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ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 3. Θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας 
 

3.1 Αντικείμενο διεργασίας 
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξειδικεύει τη στρατηγική του στο επίπεδο της διασφάλισης 
ποιότητας, μέσω  χρονικά προσδιορισμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, οι οποίοι 
μετρούνται και αναθεωρούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΣΔΠ. Η διεργασία έχει ως 
αντικείμενο τη θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη συνεχή βελτίωση των 
Προγραμμάτων Σπουδών, των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και των 
διοικητικών υπηρεσιών του  Πανεπιστημίου Κρήτης και περιλαμβάνει:  

α. Την υιοθέτηση διαδικασιών διαβούλευσης για τη θέσπιση στόχων. 
β. Την επιλογή στόχων βελτίωσης των εσωτερικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης σε καθορισμένα περιοδικά διαστήματα.  
γ. Τη διαδικασία επιλογής δεικτών επιδόσεων για την παρακολούθηση του βαθμού 

βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών και διοικητικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

 

3.2 Δεδομένα εισόδου διεργασίας 
1. Στρατηγική του Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκπαίδευση, τα προγράμματα 

σπουδών, την έρευνα και καινοτομία, τις υποδομές και υπηρεσίες, το ανθρώπινο 
δυναμικό, τη διοίκηση και τη διασφάλιση ποιότητας. 

2. Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
3. Προτάσεις βελτίωσης, που προέκυψαν από τη λειτουργία των διεργασιών του ΕΣΔΠ. 
4. Αποτελέσματα ανασκόπησης ΕΣΔΠ. 

 

3.3 Δεδομένα εξόδου διεργασίας 
Αναφέρονται ενδεικτικά και με συνοπτικό τρόπο στόχοι και αντίστοιχοι δείκτες (KPI’s) 

1. Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) ετήσιας και μακροπρόθεσμης βελτίωσης της 

απορρόφησης της χρηματοδότησης (τακτικός προϋπολογισμός, πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων, ΕΛΚΕ, Εταιρεία Αξιοποίησης). 

2. Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) ετήσιας και μακροπρόθεσμης βελτίωσης του 

ύψους χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Κρήτης από εξωτερικές πηγές. 

3. Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) ετήσιας και μακροπρόθεσμης βελτίωσης της 

αναλογίας πόρων (ακαδημαϊκό και διοικητικό ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές) 

προς φοιτητικό δυναμικό. 

4. Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) ετήσιας και μακροπρόθεσμης βελτίωσης του 

ποσοστού χρήσης των διαθέσιμων υποδομών και εξοπλισμού του Πανεπιστημίου 

Κρήτης (χώρων διδασκαλίας, έρευνας και βοηθητικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, 

λογισμικού κ.α.). 

5. Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) βελτίωσης των γενικών και εξειδικευμένων 

γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.  

6. Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) βελτίωσης της ποιότητας των ΠΣ όπως : 

α. Του ποσοστού αποφοίτησης στο σύνολο του φοιτητικού δυναμικού ανά 
κύκλο σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ, ΔΔ), με σταθμίσεις διάρκειας σπουδών 
(4ετή/5ετή ΠΠΣ). 

β. Του επιπέδου μέσων όρων βαθμών εξαμήνων των ΠΣ και βαθμών 
πτυχίου/διπλώματος/Διδακτορικών Σπουδών (διάμεσος διαβάθμισης ΔΔ) 
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7. Στόχοι και δείκτες των ερευνητικών επιδόσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέσω της 
βελτίωσης κατάλληλων δεικτών επίδοσης, όπως:  

α. των δημοσιεύσεων ανά μέλος  ακαδημαϊκού προσωπικού. 
β. των ετεροαναφορών (citations) ανά μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού. 
γ.  της ερευνητικής χρηματοδότησης ανά μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού. 

 

3.4 Διαχείριση της διεργασίας 
Διαδικασία 3.1: Θέσπιση στόχων ποιότητας για το εκπαιδευτικό έργο (ΠΣ, μαθησιακή 
διαδικασία, μαθησιακά αποτελέσματα κ.λπ). 
 
Διαδικασία 3.2: Θέσπιση στόχων ποιότητας για την ερευνητική δραστηριότητα και την 
καινοτομία (ερευνητικές επιδόσεις, χρηματοδότηση, θεσμοί και συστήματα διαχείρισης 
έρευνας, ανάπτυξη καινοτομίας κ.λπ). 
  
Διαδικασία 3.3: Θέσπιση στόχων ποιότητας για υπηρεσίες, υποδομές και συστήματα 
διοίκησης (ανάπτυξη, λειτουργία, αναδιάρθρωση). 
 
Διαδικασία 3.4: Θέσπιση στόχων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (αξιολόγηση, 
επιμόρφωση και υποστήριξη προσωπικού). 
 

3.5 Δείκτες αποτελεσματικότητας της διεργασίας  
1. Μέσο ποσοστό εκπλήρωσης στόχων σε ετήσια βάση. 
2. Μέσο ποσοστό εκπλήρωσης στόχων σε καθορισμένη μεσοπρόθεσμη βάση. 
3. Μέσο ποσοστό εκπλήρωσης στόχων σε μακροπρόθεσμη βάση. 
4. Μέτρηση τάσεων απόκλισης στόχων. 

 

3.6. Μέθοδοι ελέγχου της διεργασίας 
• Μέσω προγραμματισμένων εσωτερικών αξιολογήσεων που διενεργεί η ΜΟΔΙΠ. 

• Μέσω της ανάλυσης των δεικτών αποτελεσματικότητας της διεργασίας. 

• Μέσω παρουσιάσεων των δεικτών επίτευξης των στόχων στα όργανα διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (Πρόεδρο Τμήματος, Συνέλευση Τμήματος, Πρυτανικές 
Αρχές, Σύγκλητο). 

• Μέσω παρουσίασης των αποτελεσμάτων της διεργασίας από τη ΜΟΔΙΠ και 
ανάλυσης των δεδομένων της κατά την ανασκόπηση του ΕΣΔΠ. 

 

3.7 Ενέργειες βελτίωσης της διεργασίας 
1. Σύγκριση των στόχων ποιότητας και των δεικτών (ΚΡΙ’ς) με εθνικά και διεθνή 

πρότυπα (benchmarking). 
2. Αναθεώρηση της σχετικής διεργασίας στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. 
3. Βελτίωση των διαδικασιών της διεργασίας, μέσω εσωτερικών αξιολογήσεων του 

ΕΣΔΠ. 
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3.8 Διαδικασίες διεργασίας 
 

Διαδικασία 3.1: Θέσπιση στόχων ποιότητας για το εκπαιδευτικό έργο (ΠΣ, μαθησιακή 

διαδικασία, μαθησιακά αποτελέσματα κ.λπ). 

 
 
Περιγραφή:  
Η ΜΟΔΙΠ, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και τις ακαδημαϊκές μονάδες, συντάσσουν τους ετήσιους στόχους ποιότητας για το 
εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η στοχοθεσία συνοδεύεται από αντίστοιχο 
προγραμματισμό ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη στόχων και τους 
αντίστοιχους δείκτες παρακολούθησης. 
 
Βήματα 
 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρέχει ετησίως (σε καθορισμένο χρόνο) στη Διοίκηση του 
Πανεπιστημίου Κρήτης τα δεδομένα ακαδημαϊκής λειτουργίας - από το ΟΠΕΣΠ 
ή άλλα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης -και 
αντίστοιχους δείκτες, καθώς και την ετήσια αναφορά της εσωτερικής 
αξιολόγησης των ΠΣ. 

2. Η ΜΟΔΙΠ, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιπρύτανη (ακαδημαϊκών), 
συντάσσουν σχέδιο στόχων ποιότητας για το εκπαιδευτικό έργο, λαμβάνοντας 
υπόψη τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Κρήτης για θέματα εκπαίδευσης, τα 
αποτελέσματα της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης των ΠΣ και τα σχετικά 
δεδομένα και δείκτες του ΟΠΕΣΠ. 

3. Ο αρμόδιος αντιπρύτανης (ακαδημαϊκών) συνεργάζεται με τους Προέδρους 
των Τμημάτων για την εναρμόνιση της στοχοθεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και των ακαδημαϊκών μονάδων σε θέματα εκπαίδευσης και υποβάλλει το 
οριστικό σχέδιο στη ΜΟΔΙΠ για έγκριση. 

4. Η ΜΟΔΙΠ εγκρίνει τους ετήσιους στόχους ποιότητας για το εκπαιδευτικό έργο 
και τις αντίστοιχες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων και τα υποβάλλει στη 
Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

5. Το αρμόδιο όργανο (Σύγκλητος) εγκρίνει την ετήσια στοχοθεσία για το 
εκπαιδευτικό έργο.  

6. Η απόφαση της Συγκλήτου δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.  

7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάζεται τεχνικά την απόφαση της Συγκλήτου και τροφοδοτεί 
το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΣΠ με τα σχετικά δεδομένα 
και πληροφορίες. 
 

 
Εμπλεκόμενα Μέρη:  
Διοίκηση, Σύγκλητος, ακαδημαϊκές μονάδες, ΜΟΔΙΠ. 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Η θέσπιση των στόχων ποιότητας γίνεται στην αρχή κάθε έτους και είναι μια 
επαναλαμβανόμενη διαδικασία. 
 
Σχετικά Έγγραφα:  
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Αποφάσεις για τη θέσπιση στόχων και δεικτών επιδόσεων (KPIs) βελτίωσης της ποιότητας 
των Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού έργου. 
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Σχήμα 3. 1 Διαδικασία 3.1  
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Διαδικασία 3.2: Θέσπιση στόχων ποιότητας για την ερευνητική δραστηριότητα και την 
καινοτομία (ερευνητικές επιδόσεις, χρηματοδότηση, θεσμοί και συστήματα διαχείρισης 
έρευνας, ανάπτυξη καινοτομίας κ.λπ) 

 
Περιγραφή:  
Η ΜΟΔΙΠ, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και τον ΕΛΚΕ, συντάσσουν τους ετήσιους στόχους ποιότητας για το ερευνητικό έργο του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Η στοχοθεσία συνοδεύεται από αντίστοιχο προγραμματισμό 
ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων, η οποία τεκμηριώνεται 
από αντίστοιχους δείκτες παρακολούθησης. 
 
Βήματα 
 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρέχει ετησίως (σε καθορισμένο χρόνο) στη Διοίκηση του 
Πανεπιστημίου Κρήτης τα δεδομένα ερευνητικής δραστηριότητας και 
λειτουργίας- από το ΟΠΕΣΠ ή άλλα πληροφοριακά συστήματα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης - και αντίστοιχους δείκτες, καθώς και την ετήσια 
αναφορά της εσωτερικής αξιολόγησης του ερευνητικού έργου. 

2. Η ΜΟΔΙΠ, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιπρύτανη (έρευνας), συντάσσουν 
σχέδιο στόχων ποιότητας για το εκπαιδευτικό έργο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
στρατηγική του Πανεπιστημίου Κρήτης για θέματα έρευνας και καινοτομίας, τα 
αποτελέσματα της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του ερευνητικού έργου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα σχετικά δεδομένα και δείκτες του ΟΠΕΣΠ. 

3. Ο αρμόδιος αντιπρύτανης (έρευνας) συνεργάζεται με τα μέλη της επιτροπής 
ερευνών ή και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και υποβάλλει το οριστικό σχέδιο στη 
ΜΟΔΙΠ για έγκριση. 

4. Η ΜΟΔΙΠ εγκρίνει τους ετήσιους στόχους ποιότητας για το ερευνητικό έργο και 
τις αντίστοιχες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων και τα υποβάλλει στη 
Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

5. Το αρμόδιο όργανο (Σύγκλητος) εγκρίνει την ετήσια στοχοθεσία για το 
ερευνητικό έργο.  

6. Η απόφαση της Συγκλήτου δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.  

7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάζεται την απόφαση της Συγκλήτου και τροφοδοτεί το 
πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΣΠ με τα σχετικά δεδομένα και 
πληροφορίες. 
 

 
Εμπλεκόμενα Μέρη:  
Διοίκηση, Σύγκλητος, ΕΛΚΕ, ΜΟΔΙΠ. 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Η θέσπιση των στόχων ποιότητας γίνεται στην αρχή κάθε έτους  και είναι μια 
επαναλαμβανόμενη διαδικασία. 
 
Σχετικά Έγγραφα:  
Αποφάσεις για τη θέσπιση στόχων και δεικτών επιδόσεων (KPIs) βελτίωσης της ποιότητας  
του ερευνητικού έργου. 
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Σχήμα 3. 2 Διαδικασία 3.2  
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Διαδικασία 3.3: Θέσπιση στόχων ποιότητας για υπηρεσίες, υποδομές και συστήματα 
διοίκησης (ανάπτυξη, λειτουργία, αναδιάρθρωση) 

 
Περιγραφή:  
Η ΜΟΔΙΠ, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, συντάσσουν τους ετήσιους στόχους 
ποιότητας για το διοικητικό έργο, τις υποδομές και τις υπηρεσίες υποστήριξης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Η στοχοθεσία συνοδεύεται από αντίστοιχο προγραμματισμό 
ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων, η οποία τεκμηριώνεται 
από αντίστοιχους δείκτες παρακολούθησης. 
 
Βήματα 
 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρέχει ετησίως (σε καθορισμένο χρόνο) στη Διοίκηση του 
Πανεπιστημίου Κρήτης τα δεδομένα λειτουργίας υποδομών και υπηρεσιών - 
από το ΟΠΕΣΠ ή άλλα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης -
και αντίστοιχους δείκτες, καθώς και την ετήσια αναφορά της εσωτερικής 
αξιολόγησης υποδομών, υπηρεσιών και διοικητικού έργου. 

2. Η ΜΟΔΙΠ, σε συνεργασία με τον αρμόδιο/ους αντιπρύτανη/εις (οικονομικών 
και ανάπτυξης), συντάσσουν σχέδιο στόχων ποιότητας για το διοικητικό έργο, 
τις υποδομές και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για θέματα ανάπτυξης, τα αποτελέσματα της ετήσιας 
εσωτερικής αξιολόγησης υποδομών, υπηρεσιών και διοικητικού έργου και τα 
σχετικά δεδομένα και δείκτες του ΟΠΕΣΠ. 

3. Ο αρμόδιος/οι αντιπρύτανης/εις (οικονομικών και ανάπτυξης) 
συνεργάζεται/ονται με ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες για την 
εναρμόνιση της στοχοθεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και των ακαδημαϊκών 
και υπηρεσιακών μονάδων σε θέματα ανάπτυξης υπηρεσιών, υποδομών και 
διοικητικού έργου και υποβάλλει το οριστικό σχέδιο στη ΜΟΔΙΠ για έγκριση. 

4. Η ΜΟΔΙΠ εγκρίνει τους ετήσιους στόχους ποιότητας για το διοικητικό έργο, την 
ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών και τις αντίστοιχες ενέργειες για την 
επίτευξη των στόχων και τα υποβάλλει στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.  

5. Το αρμόδιο όργανο (Σύγκλητος) εγκρίνει την ετήσια στοχοθεσία για το 
διοικητικό έργο, την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών.   

6. Η απόφαση της Συγκλήτου δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.  

7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάζεται την απόφαση της Συγκλήτου και τροφοδοτεί το 
πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΣΠ με τα σχετικά δεδομένα και 
πληροφορίες. 

 
Εμπλεκόμενα Μέρη:  
Διοίκηση, Σύγκλητος, ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, ΜΟΔΙΠ. 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Η θέσπιση των στόχων ποιότητας γίνεται στην αρχή κάθε έτους και είναι μια 
επαναλαμβανόμενη διαδικασία. 
 
Σχετικά Έγγραφα:  
Αποφάσεις για τη θέσπιση στόχων και δεικτών επιδόσεων (KPIs) βελτίωσης της ποιότητας 
των υποδομών, των υπηρεσιών και του διοικητικού έργου.
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Σχήμα 3. 3 Διαδικασία 3.3 
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Διαδικασία 3.4: Θέσπιση στόχων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

(αξιολόγηση, επιμόρφωση και υποστήριξη προσωπικού) 

 
Περιγραφή:  
Η ΜΟΔΙΠ, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, συντάσσουν τους ετήσιους στόχους 
ποιότητας για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή την πρόσληψη, αξιολόγηση και 
επιμόρφωση του προσωπικού.  Η στοχοθεσία συνοδεύεται από αντίστοιχο προγραμματισμό 
ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων, η οποία τεκμηριώνεται 
από  αντίστοιχους δείκτες παρακολούθησης. 

Βήματα 
 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρέχει ετησίως (σε καθορισμένο χρόνο) στη Διοίκηση του 
Πανεπιστημίου Κρήτης τα δεδομένα για την απασχόληση κατανομή 
προσωπικού - από το ΟΠΕΣΠ ή άλλα πληροφοριακά συστήματα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης - και αντίστοιχους δείκτες, καθώς και την ετήσια 
αναφορά της εσωτερικής αξιολόγησης για τους ανθρώπινους πόρους. 

2. Η ΜΟΔΙΠ, σε συνεργασία με τον αρμόδιο/ους αντιπρύτανη/εις 
(προσωπικού/ανθρώπινου δυναμικού), συντάσσουν σχέδιο στόχων ποιότητας 
για την ανάπτυξή του, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική του Πανεπιστημίου 
Κρήτης για θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τα 
αποτελέσματα της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης για τους ανθρώπινους 
πόρους και τα σχετικά δεδομένα και δείκτες του ΟΠΕΣΠ. 

3. Ο/Οι αρμόδιος/οι αντιπρύτανης/εις (προσωπικού/ανθρώπινου δυναμικού) 
συνεργάζεται/συνεργάζονται με ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες για 
την εναρμόνιση της στοχοθεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και των 
ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών  μονάδων σε θέματα ανάπτυξης προσωπικού 
και υποβάλλει το οριστικό σχέδιο στη ΜΟΔΙΠ για έγκριση. 

4. Η ΜΟΔΙΠ εγκρίνει τους ετήσιους στόχους ποιότητας για την ανάπτυξη και 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τις αντίστοιχες ενέργειες για την 
επίτευξη των στόχων και τις υποβάλλει στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου 
Κρήτης  

5. Το αρμόδιο όργανο (Σύγκλητος) εγκρίνει την ετήσια στοχοθεσία για την 
ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.   

6. Η απόφαση της Συγκλήτου δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης  

7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάζεται την απόφαση της Συγκλήτου και τροφοδοτεί το 
πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΣΠ με τα σχετικά δεδομένα και 
πληροφορίες. 

 
Εμπλεκόμενα Μέρη:  
Διοίκηση, Σύγκλητος, ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, ΜΟΔΙΠ 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Η θέσπιση των στόχων ποιότητας γίνεται στην αρχή κάθε έτους  είναι μια επαναλαμβανόμενη 
διαδικασία. 
 
Σχετικά Έγγραφα:  
Αποφάσεις για τη θέσπιση στόχων και δεικτών επιδόσεων (KPIs) βελτίωσης της ποιότητας 
των ανθρωπίνων πόρων 
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Σχήμα 3. 4 Διαδικασία 3.4  

 
 


