξπκα ηξόπν θαη ζπκβαηή κε ηελ 

παξάιιειε Βάζε Γεδνκέλωλ πνπ ηεξεί ε Α.ΓΙ.Π. Έηζη, από ηελ Βάζε Γεδνκέλωλ ηνπ Ιδξύκαηνο ζα κπνξεί ε 

Α.ΓΙ.Π. λα αληιεί κε ηξόπν απηόκαην ηνπο ειάρηζηνπο δείθηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαδηθαζία Δμωηεξηθήο 

Αμηνιόγεζεο ηωλ Σκεκάηωλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε νκνηνγέλεηα ηωλ απνγξαθόκελωλ ζηνηρείωλ όιωλ ηωλ Σκεκάηωλ θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο ΜΟ.ΓΙ.Π. αιιά θαη ηεο Α.ΓΙ.Π., ε ζπγθξόηεζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλωλ είλαη 
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ζθόπηκν λα αλαιεθζεί θεληξηθά, από ηελ ΜΟ.ΓΙ.Π. θάζε Ιδξύκαηνο θαη λα δηαηεζεί πξνο ρξήζε ζηηο επί 

κέξνπο αθαδεκαϊθέο κνλάδεο. Έηζη, κέζω αξρείωλ XML ζα είλαη δπλαηή ε απηόκαηε αληαιιαγή θαη 

κεηαθνξά ζηνηρείωλ από ην Σκήκα πξνο ηελ θεληξηθή θαη αληηζηξόθωο αιιά θαη πξνο ηελ Α.ΓΙ.Π. ρεηηθέο 

ηερληθέο νδεγίεο έρνπλ ζηαιεί ηνλ Οθηώβξην από ηελ Α.ΓΙ.Π. ζηηο ΜΟ.ΓΙ.Π. ηωλ Α.Δ.Ι. (ΑΓΙΠ 789/19-10-

2009). 

Οπωζδήπνηε, είλαη απηνλόεην όηη ε θεληξηθή απηή Βάζε Γεδνκέλωλ ηνπ Ιδξύκαηνο κπνξεί θαη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη –θαη λα ζπγθεληξώλεη από ηα Σκήκαηα-  πέξαλ θαη επί πιένλ ηωλ δεηθηώλ πνπ έρνπλ 

εμεηδηθεπζεί από ηελ ΑΓΙΠ, θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη από ην Ίδξπκα ρξήζηκν γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηόηεηαο ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ. 

Η παξαγωγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο Βάζεο Γεδνκέλωλ θάζε Ιδξύκαηνο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί από εηδηθή 

δπάζη ηος ΔΠΑ. 

 

Οδηγίερ για ηην Μεηαβαηική πεπίοδο 2009-2010 

Μέρξηο όηνπ ζπγθξνηεζεί ε ωο άλω πεξηγξαθόκελε Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλωλ ηνπ Ιδξύκαηνο θαη, ηδηαίηεξα, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηωλ πξνθεξύμεωλ ηνπ ΔΠΑ γηα άκεζε ζύληαμε ηεο 

Δζωηεπικήρ Έκθεζηρ ηος Ιδπύμαηορ, ε ΜΟ.ΓΙ.Π. θαιείηαη : 

1. Να ζπγθεληξώζεη ηηο Εηήζιερ Εζωηεπικέρ Εκθέζειρ όιωλ ηωλ Σκεκάηωλ ηνπ Ιδξύκαηνο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ όια ηα απνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ζπκπιήξωζαλ ηα επί κέξνπο Σκήκαηα κε βάζε ηνπ 

Πίλαθεο ηεο Α.ΓΙ.Π. γηα ηελ Δζωηεξηθή Αμηνιόγεζε (βι. ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1). 

2. Να ζπκπιεξώζεη ηα Απνγξαθηθά ηνηρεία ηεο Λεηηνπξγίαο ηωλ Κενηπικών Τπηπεζιών ηνπ 

Ιδξύκαηνο, ζύκθωλα κε ην πξνηεηλόκελν Δλδεηθηηθό ρέδην/Δξωηεκαηνιόγην ηεο Α.ΓΙ.Π. ((βι. 

ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2). 

3. Να ζπκπιεξώζεη ηνπο ςνθεηικούρ Πίνακερ ζηνηρείωλ θαη δεηθηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ  πξνηείλεη 

ελδεηθηηθά ε Α.ΓΙ.Π. (βι. ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3)  

4. Να ζπληάμεη ηελ Δζωηεπική Έκθεζη ηος Ιδπύμαηορ κε βάζε ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε κεηά ηελ αλάιπζε ηωλ ωο άλω ζηνηρείωλ, επηζεκαίλνληαο θαιέο 

πξαθηηθέο θαη εληνπίδνληαο αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο από ηε 

Γηνίθεζε ηνπ Ιδξύκαηνο. 

πλεκκέλα: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Πίλαθεο ηεο Α.ΓΙ.Π. : ηνηρεία θαη δείθηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ Σμημάηων  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2.  Δλδεηθηηθά απνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ Κενηπικών Τπηπεζιών ηωλ Α.Δ.Ι.  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3.  Δλδεηθηηθνί ςνθεηικοί Πίνακερ απνγξαθήο ζηνηρείωλ θαη δεηθηώλ ηωλ Ιδπςμάηων 

 


