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Καθοριςτικόσ ο ρόλοσ τησ επιχειρηματικότητασ 
ςτο νϋο αναπτυξιακό κύκλο τησ οικονομύασ 
  Περιοριςμϋνοι διαθϋςιμοι δημόςιοι πόροι 

 Άρα ανϊγκη για ϋξυπνη διαχεύριςό τουσ   
 

 Ανϊγκη για μόχλευςη ιδιωτικών πόρων ςε τομεύσ 
ενδιαφϋροντοσ 
 

 Επενδύςεισ με ιςχυρό πολλαπλαςιαςτικό αποτϋλεςμα, 
ιδιαύτερα ςε θϋςεισ εργαςύασ 

 
Με ςτόχο:  
 Βελτύωςη τησ διαρθρωτικόσ ανταγωνιςτικότητασ 

και όχι απλώσ την ανταγωνιςτικότητα κόςτουσ 
 Απομϊκρυνςη από λογικό χαμηλού εργατικού κόςτουσ, 

φθηνό (παρϊνομη) εργαςύα, περιβαλλοντικϋσ εκπτώςεισ, 
πυροςβεςτικϋσ παρεμβϊςεισ τύπου voucher 



Με ποια χαρακτηριςτικϊ; 

 Η καινοτομύα ϋχει αποδειχθεύ ότι διαφοροποιεύ τισ οικονομύεσ ςε 
παγκόςμιο επύπεδο, ςε όρουσ ανταγωνιςτικότητασ ςε βαθμό πολύ 
πιο ξεκϊθαρο ςε ςχϋςη με τη ςτενό εςτύαςη ςτο κόςτοσ εργαςύασ 

 Αναβϊθμιςη προώόντων / υπηρεςιών που προςφϋρουμε  

 τισ διεθνεύσ αγορϋσ (εξωςτρϋφεια) 

 την εγχώρια αγορϊ (υποκατϊςταςη ειςαγωγών): ςυνειδητό 
επιλογό βαςιςμϋνη ςε αξύα / όφελοσ 

 Η μόνη κοινωνικϊ αποδεκτό και μακροχρονύωσ 
αποτελεςματικό επιλογό 

Πρόκειται όμωσ για επιλογό δύςκολη, επύπονη, και 
μακροχρόνιου αποτελϋςματοσ 

Ποιεσ εύναι οι προώποθϋςεισ και οι όροι για να το 
επιτύχουμε; 



Ανάγκθ για επιχειρθματικότθτα ζνταςθσ 
γνϊςθσ 

Ανεξϊρτητα από χρυςοφόρουσ κλϊδουσ, .... 

η οριζόντια διϊςταςη που πρϋπει να διϋπει κϊθε 
επιχειρηματικό πρωτοβουλύα για να ϋχει επιτυχύα εύναι η 
καινοτομύα ωσ φιλοςοφύα επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ  

 
 Μπορεύ να αφορϊ ςτην ενςωμϊτωςη γνώςησ που όδη υπϊρχει ςε 

ϋναν κλϊδο ό και απλώσ την οργϊνωςη των ειςροών ό των εκροών 
με ϋνα διαφορετικό τρόπο.  

 

 Αυτό όμωσ η διαδικαςύα απαιτεύ ςκϋψη, κινητοπούηςη, 
δικτύωςη και όχι απλώσ «μεταπρατικό ςκϋψη».. 

 

 



Επιχειρθματικότθτα: θ ροι (flow)  
 Επιχειρηματικότητα αρχικών ςταδύων: start ups 

 Τπερβολό; 

Σα start ups δεν ςυνιςτούν την «αςημϋνια ςφαύρα» που 

διορθώνει τα πϊντα: πολυϊριθμα start ups δεν 
φϋρνουν απαραύτητα ανϊπτυξη, θϋςεισ εργαςύασ, 
καινοτομύα, εξωςτρϋφεια 

  

 Όλοι επιχειρηματύεσ; 

 

 To να ωθεύσ όλουσ να γύνουν απλώσ επιχειρηματύεσ 
εύναι απλώσ κακό πολιτικό  (Shane, 2009) 

 

 



Υψθλι «νζα επιχειρθματικότθτα» δε ςθμαίνει 
απαραίτθτα υψθλό κατά κεφαλιν ΑΕΠ (βιοτικό επίπεδο) 
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GDP per capita in Purchasing Power Parities ($), in thousands 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor  

Σςζσέηιζη καηά κεθαλήν ΑΕΠ με Επισειπημαηικόηηηα Απσικών Σηαδίων  



Διασπονική εξέλιξη επισειπημαηικόηηηαρ απσικών ζηαδίων ζηην Ελλάδα  

(% ηος πληθςζμού 18-64 εηών) 

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεπγαζία ζηοισείων: GEM 
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Σο πρόβλημα εύναι ότι…βαςικϊ 
χαρακτηριςτικϊ τουσ δεν εύναι ικανοποιητικϊ 

 Προςανατολιςμϋνεσ ςε υπερβολικό βαθμό ςε λιανικό 
(consumer oriented activities) 

 ε υφιςτϊμενεσ αγορϋσ ό/και τμόματα αγορών, με ϋντονο 
ανταγωνιςμό 

 Ναι μεν χρηςιμοπούηςη ςύγχρονων μεθόδων  παραγωγόσ, 
αλλϊ φτωχό ςε πραγματικό καινοτομύα: 13% δηλώνουν  πωσ 
πολλού από τουσ πελϊτεσ τουσ θεωρούν πωσ το προώόν ό υπηρεςύα που 
παρϋχουν ςτην αγορϊ εύναι νϋο και πρωτοποριακό  

 Ατομικϋσ : ~60% εύναι του ενόσ ατόμου 

 Σο μεγαλύτερο μϋροσ τουσ δεν πρόκειται να μεγαλώςει 

(γεννιούνται πολύ μικρϋσ και παραμϋνουν πολύ μικρϋσ) 



Διασπονική εξέλιξη κλαδικήρ καηανομήρ νέων εγσειπημάηων ζηην Ελλάδα  

(% επισειπημαηικόηηηαρ απσικών ζηαδίων) 
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Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεπγαζία ζηοισείων: GEM 



Διασπονική εξέλιξη επισειπημαηικόηηηα ανάγκηρ και εςκαιπίαρ  

(ωρ % επισειπημαηικόηηηαρ απσικών ζηαδίων) 
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Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεπγαζία ζηοισείων: GEM 



Ποιοι μπορεύ να εύναι οι προςδιοριςτικού παρϊγοντεσ 
ςε μύα πιο ποιοτικό επιχειρηματικότητα 

Εμπειρικό διερεύνηςη 2005-2011 ςε 31 ευρωπαώκϋσ 
χώρεσ: pro crisis, post? crisis 

 

Καινοτομύα 
 

Εξωςτρϋφεια  

 

  Αναμενόμενοσ αριθμόσ θϋςεων εργαςύασ  

 

 

1
1 

Πηγή: I. Giotopoulos, A. Kontolaimou, A. Tsakanikas, What drives the emergence of high quality start ups 

in times of crisis,  

Paper presented at the Technology Transfer Society (T2S) Annual Conference 2013, University of 

Bergamo. Submitted to Small Business Economics  



Συμπεράςματα ανάλυςθσ 

 Σο ανθρώπινο κεφϊλαιο μετρϊει (εκπαύδευςη, 
δεξιότητεσ) ειδικϊ εντόσ τησ κρύςησ  

 Η κρύςη πρϊγματι δημιουργεύ ευκαιρύεσ για 
καινοτομύα, εξωςτρϋφεια, ακόμα και μεγϋθυνςη 

 Οι πιο νϋοι επιχειρηματύεσ αρχικών ςταδύων τεύνουν 
να εμφανύζουν ιςχυρότερη καινοτομύα ςτην εποχό 
τησ κρύςησ  

 Όμωσ εντόσ τησ κρύςησ ο φόβοσ τησ αποτυχύασ ϋχει 
επηρεϊςει ϋντονα την καινοτομύα  (risk-loving behaviour 

before crisis vs risk-averting behaviour after the crisis) 

 Ειδικϊ η γυναικεύα επιχειρηματικότητα δυςκολεύεται 
μετϊ την κρύςη ςε όλεσ τισ ποιοτικϋσ διαςτϊςεισ 

1
2 



Νζα επιχειρθματικότθτα (>3,5 ζτθ)  
 Επιχειρόςεισ που ιδρύθηκαν την περύοδο 2001 ςε 

2007  

 Manufacturing (high – low), KIBS 

 Έρευνα ςε 4000 επιχειρόςεισ ςε 10 ευρωπαικϋσ 
χώρεσ: Croatia, Czech Rep., Denmark, France, 
Germany, Greece, Italy, Portugal, Sweden, UK 

 Σηλεφωνικϋσ ςυνεντεύξεισ με τουσ ιδρυτϋσ 

Πηγή: Υ. Caloghirou, A. Protogerou, A. Tsakanikas, “The AEGIS survey: a quantitative analysis 

of New Entrepreneurial Ventures in Europe” Chapter to the book: Dynamics of Knowledge-

Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy Edited by 

Yannis Caloghirou, Franco Malerba, Maureen McKelvey, Slavo Radosevic 



Προφύλ Ιδρυτών  
non university degree 

(43%) or post-
graduate degree 

holders incl. PhDs 
(35%) 

previous work 
experience in the 

same industry 

12 years professional 
experience  

technical and 
engineering 
knowledge 

15% have previous 
entrepreneurial 

experience  

but relative limited 
number of PhD 

founders 

Η πλειονόηηηα 

μεηαξύ 40-50 

εηών 

Πηγή: “The AEGIS survey: a quantitative analysis of New 
Entrepreneurial Ventures in Europe” 



Φρηματοδότηςη για ϋναρξη επιχεύρηςησ: ~ 80% τησ 
επϋνδυςησ από προςωπικϋσ  αποταμιεύςεισ  

92% 

10% 

28% 

8% 

90% 

98% 

95% 

72% 

93% 
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Own financial resources
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EU funding

Yes No
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Πηγή: “The AEGIS survey: a quantitative analysis of New 
Entrepreneurial Ventures in Europe” 



Καθοριςτικοί παράγοντεσ ςτη 
δημιουργία επιχείρηςησ 

Εργαςιακό εμπειρύα 

Γνώςη τησ αγορϊσ, αλλϊ και τεχνικϋσ 
γνώςεισ 

Δύκτυα που δημιουργόθηκαν ςτην 
προηγούμενη καριϋρα  

Φρηματοδότηςη από προςωπικϋσ πηγϋσ 

 



Καινοτομύα και Εξωςτρϋφεια 

• Δύο ςτισ τρεισ με καινοτομύα προώόντοσ ό/και καινοτομύα 
διεργαςύασ 

• Μύα ςτισ 8 με παγκόςμια καινοτομύα 

• “World-class KIE/ product innovators” ςε “leader” economies (i.e. 

Denmark, Germany, and Sweden).  

• Αρκετού “followers” ςε “follower” economies (France and UK) 

 
• Φώρεσ με ιςχυρό εςωτερικό αγορϊ, ΔΕΝ εύναι ιδιαύτερα 

εξωςτρεφεύσ  
• Knowledge Intensive Entrepreneurship και ςε παραδοςιακούσ 

κλϊδουσ  
 
Ελλϊδα: Δεν εύμαςτε ειδικό περύπτωςη! 

 



Και οι καθιερωμϋνεσ  επιχειρόςεισ; 

Καινοτομία 
Προϊόντος 

Καινοτομία 
Διαδικασίας 

Οργανωσιακή 
Καινοτομία  2013 2011 

Κατηγορία Α:  
υψηλής έντασης 

καινοτομίας 
√ √ √/- 13,6% 21,9% 

Κατηγορία Β:   
μέτριας έντασης 

καινοτομίας 

√ 
- 
√ 
- 
- 

- 
√ 
- 
√ 
- 

√ 
√ 
- 
- 
√ 

42,2% 48,6% 

Κατηγορία Γ:  
χαμηλής έντασης 

καινοτομίας 
- - - 44,2% 29,5% 

Σαξινόμηςη: Καινοτομικϋσ επιδόςεισ 

Πηγή: έρευνα ςτισ 2000 μεγαλύτερεσ επιχειρήςεισ τησ χώρασ, ΙΟΒΕ – ΕΒΕΠ/ΕΜΠ για 
λογαριαςμό του ΣΕΒ 



Σθμαντικζσ υςτεριςεισ ςε Ε&Α και 
δφςκολθ καινοτομία  

  Αν και 29% δόλωςε ότι πραγματοποιεύ δαπϊνεσ για Ε&Α, μόνο 19,5% 
(κυρύωσ οι μεγαλύτερεσ) διαθϋτει τμόμα Ε&Α 

  Περιοριςμϋνη ςυμμετοχό επιχειρόςεων ςε ευρωπαώκϊ ερευνητικϊ ϋργα: 
μόλισ 10% ςυμμετεύχε ςε κϊποιο ϋργο την τελευταύα διετύα (5 
επιχειρόςεισ το 40% αυτών) 

  Περιοριςμϋνη όχι μόνο ιδιωτικό, αλλϊ και ςυνεργατικό ϋρευνα  

  Μόλισ 4% των επιχειρόςεων ϋχουν την τελευταύα διετύα υποβϊλλει  ό 
προετοιμϊζονται να υποβϊλουν αύτηςη για πατϋντεσ ςτο εξωτερικό  

 Πρόκειται για ςυςτηματικούσ «παύκτεσ»: αναλογούν 4,8 πατϋντεσ ανϊ 
επιχεύρηςη  

Μικρόσ πυρόνασ επιχειρόςεων – κυρύωσ μεγαλύτερεσ και μεταποιητικϋσ - που 
διαθϋτει τισ ερευνητικϋσ υποδομϋσ και την απαιτούμενη τεχνογνωςύα, ώςτε να 
μετουςιώνει τη νϋα γνώςη και τισ ερευνητικϋσ επιδόςεισ ςε πατϋντεσ 



Βαςικζσ ςυςχετίςεισ: μζγεκοσ, καινοτομία και εξαγωγζσ και 
προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τθσ οικονομικισ επίδοςθσ 
 Σο μϋγεθοσ των επιχειρόςεων καθοριςτικό… ςτην καινοτομικό 

επύδοςη κϊθε τύπου, ςτισ εξαγωγϋσ, ςτισ επενδύςεισ, ςτο βαθμό 
αντοχόσ ςτην οικονομικό κρύςη, κτλ 

 Οι καινοτομύεσ ςτηρύζουν τισ εξαγωγϋσ. Βαςικό προώπόθεςη όμωσ 
για καινοτομύα :  

 Αυξημϋνεσ τεχνολογικϋσ ικανότητεσ  

 Διούκηςη ολικόσ ποιότητασ, πιςτοπούηςη ποιότητασ 

 Ικανό προςωπικό που αναλαμβϊνει πρωτοβουλύεσ και ρύςκο 

 Θεςμοθετημϋνεσ διαδικαςύεσ ανϊπτυξησ ανθρώπινου δυναμικού 

 υνεργαςύεσ με φορεύσ ϋρευνασ, ςυμμετοχό ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα  

 Σο κατϊλληλα εκπαιδευμϋνο προςωπικό ϋχει ϊμεςη ςχϋςη με 
θετικϋσ επιδόςεισ ςτο πλόρεσ φϊςμα λειτουργιών των επιχειρόςεων 

 Επϋνδυςη ςτο ανθρώπινο δυναμικό - προγρϊμματα εκπαύδευςησ 



Εξωςτρζφεια... 

• Όμωσ: η εξωςτρϋφεια δεν εύναι εύκολη 
– Απαιτεύται γνώςη των αγορών, ποιότητα, ευελιξύα, 

τεχνολογικϋσ ικανότητεσ και ιςχυρό ανθρώπινο κεφϊλαιο 

– Φρειϊζονται επενδύςεισ ςε τεχνολογύα, ςύγχρονο εξοπλιςμό 
και «δύςκολη» καινοτομύα ώςτε να εςτιϊςουμε ςε νηςύδεσ 
αγορϊσ ςε παγκόςμιο επύπεδο 

– Τπϋρβαςη κλαςςικών κλαδικών ορύων: ανϊπτυξη 
ςυνεργειών και ςτρατηγικών κινόςεων παραγωγικών και 
ερευνητικών φορϋων ςε μια ευρύτερη αλυςύδα αξύασ που 
διατρϋχει, αλληλοςυμπληρούμενουσ κλϊδουσ τησ 
οικονομύασ 



υνεπώσ: δε διαφϋρουν ιδιαύτερα οι νϋεσ ελληνικϋσ  
επιχειρόςεισ ςε ςχϋςη με ϊλλεσ χώρεσ  

 

Διαφϋρουμε όμωσ ςτα χαρακτηριςτικϊ και ςτουσ 
όρουσ λειτουργύασ τησ ςτην καθιερωμϋνη 

επιχειρηματικότητα: λύγεσ μεγϊλεσ, υποτονικό, 
εύκολη καινοτομύα 



Πολιτικϋσ για την επιχειρηματικότητα  

 Δεν υπϊρχει ΜΙΑ πολιτικό για την επιχειρηματικότητα 
(ετερογϋνεια φαινομϋνου επιχειρηματικότητασ): Δυςκολύα 
γενικεύςεων και ςυνταγών 

 

 Εύναι διαφορετικό η επιχειρηματικό πολιτικό και η πολιτικό 
για ΜΜΕ: απαιτεύται ςύςτημα πολιτικών και όχι απλϊ 
παραδοςιακϋσ πολιτικϋσ για τισ ΜΜΕ . 

 

 

Πολιτικϋσ για start ups (early, infant, baby, new) 

Πολιτικϋσ για υφιςτϊμενεσ πολύ μικρϋσ και μικρϋσ 

Πολιτικϋσ για υφιςτϊμενεσ μεςαύεσ και μεγϊλεσ επιχειρόςεισ 
 



Άρα τι πολιτικϋσ για start ups? 

 Διαμόρφωςη κουλτούρασ επιχειρηματικότητασ 

 Δεν αρκεύ απλώσ ποςοτικό επιχειρηματικότητα: Δεν θα γύνουν 
όλοι επιχειρηματύεσ! (ούτε χρειϊζεται αν δεν ϋχουν ποιοτικϊ 

χαρακτηριςτικϊ) 

 Αλλϊ πρϋπει να δοθεύ ϋνα ςόμα, ώςτε να δημιουργηθεύ μια 
κρύςιμη μϊζα από δυνητικούσ νικητϋσ 

 Πρϋπει οι πολιτικϋσ να δημιουργούν κύνητρα για ανϊπτυξη αυτών 
των ποιοτικών χαρακτηριςτικών 

 Αλλιώσ απλώσ λύνεισ το βιοποριςτικό πρόβλημα κϊποιων 

ανθρώπων: ςημαντικό, αλλϊ όχι πολλαπλαςιαςτικό  

 Δύςκολοσ ο εντοπιςμόσ: το πρόβλημα των γαζελών εύναι ότι 
διαπιςτώνεισ την ύπαρξό τουσ, όταν …αρχύςουν «να τρϋχουν» 



Πολιτικζσ για τθν ποιοτικι επιχειρθματικότθτα (επιχειρθματικότθτα 
που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ, ΕβΓ) 

 

 Οι επενδύςεισ για παραγωγό νϋασ ό βελτιωμϋνησ γνώςησ 
(μεγϊλεσ επενδύςεισ ςε Ε&Α) δεν οδηγούν αυτομάτωσ ςτην 
καινοτομύα και την οικονομικό μεγϋθυνςη 
 ΔΕΝ εύναι απλώσ θϋμα ειςροών 

 

 Η αποτελεςματικότητα τησ μετατροπόσ εξαρτϊται: 

 Από τη δυνατότητα μετατροπόσ τησ εν γϋνει παραγόμενησ 
γνώςησ ςε οικονομικϊ αξιοποιόςιμη γνώςη: ϋνα «φίλτρο» 
γνώςησ, δηλ. ϋνα ςύςτημα  διάκριςησ μεταξύ γενικήσ 
γνώςησ και οικονομικά χρήςιμησ γνώςησ (η κατϊςταςη 
ςτο πανεπιςτημιακό ςύςτημα, η ςχϋςη ϋρευνασ-
παραγωγόσ). 

  



Αλυςύδα ενεργειών για προώθηςη ΕβΓ από νϋουσ (ςπουδαςτϋσ/ 
φοιτητϋσ, μεταπτυχιακούσ, ερευνητϋσ ςε ΑΕΙ/ΣΕΙ, Ερ.Κϋντρα ) 

 Ενεργοπούηςη, προςανατολιςμόσ, πρόγραμμα ςπουδών/ 
βιωματικό εκπαύδευςη (εξοικεύωςη με την αγορϊ και την 
επιχεύρηςη), νοοτροπύα/ τρόποσ προςϋγγιςησ των θεμϊτων, 
περιβϊλλον δημιουργικότητασ. 
 Αλλαγό mindset ςτουσ νϋουσ ωσ προσ την επιχειρηματικότητα 

 

 Δημιουργύα φυτωρύου: αρχικό coaching (ΜοΚΕ και 
ςυνεργϊτεσ): προετοιμαςύα αποφούτων για το χτύςιμο των 
ικανοτότων και δεξιοτότων να αναπτύςςουν ϋνα action plan 
 ΜοΚΕ ΕΜΠ: 6 νϋεσ επιχειρόςεισ, ~50 ϋχουν τύχει coaching, μαθόματα 

ςε διϊφορεσ ςχολϋσ του ΕΜΠ  

 

 Αξιοπούηςη προγραμμϊτων Coaching / mentoring όπωσ π.χ. 
το «Μαζύ ςτην εκκύνηςη» 



Δομϋσ υποςτόριξησ: εκκολαπτόρια, co working spaces, Δομϋσ 
ςτόριξησ επιχειρηματικότητασ 

Σϋςςερισ αρχϋτυποι (carayannis et al. 2005) 

 Regional incubators (τοπικού πόλοι) 

 University incubators (ΜοΚΕ, Δομϋσ) 

 Independent commercial incubators (ekkinisi Lab, ΘΕΑ) 

 Company internal incubators (Iqbility) 

 Virtual incubators (~δύκτυα)  

 

τόχοι: Τπηρεςύεσ ςε διϊφορεσ φϊςεισ, με ςτόχο την επιτϊχυνςη τησ 
επιχειρηματικόσ ανϊπτυξησ και τη μεύωςη κϊποιων βαθμών 
αβεβαιότητασ   

 

Όχι χρηματοδότηςη 

Κουλτούρα επιχειρηματικότητασ 

ΤΠΕΡΠΡΟΥΟΡΑ ςτισ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ! 



Το ηιτθμα του μεγζκουσ: ανάγκθ για 
bottom up ςυνκζςεισ και ςυνεργαςίεσ 

 Bloom & Van Reenen (2006): οι μικρϋσ εταιρεύεσ εύναι λιγότερο 
παραγωγικϋσ από τισ μεγϊλεσ, επειδό ϋχουν χαμηλότερο επύπεδο 
management και υπόκεινται ςε μια «επαρχιώτικη» οικογενειακό 
ευνοιοκρατύα: ϋχουν ςυνόθωσ: χαμηλότερουσ μϋςουσ μιςθούσ, λιγότερουσ 
ειδικευμϋνουσ εργαζόμενουσ, λιγότερεσ δρϊςεισ κατϊρτιςησ 

 τόριξη επιχειρόςεων που διαθϋτουν τουσ πόρουσ και τισ δυνατότητεσ να 
εύναι εξωςτρεφεύσ και καινοτόμοι  

 Αύξηςη μϋςου μεγϋθουσ, μϋςω δικτύωςησ και ςυνεργαςιών ςε όλο το 
μόκοσ τησ αλυςύδασ αξύασ (οικοςύςτημα): προςϋγγιςη που προςφϋρει 
αμφύπλευρη εποπτεύα κϊθε κλϊδου με τουσ ςυμπληρωματικούσ και 
διαςτϋλλει τεχνητϊ το μικρό μϋςο μϋγεθοσ:  

 κοινόσ προςανατολιςμόσ που αμβλύνει τισ υςτερόςεισ που δημιουργεύ το 
μικρό μϋγεθοσ και διευκολύνει οικονομύεσ κλύμακασ / ςκοπού 

 
 



Σαρ εςσαπιζηώ πολύ! 
Για ηην επικοινωνία:  

Άγγελορ Τζακανίκαρ 

atsaka@central.ntua.gr 

 

mailto:atsakanikas@iobe.gr
mailto:atsakanikas@iobe.gr

