
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, σας ενημερώνει για τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ή συμμετείχε και 

για τα αποτελέσματα από την έρευνα συγκυρίας 

3η Ημερίδα του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας 

Ο ρόλος του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας, μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών υποστήριξης 

στην ανάπτυξη επιχειρήσεων καθώς και στοιχεία ερευνών και μελετών που ολοκληρώθηκαν και αφορούν την 

επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημερωτικής εκδήλωσης που 

διοργάνωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και ο Μηχανισμός Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, στο Αγρίνιο. 

 
«Σε μία εποχή όπου η επιχειρηματικότητα δέχεται απανωτά πλήγματα. Μετά την οικονομική κρίση, η πανδημία. 

Και εν μέσω πανδημίας, η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος. Ωστόσο, ειδικά σε εποχές κρίσεων, γίνονται ακόμα πιο 

πολύτιμα τα εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Με βάση τα στοιχεία που θα αναλύσουν στη 

συνέχεια οι προσκεκλημένοι μας η Δυτική Ελλάδα διαθέτει μια δυναμική βιομηχανία τροφίμων, κάτι που 

συναρτάται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα και την ποιοτική παραγωγή. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, το 81% 

όμως το διάστημα Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου δεν πραγματοποίησε πωλήσεις σε πελάτες του εξωτερικού. Είναι ένα 

σημαντικό στοιχείο που μας δείχνει ότι ο επιχειρηματικός κόσμος είναι διστακτικός να κάνει το επόμενο βήμα και 

να βγει στις αγορές του εξωτερικού. Ερχόμαστε λοιπόν, με σύγχρονα εργαλεία να κάνουμε τα βήματα ευκολότερα 

και τους επιχειρηματίες πιο τολμηρούς. Σήμερα λοιπόν, μοιραζόμαστε μαζί σας ένα νέο πρόγραμμα που θα 

υλοποιηθεί με τη συνδρομή του επιχειρηματικού και παραγωγικού κόσμου της Αιτωλοακαρνανίας, με στόχο να 

ενισχύσει τις επιχειρήσεις της περιοχής και ιδιαίτερα, τις μικρομεσαίες. Οι ανάγκες καταγράφηκαν μέσα από 

έρευνα συγκυρίας που διενεργήθηκε σε επιχειρήσεις της περιοχής. Η απάντησή μας στις νέες προκλήσεις είναι ο 

Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας. Μία νέα και καινοτόμος δράση για την ελληνική τοπική 

αυτοδιοίκηση και την τοπική οικονομία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος 

Φαρμάκης. 

 
Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας νέος, πρωτοποριακός θεσμός, που ενεργεί για 

λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ξεκίνησε να υλοποιείται μετά την υπογραφή σύμβασης από τον 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη και τον ανάδοχο του έργου. Η δράση χρηματοδοτείται από 

το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

 
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα φορέα που θα παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη τόσο στους επιχειρηματίες όσο και 

στους δυνητικούς επενδυτές, δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και καινοτόμα «υλικά». 

Παράλληλα, με τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, οι επιχειρήσεις της Αχαΐας, της Ηλείας και 

της Αιτωλοακαρνανίας θα έχουν στη διάθεσή τους μία πλήρη βάση γνώσεων και υποστήριξης. Επίσης, ο ΜΣΕ θα 

παρακολουθεί στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα συντονίζει δράσεις και θα διοργανώνει σχετικές 

εκδηλώσεις, ενώ Κέντρα υπάρχουν ήδη σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. (Πάτρα, Αθηνών & Σαρανταπόρου 1-3, 

Αγρίνιο, Μπουκογιάννη 4, Πύργος, Μητροπολίτου Αντωνίου 49). 



 

 

Η Αναπληρώτρια - Υπεύθυνη του έργου, Αναστασία Ζαχαράκη, τόνισε μεταξύ άλλων: «Έχουμε ξεκινήσει την 

υποστήριξη σε πάνω από 100 επιχειρήσεις εκ των οποίων 57 από την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα οι 

αιτήσεις αφορούν: Επιχειρηματικό σχεδιασμό 45 (Αιτ/νια 19), Θέματα Marketing ή/και έρευνας αγοράς 60 (Αιτ/νια 

25), Αναδιοργάνωση ή/και κοστολόγηση 6 (Αιτ/νια 3), Υποστήριξη δικτύωσης και ανάπτυξη συνεργασιών 6 

(Αιτ/νια 2), Αναζήτηση χρηματοδότησης μεγάλο ενδιαφέρον εν αναμονή δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Ο 

Μηχανισμός εστιάζει στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, στοχεύοντας στα εξής: όσο το δυνατόν περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 

δυσκολεύονται να αναζητήσουν συμβουλευτική υποστήριξη, να βοηθήσει μεγαλύτερες επιχειρήσεις και 

επιχειρήσεις με σημαντική παρουσία στην τοπική αγορά, διαρκή παρακολούθηση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ο ΜΣΕ προσβλέπει στη 

συνεργασία με τους Επαγγελματικούς Φορείς και τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Από πλευράς του, ο Manager ICAP Advisory, Νίκος Ταβουλάρης, αναφέρθηκε στη σημασία του Μηχανισμού 

Στήριξης Επιχειρηματικότητας αναλύοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας, τα προβλήματα και 

τις προκλήσεις των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας όπως αποτυπώθηκαν στο πλαίσιο των μελετών και 

ερευνών του ΜΣΕ. 

 
Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτης Τσιχριτζής και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος 

Πιστιόλας, ενώ απέστειλε χαιρετισμό ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ, Σπήλιος Λιβανός,. Παρευρέθηκαν 

ακόμη ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης, η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Μαρία 

Σαλμά, οι Αντιπεριφερειάρχες Υποδομών & Έργων Θανάσης Μαυρομμάτης, Βιώσιμης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Λάμπρος Δημητρογιάννης, όπως επίσης εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων. 

Παρεμβάσεις έγιναν από εκπροσώπους τοπικών παραγωγικών φορέων, ενώ ακολούθησε διάλογος και 

ανταλλαγή απόψεων. 

 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της Ημερίδας, μπορείτε να βρείτε εδώ 

 
 
 

1ο Συνέδριο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας του Μηχανισμού Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουνίου του 2022, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του 

Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια των εργασιών του 10ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(RegionalGrowthConference). 

 
Το Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης διεξήχθη το τριήμερο 9-11 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο του 

Πανεπιστημίου Πατρών και είναι ένα αναπτυξιακό συνέδριο με την οργανωτική σφραγίδα του μηχανισμού της 

εφημερίδας «Πελοποννήσου» και τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το 2022 αποτελεί το 10ο χρόνο 

διοργάνωσης, ενώ, από το 2020, έχει αποκτήσει διεθνείς προσανατολισμούς και διεθνείς συμμετοχές. Αποτελεί 

μια γέφυρα της περιοχής προς την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική της οποίας στοχεύει προς την 

περιφερειακή ανάπτυξη. Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν πάνω από 300 ομιλητές από την Ελλάδα και 

εξωτερικό, 21 Υπουργοί και Υφυπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι καθώς 

και φορείς και think tanks (Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Πανεπιστήμια Πατρών και 

Πελοποννήσου, ΕΛΙΑΜΕΠ, διαΝΕΟσις, κ.α.). 

 
Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας διοργάνωσε την παράλληλη συνεδρίαση για λογαριασμό της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της στρατηγικής για την στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στόχος του 

συνεδρίου είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταγραφή απόψεων αναφορικά την στρατηγική που επέλεξε να 

ακολουθήσει η Περιφέρεια και τον βαθμό ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ενώ οι θεματικές ενότητες του 

συνεδρίου αφορούσαν στα κάτωθι: 

 
• Η επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα: χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας, αποτελέσματα από τη 

λειτουργία των επιχειρήσεων, προβλήματα - προοπτικές και τάσεις όπως έχουν αποτυπωθεί από έρευνες 

που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα 

• Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Παρουσίαση σχετικά με το 

αντικείμενο του μηχανισμού και τα αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα λειτουργίας του 

• Δράσεις ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 
Το 1ο Συνέδριο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας 

προβλήθηκε εκτενώς στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 10ου Συνεδρίου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, μπορείτε να βρείτε εδώ 

 

 

https://www.pde-mse.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-3%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1/
https://www.pde-mse.gr/1%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c/


 

 

 

Συμμετοχή στην 104η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022 του ΣΕΒ Πελοποννήσου 
& Δυτικής Ελλάδας 

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας συμμετείχε στην 104η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022 του 

ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 - 

13:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Πόρτο – Ρίο, στην Πάτρα. 

 
Στην παρουσίασή του με τίτλο «Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών – Μηχανισμός Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας ΠΔΕ», ο Σύμβουλος Έργου κος Παναγιώτης Τσάκαλος αναφέρθηκε αρχικά στο στόχο 

του Μηχανισμού, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό κόμβο επικοινωνίας τόσο της Περιφέρειας, όσο και 

του ευρύτερου οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας (Επιμελητήρια, φορείς, Σύλλογοι, Δήμοι κτλ.) με τις 

επιχειρήσεις και να καταστεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων, μέσω της παροχής 

ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης, πληροφόρησης και εργαλείων. 

 
Στη συνέχεια παρουσίασε βασικά οικονομικά μεγέθη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως προκύπτουν από 

μελέτες και έρευνες που εκπονεί ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας μέσω του Παρατηρητήριου 

Επιχειρηματικότητας, καθώς και τα βασικά συμπεράσματα της Έρευνας Παρακολούθησης Εξελίξεων στις 

Μικρότερες Επιχειρήσεις 

 
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, μπορείτε να βρείτε εδώ 

 
 
 

 

Συμμετοχή στο διήμερο συνέδριο IMPACT 2022 

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας συμμετείχε 1ο Συνέδριο IMPACT 2022 (Innovation to the 

Market Patras Conference on Technology Transfer) με θέμα: “Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή”, 

που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, την εφημερίδα 

“ΓΝΩΜΗ” και το Σύνδεσμο Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας ΣΤΕΔΕ, με συνδιοργανώτρια την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και διεξήχθη την Παρασκευή 17 Ιουνίου και το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022. 

 
Το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022, στα πλαίσια της 6ης Συνεδρίας με θέμα «Η οικονομία την επόμενη μέρα, 

Προβλέψεις-Αναλύσεις» (ώρες 11:30-13:00), ο Σύμβουλος Έργου κ. Παναγιώτης Τσάκαλος παρουσίασε τις 

υπηρεσίες του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας, καθώς και βασικά οικονομικά μεγέθη της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

 
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, μπορείτε να βρείτε εδώ 

 
 
 

 

Αποτελέσματα 4ης έρευνας συγκυρίας 

Ολοκληρώθηκε η 4η έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας από τον Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας. 

Η έρευνα εστιάζει στην ανάλυση και σύγκριση (σε συνέχεια των προηγούμενων ερευνών) των εκτιμήσεων των 

επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους το 1ο τρίμηνο του 2022 και των προσδοκιών τους 

για το 2ο τρίμηνο του 2022. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ομαλοποίηση των συνθηκών της πανδημίας Covid-19 δείχνει να έχει επηρεάσει ανάλογα τις 

εκτιμήσεις και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, οι οποίες σε γενικές γραμμές αναδεικνύουν ξανά ένα αίσθημα 

αισιοδοξίας. 

Αναφορικά με τον βαθμό αισιοδοξίας για το μέλλον των επιχειρήσεών τους, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

(61,7%) επέλεξε την επιλογή «Λίγο αισιόδοξος», ενώ το 30,7% επέλεξε την επιλογή «Αρκετά αισιόδοξος». 
 

Παρά το έντονα ευμετάβλητο οικονομικό κλίμα, το 56,3% επιχειρήσεων του δείγματος δεν πραγματοποίησε 

οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η 

πανδημία. Η ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας αποτελεί την δεύτερη δημοφιλή πρακτική μεταξύ των 

συμμετεχόντων και ακολουθεί η αναστολή συμβάσεων εργασίας. 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος των επιχειρήσεων δεν αξιοποίησε κάποιο από τα μέτρα της πολιτείας για την 

στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στις δυσμενείς συνθήκες που επέφερε η πανδημία. Δημοφιλέστερο μέτρο 

είναι η λήψη ενίσχυσης μέσω του προγράμματος Επιστρεπτέας Προκαταβολής. 

 

Παρά το κλίμα αισιοδοξίας των επιχειρήσεων του δείγματος που αναδεικνύεται στην παρούσα έρευνα, οι 

απαντήσεις αναφορικά με την εκτίμηση για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή στα επίπεδα 

https://www.pde-mse.gr/%ce%bf-%ce%bc%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-104%ce%b7-%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-2022/
https://www.pde-mse.gr/%ce%bf-%ce%bc%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-im/


 

 

της οικονομίας πριν την πανδημία είναι μετριοπαθείς, καθώς η σχετική πλειοψηφία θεωρεί ότι η επιστροφή 

στην «κανονικότητα» θα πραγματοποιηθεί σε ενάμιση χρόνο. 

 

Δείτε τα αποτελέσματα της μελέτης εδώ 

 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω γραφεία: 

 
Γραφείο Αγρινίου: Μπουκογιάννη 4, Τ.Κ 30131, Τηλ: 26410 20452, 

e-mail: info@pde-mse.gr, agrinio@pde-mse.gr 

Γραφείο Πάτρας: Αθηνών και Σαρανταπόρου 1-3, Τ.Κ 26223, Τηλ:2610 454046, 

e-mail: info@pde-mse.gr, patra@pde-mse.gr 

Γραφείο Πύργου: Μητροπολίτου Αντωνίου 49 (πρώην Πατρών 59), Τ.Κ 27131, 

Τηλ: 26210 26071,e-mail: info@pde-mse.gr, pirgos@pde-mse.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται τα newsletter του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας πατήστε unsubscribe. 

 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας & ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε πρώτοι για 

τις υπηρεσίες, τις μελέτες και τις εκδηλώσεις του Mηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας. 

https://www.pde-mse.gr/app/uploads/2022/07/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-4%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf
mailto:info@pde-mse.gr
mailto:agrinio@pde-mse.gr
mailto:info@pde-mse.gr
mailto:patra@pde-mse.gr
mailto:info@pde-mse.gr
mailto:pirgos@pde-mse.gr
mailto:info@pde-mse.gr
https://www.pde-mse.gr/
https://www.facebook.com/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-262914792225968

