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Το Πανεπιστήμιο σήμερα... 

 Η Έρευνα διεξάγεται κατά κύριο λόγο στα Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικά Ινστιτούτα και αποτελεί ουσιώδες συστατικό της 
ποιότητάς τους 

 Η χρηματοδότηση των Δημόσιων Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα 
αυτή της έρευνας (0,5-0,6% του ΑΕΠ), διαχρονικά τι σχέση 
έχει με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα; 

 Αξιολογήθηκαν στην Ελλάδα ή/και διεθνώς τα 
αποτελέσματα της εκπαίδευσης και της έρευνας (εξωτερικές 
αξιολογήσεις Τμημάτων);  

 Διεξάγεται ποιοτική έρευνα στην Ελλάδα; 

 

 





 Ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης της Ευρώπης σε σχέση με 
τους βασικούς ανταγωνιστές της οφείλεται κυρίως στο χάσμα 
παραγωγικότητας που προκλήθηκε εν μέρει από:  
 τα χαμηλότερα επίπεδα επενδύσεων σε Ερευνα, Ανάπτυξη 

και Καινοτομία (οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
αντιπροσωπεύουν μόλις το 1/4 της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ 
αξίας 2 τρις ευρώ) 

 την ανεπαρκή χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (πχ. διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας) 

 τη δυσκολία πρόσβασης τμημάτων της κοινωνίας στην 
καινοτομία 

 Ο αριθμός των ατόμων που αποκτά ένα μεσαίο επίπεδο 
δεξιοτήτων είναι σχετικά μεγάλος, αλλά οι δεξιότητες αυτές 
συχνά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας 

 Απαιτείται μια οικονομία βασισμένη στη γνώση 
 

«Έξυπνη Eξειδίκευση” στην Ευρώπη; 
Γιατί; 



Το ευρωπαϊκό παράδοξο αναφέρεται στη δυστοκία της Ευρώπης 
όσον αφορά στη μετατροπή των αποτελεσμάτων της 
τεχνολογικής έρευνας σε καινοτομίες (παραγωγικά ώριμες)  

Αποτελεί συνεπώς στρατηγικό στόχο για την Ευρώπη η 
μετεξέλιξή της σε μια Ένωση Καινοτομίας στην υπηρεσία της 
αειφορίας για μια πιο πράσινη και δίκαιη κοινωνία.  

Αυτό με τη σειρά του θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ενώ παράλληλα, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
των Ευρωπαίων πολιτών μέσω καινοτόμων και πρωτοποριακών 
προϊόντων και υπηρεσιών, δρώντας έτσι ανταποδοτικά προς την 
κοινωνία όσον αφορά στη χρηματοδότηση που διατίθεται για την 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. 

Το Ευρωπαϊκό Παράδοξο 





Η Χρηματοδότηση της  Έρευνας  
στην Ελλάδα (πριν…) 

 
 



Η παραγωγή της  Έρευνας  
στην Ελλάδα (πριν…) 

 
 









 Ο μέσος όρος χρηματοδότησης των ελληνικών Πανεπιστημίων από την 
Ε.Ε. είναι σημαντικά υψηλός και χρηματοδοτεί ουσιαστικά την έρευνα 
(και εμμέσως την εκπαίδευση) 

 Η Ελλάδα έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο 
στην παραγωγή ποιοτικού ερευνητικού έργου (αντίθετα με όσα 
απαξιωτικά λέγονται κατά καιρούς) 

 

Η συνολική εικόνα του ερευνητικού έργου στα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια δεν δικαιολογεί την απαξίωση (συλλήβδην) των 
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και την άποψη ότι δεν υπάρχει άξια 

λόγου ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα  

(όταν μάλιστα είναι γνωστές οι συνθήκες διεξαγωγής του) 
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Η Έρευνα στην Ελλάδα 



Ένα παράδειγμα… 
από την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Παν. Πατρών 

(για την έρευνα)   
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Χρηματοδότηση ΑΕΙ, Ένα Παράδειγμα 



Πόροι για Έρευνα στο Παν. Πατρών 
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ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (1984-2013) 

Το διάστημα 2003-

2008 ΔΕΝ υπήρξαν 

προκηρύξεις 

εθνικών έργων Ε&Α 

Το 2009 η ετήσια δημόσια 

χρηματοδότηση ιεκτός 

μισθοδοσίας) του Παν. Πατρών 

ήταν περίπου 25 εκατ. Ευρώ 

Το 2013 15 εκατ. Ευρώ   



Η Καινοτομία γενικά περιγράφει μια ιδέα που εφαρμόζεται επιτυχώς στην πράξη 
(Καινοτομία Προϊόντος,  Καινοτομία Διαδικασίας, Καινοτομία Μάρκετινγκ, 
Οργανωτική Καινοτομία, Καινοτομία Διοίκησης) 
 
 Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, που είναι αναγκαία η άμεση ανάληψη εθνικών 

πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας, της 
«διαρροής εγκεφάλων», της φτώχειας, της κλιματικής αλλαγής, του 
περιβάλλοντος και του υψηλού κόστους της ενέργειας, σημαντικούς μοχλούς 
ανάπτυξης αποτελούν η “Ανταγωνιστικότητα και η Καινοτομία”.  

  Η Έρευνα και η Καινοτομία είναι τα ισχυρά όπλα του παραγωγικού 
συστήματος που μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην έξοδο της Ελλάδας 
από την κρίση, βελτιώνοντας τους παραδοσιακούς τρόπους άσκησης της 
επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας.  

  Η συμβολή της έρευνας στην οικονομική ανάπτυξη είναι καταλυτική, όπως 
τεκμηριώνεται από μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE), οι οποίες 
τονίζουν ότι επένδυση στην Έρευνα και Τεχνολογία σε ποσοστό 3% σε 
ευρωπαϊκό μέσο όρο (Μ.Ο.) έως το 2020, θα μπορούσε να δημιουργήσει 3,7 
εκ. θέσεις εργασίας έως το 2025.  

 
 
 

Καινοτομία 



Η Καινοτομία... 



Η “κοιλάδα θανάτου” της καινοτομίας 



 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

«Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής  

ανάπτυξης και της καινοτομίας»  

«Ενίσχυση των φορέων έρευνας και καινοτομίας για την δημιουργία 
κέντρων αριστείας - Αναβάθμιση υφιστάμενων κέντρων αριστείας» 

«Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας από επιχειρήσεις» 

 «Δράσεις προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας σε σημαντικούς 
τομείς της περιφερειακής οικονομίας & αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων τους» (ενδεικτικές ενέργειες: συμβουλευτική 
υποστήριξη, δημιουργία εταιρικών σχέσεων συνεργασίας φορέων 
έρευνας/ καινοτομίας και επιχειρήσεων, ΣΔΙΤ κλπ.) 

 «Μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας σε σημαντικούς τομείς της 
περιφερειακής οικονομίας» 

«Ενίσχυση καινοτόμων σχεδίων ανάπτυξης τομέων της οικονομίας που 
παρουσιάζουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα» 

«Προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ» 

  «Ενίσχυση της συμμετοχής και ανάπτυξη συνεργειών με το 
Πρόγραμμα  Ορίζοντα 2020 » 

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 

Προτεινόμενες δράσεις ανά θεματικό στόχο 

 
 
 



 Πληθυσμός με γνώσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Το 8,1% των σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

αναφέρονται στην ΠΔΕ (3η υψηλότερη, μεταξύ των περιφερειών της 
χώρας)  

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το συγκριτικά με τη χώρα χαμηλότερο 
ποσοστό του πληθυσμού της Περιφέρειας ηλικίας 25-64 με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, καταδεικνύει σημαντική «διαρροή» των νέων επιστημόνων, 
που παράγονται από τις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς άλλες Περιφέρειες της χώρας ή ακόμα 
και σε άλλες χώρες.  

Η ΠΔΕ καταγράφει σχετικά χαμηλές επιδόσεις αναφορικά με τους 
απασχολούμενους σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την Επιστήμη και 
Τεχνολογία . Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το μερίδιο των 
απασχολουμένων στην Επιστήμη και Τεχνολογία με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ανέρχεται στο 15% του συνόλου του ενεργού πληθυσμού της 
Περιφέρειας (3η υψηλότερη μεταξύ των Περιφερειών της Ελλάδας), ενώ σε 
εθνικό επίπεδο το μερίδιο ανέρχεται στο 16,9% (Eurostat, 2011) και 
στηνΕΕ27 στο 18.5%.  
 

  

Το Καινοτομικό και Ερευνητικό 
Δυναμικό της ΠΔΕ 



Ενδεικτικές Καινοτομικές 
Επιχειρηματικές Δράσεις στην ΠΔΕ 

Τεχνοβλαστοί, εγκεκριμένοι από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
Το Επιστημονικό  Πάρκο Πατρών 
Το Corallia 
Ο Σύλλογος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων  

Δυτικής Ελλάδας (ΣΤΕΔΕ) 
 

 Περιορισμένες δράσεις σχετικές 
με τον τομέα της υγείας 



ΤΙΤΛΟΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΣ 
ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

ADVENT TECHNOLOGIES S.A Έρευνα και ανάπτυξη για την παρασκευή 
καινοτόμων υλικών για εφαρμογές σε προϊόντα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  Παραγωγή 
προϊόντων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

Εμπορική δραστηριότητα στο τομέα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με έμφαση στα 
φωτοβολταϊκά συστήματα και στα συστήματα 

κελιών καυσίμου, Παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και γενικότερα υψηλής τεχνολογίας 

2005 

ANALOGIES S.A Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων στην περιοχή της 
σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, 

Εμπορική εκμετάλλευση και προϊοντοποίηση 
τεχνολογικών καινοτομιών και ερευνητικών 

αποτελεσμάτων 

2006 

BEM S&S Εμπορική διάθεση προϊόντων επιστημονικού 
λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών σχετικών 
με τη Μέθοδο Συνοριακών Στοιχείων (Boundary 

Element Method).  

2009 

ENBIO Ltd Αξιοποίηση πρότυπου αντιδραστήρα για 
βιολογική απομάκρυνση του αζώτου με 

παράκαμψη της παραγωγής νιτρικών 

2007 

Τεχνοβλαστοί (εγκεκριμένοι από το Π.Π.) 



ΤΙΤΛΟΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

ELDRUG S.A Έρευνα και ανάπτυξη καινοτομικών 
εργαστηριακών συνθέσεων, δραστικών 

πρωτογενών υλών Νέας Γενιάς, καλούμενων 
Σαρτανών-Προϊόντα Έρευνας στο Τμήμα 

Χημείας στο Παν/μιο Πατρών και συνεργατών 
στην Ελλάδα και Εξωτερικό- με στόχο 
προκλινικές και κλινικές δοκιμές στην 

θεραπεία της Υπέρτασης και Καρδιαγγειακών 
Ασθενειών 

2007 

HELBIO S.A Εκμετάλλευση παραγωγής υδρογόνου ή/και 
ηλεκτρικής ενέργειας από αιθανόλη, 

βιολογικές μάζες (βιομάζες) ή/και άλλες 
ουσίες, η διεξαγωγή ή ανάθεση διεξαγωγής 

σχετικής τεχνολογικής έρευνας και η 
κατοχύρωση και εμπορική εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων αυτής. 

2001 

EYELEAD SOFTWARE Software developer focusing in next generation 
3D entertainment applications and state-of-

the-art visualization technologies 

2007 

ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές 
Εφαρμογές  Ε.Π.Ε 

Καινοτόμες εφαρμογές για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής σε άτομα με αναπηρία και 

γενικά σε άτομα με  ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

2012 

Τεχνοβλαστοί (εγκεκριμένοι από το Π.Π.) 



• ADVENT TECHNOLOGIES  
• AEIPLOUS INSTITUTE FOR INNOVATION 

& SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
• ALGOSYSTEMS S.A  
• ALTHOM ENGINEERING EPE  
• ANALOGIES S.A.  
• ANTCOR  
• BRITE HELLAS S.A. SOLAR 

TECHNOLOGIES  
• DIGITAL SKY  
• EASN  
• eDynamics L.t.d.  

• ELDRUG S.A.  

• HELBIO S.A. HYDROGEN AND 
ENERGY     PRODUCTION SYSTEMS  

• INBIT  
• INDUSTRIAL SYSTEMS INSTITUTE  
• IRIDA LABS  
• KEK IVEPE - SEV  
• NOESIS TECHNOLOGIES L.P.  
• TEAMAPP  
• THINK SILICON  
• VELTI  
• HELLENIC TELECOMMUNICATIONS  
& POST COMMISSION  

 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 

Στεγάζει εταιρείες και φορείς με ισχυρό καινοτομικό χαρακτήρα, όπως οι: 

http://www.psp.org.gr/en/advent-technologies
http://www.psp.org.gr/en/aeiplous
http://www.psp.org.gr/en/aeiplous
http://www.psp.org.gr/en/algo-systems
http://www.psp.org.gr/en/althom
http://www.psp.org.gr/en/analogies
http://www.psp.org.gr/en/antcor
http://www.psp.org.gr/en/brite
http://www.psp.org.gr/en/brite
http://www.psp.org.gr/en/digital-sky
http://www.psp.org.gr/en/easn
http://www.psp.org.gr/en/edynamics
http://www.psp.org.gr/en/edynamics
http://www.psp.org.gr/en/edynamics
http://www.psp.org.gr/en/edynamics
http://www.psp.org.gr/en/eldrug
http://www.psp.org.gr/en/helbio
http://www.psp.org.gr/en/helbio
http://www.psp.org.gr/en/inbit
http://www.psp.org.gr/en/industrial-systems-institute
http://www.psp.org.gr/en/irida-labs
http://www.psp.org.gr/en/kek-ivepe
http://www.psp.org.gr/en/kek-ivepe
http://www.psp.org.gr/en/kek-ivepe
http://www.psp.org.gr/en/kek-ivepe
http://www.psp.org.gr/en/noesis-technologies
http://www.psp.org.gr/en/teamapp
http://www.psp.org.gr/en/think-silicon
http://www.psp.org.gr/en/velti
http://www.psp.org.gr/en/eett
http://www.psp.org.gr/en/eett
http://www.psp.org.gr/en/eett


games microelectronis space 

Το Corallia 



Τα μέλη του δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής τεχνολογικών 

υπηρεσιών, εφαρμογών ή και προϊόντων και ασκούν την δραστηριότητά τους 

σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω τεχνολογικές κατηγορίες: 

 Παροχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης  Εφαρμογών και Προϊόντων 

Ηλεκτρονικής και Μικροηλεκτρονικής 

 Παραγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών στον τομέα της Πληροφορικής 

 Παροχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης  Εφαρμογών και Ανάπτυξης και 

υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού 

 Παροχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης  Εφαρμογών Αυτοματισμών και 

Ρομποτικής 

 Παροχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης  Εφαρμογών και Προϊόντων Πράσινης 

Ενέργειας  

 Παροχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης  Εφαρμογών στη Χημεία 

 Υπηρεσίες Δορυφορικής Τεχνολογίας   

Παροχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης  Εφαρμογών και 

Προϊόντων Βιοτεχνολογίας (biotechnology)  
 

Ο ΣΤΕΔΕ 



• Η CBL, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή υλικών με εφαρμογή στη 
σύνθεση πεπτιδίων και πρωτεϊνών, ιδρύθηκε το 1989 από τον κ. Κλεομένη 
Μπάρλο, καθηγητής Οργανικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.  

• Έχει αναπτύξει πρωτοποριακές μεθόδους σύνθεσης πεπτιδίων και 
πρωτεϊνών μέσω ειδικών πολυμερών με βάση την τριτυλορητίνη, 
θεωρούμενη παγκοσμίως ως ένα μεγάλο βήμα στη σύνθεση πεπτιδίων και 
πρωτεϊνών μεγάλου μεγέθους. 

• Η ρητίνη, γνωστή και ως «Barlos Resin», θεωρείται η σημαντικότερη 
εξέλιξη διεθνώς στον τομέα των ρητινών και χαρακτηρίστηκε σταθμός στην 
εξέλιξη της σύνθεσης φαρμάκων σε στερεά φάση, αλλά και ένα εξαιρετικά 
αποτελεσματικό εργαλείο για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. 
Χρησιμοποιείται για την παρασκευή περισσότερων από 2.000 νέων 
φαρμάκων. Το 1989 ίδρυσε την εταιρεία CBL στην Πάτρα 

• Η CBL αναπτύχθηκε ξεπερνώντας σειρά γραφειοκρατικών και 
οικονομικών εμποδίων 

• Σήμερα, η CBL Πάτρας είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές 
πεπτιδίων διεθνώς.  

CBL, ένα παραδειγμα καινοτόμου 
εταιρείας στον χώρο της υγείας  



Υπαρχουν σημαντικά περιθώρια για 
καινοτομικές  δράσεις στον τομέα της 

υγείας στην ΠΔΕ 



Ερευνητικό έργο από Φορείς Υγείας 



Ερευνητικό έργο από Φορείς Υγείας 



• Aπαιτούν: 

 Μείωση Κόστους Υπηρεσιών Υγείας 

 Αναβάθμιση Υπηρεσιών Υγείας 

• Προϋποθέτουν: 

 Καινοτομικές δράσεις 

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών 

 Ανασχεδιασμός  διαδικασιών 

 Υποστήριξη Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων 

 

Σύγχρονες τάσεις στο χώρο παροχής 
υπηρεσιών υγείας  



“Innovation in Healthcare: from 
Research to Market” Conference 

Brussels,30-31 March 2011  
Jointly organized by European Commission's DGs Research and Innovation, Enterprise 

and Industry and Health and Consumers 

Main Key Findings and Recommendations 
• Healthcare innovations that do not reach patients are a waste of time, 

expertise, and resources.   
• Innovation is not a goal in itself — the goal is to improve healthcare, both in 

terms of benefits to patients and of economic sustainability, including 
industrial competitiveness.  

• Innovation is not just about technology and new products, but also about 
people, management of expectations and improving organisational efficiency.  

• A change in mindset is required towards more risk sharing by all stakeholders 
around researchers and entrepreneurs (e.g. regulatory authorities, flexibility of 
rules of funding agencies, etc.) in recognition of diversity of context to make 
innovation happen.  

• Innovation in healthcare has a unique potential, not only as a potentially 
powerful driver of socio-economic development, economic growth and high-
value jobs, but in terms of reducing healthcare costs and increasing quality of 
care to patients.  



•Data Mining in Health Informatics 
Administration of health services 
Clinical care 
Medical research 
Training 

The big data revolution in health care 
The big data revolution in health care 

Ενδεικτικοί Τομείς Καινοτομικών 
Κατευθύνσεων στον Τομέα της Υγείας  



Ενδεικτικοί Τομείς Καινοτομικών 
Κατευθύνσεων στον Τομέα της Υγείας  

• Wireless Sensor Networks for eHealth 
 Physiological Monitoring 
 Motion and Activity Monitoring 
 Large-Scale Physiological and Behavioral Studies 

• Healthcare Applications for Smartphones for: 
 Healthcare Professionals / Experts 

o Disease Diagnosis Applications 
o Drug Reference Applications 
o Medical Calculator Applications 
o Literature Search Applications 
o Clinical Communication Applications 
o Medical Training Applications 
o General Healthcare Applications 

 Medical or nursing students 
 Patients 

 



πρόσφατα, στην Αθήνα… 

...ο Πρόεδρος της Google είπε: 

Now, in the middle of the 

crisis,  

you have to try to make Greece 

the Mecca of the highly 

innovative technology 
…it is not easy, but it is your hope… 



Πρέπει μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες της σκληρής 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η συντεταγμένη 

πολιτεία στο σύνολο της  
(κόμματα, φορείς, ιδρύματα, ηγεσίες, πολίτες)  

να δηλώσει έμπρακτα (κάνοντας και την αυτοκριτική 
της) την προτεραιότητα της να επενδύσει 

στην εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία 
ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της 

χώρας  

 

Κύριος Εθνικός Στόχος 



Σας ευχαριστώ! 

 


