
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την «Διασύνδεση: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα» 
 
Ακολουθούν οι απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις που μας γίνονται σε σχέση με την 
εκδήλωση «Διασύνδεση: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα». Αν έχετε κάποια ερώτηση η 
οποία δεν αναφέρεται παρακάτω μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στη διεύθυνση 
secre@gdias.teipir.gr. 
 
1. Τι είναι η «Διασύνδεση: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα»; 
Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά & του Κόμβου Σπετσών, με εφόδιο τη 
συσσωρευμένη εμπειρία του και με κίνητρο το όραμά του να συμβάλλει στην πολύπλευρη 
υποστήριξη των σπουδαστών και των πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχεδίασε 
μία εκδήλωση σταθμό για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα που να συνδυάζει την 
πληροφορία, την εμπειρία και την προσωπική επαφή των ενδιαφερομένων σε θέματα 
εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Το όνομά της αποφασίστηκε μετά από πολλές συζητήσεις: 
«Διασύνδεση: από τις σπουδές στο επάγγελμα».  Το περιεχόμενό της; Το επέβαλλαν οι 
αυξημένες απαιτήσεις των σπουδαστών  και η ανταγωνιστική εποχή: Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδών, Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων, Προσωπικές Συνεντεύξεις με 
εκπροσώπους επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκά Θέματα, Προγράμματα Προώθησης της 
Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας, Εναλλακτικές Μορφές Απασχόλησης, Κοινωνική 
Συμμετοχή και Ευαισθητοποίηση, Επαγγελματικά Δικαιώματα... Οι επιμέρους διοργανώσεις; 
Ημερίδες, Εκθέσεις, Ημέρες Σταδιοδρομίας, Workshops. Τόπος; Το νέο Συνεδριακό Κέντρο 
του ΤΕΙ Πειραιά. Χρόνος; Το τετραήμερο μεταξύ 27 και 30 Μαΐου 2013! Μη την χάσετε!  
 
Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, 
έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) διοργανώνει, για τους σπουδαστές και πτυχιούχους της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τετραήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013: Από τις 
σπουδές στο επάγγελμα» από 27 – 30/5/2013 στο Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 
(Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω). Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στα πλαίσια της εκδήλωσης 
θα πραγματοποιηθούν: 
1.Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών & Υποτροφιών-Post Graduate Forum (27,28, 29, 
30/5/2013), με θέμα τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό από τις 10.00 π.μ. έως τις 19.00 μ.μ.. 
2.Ημέρες Σταδιοδρομίας- Speed Dating with HR Managers (28,29,30/5/2013), όπου θα 
πραγματοποιηθούν προσωπικές συνεντεύξεις από τους Υπεύθυνους Προσωπικού των 
συμμετεχουσών εταιρειών με σπουδαστές και πτυχιούχους της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών και της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας για κάλυψη θέσεων εργασίας στην 
Ελλάδα και το Εξωτερικό από τις 10.00 π.μ. έως τις 19.00 μ.μ. 
3. Ημερίδες (27,28,29,30/5/2013) σχετικές με τις δυνατότητες Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
Υποτροφιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από τις 10.30 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ., θα 
πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από Υπευθύνους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, 
Εκπαιδευτικούς Ακόλουθους Πρεσβειών, Εκπαιδευτικούς Συμβούλους και Μεταπτυχιακούς 
Σπουδαστές ή Αποφοίτους, Μέντορες κ.α.  
4. Ημερίδες (27,28,29,30/5/2013),  σχετικές με την  αγορά εργασίας στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό και τις μελλοντικές προοπτικές για τους φοιτητές και αποφοίτους της 
ανώτατης εκπαίδευσης, από τις 15:30 μ.μ έως τις 19:00 μ.μ., με αντίστοιχες παρουσιάσεις 
σε επιλεγμένα  θεματικά πεδία. 
5. Έκθεση Φορέων και Επιχειρήσεων (29,30/5/2013), από τις 10.00 π.μ. έως τις 19.00 
μ.μ.. 
6. Εκδήλωση (30/5/2013), με σκοπό αφενός μεν την συνάντηση, επικοινωνία, δικτύωση 
αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά αφετέρου δε την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας «ALUMNI: 
αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Πειραιά», από τις 12.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ..  
Το Γραφείο Διασύνδεσης θα διοργανώσει στα πλαίσια αυτά διάφορες επίκοινες δράσεις. 
 Η «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013: Από τις σπουδές στο επάγγελμα» απευθύνεται σε όλους τους 
σπουδαστές και πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και όχι μόνο, με έμφαση σε 
ειδικότητες συναφείς με αυτές των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και φιλοδοξεί: 

 Να συμβάλλει στη σωστή, πολύπλευρη ενημέρωση των σπουδαστών για τις 
δυνατότητες που τους προσφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 
Μεταπτυχιακό επίπεδο. 
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 Να προβάλλει τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για την Ελλάδα και το 
Εξωτερικό. 

 Να συμβάλλει στην ενημέρωση των σπουδαστών και πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανταγωνιστικές 
συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν. 

 Να προσφέρει σε σπουδαστές και πτυχιούχους την εμπειρία της προσωπικής 
συνέντευξης και την ευκαιρία εύρεσης θέσης εργασίας στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό, που να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. 

 Να υποστηρίξει δράσεις με σκοπό την επανασύνδεση και την δικτύωση των 
αποφοίτων του Ιδρύματός μας. 

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν μέρος στις Ημέρες Σταδιοδρομίας-Speed Dating with HR 
Managers θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το επίπεδο των πτυχιούχων της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να καλύψουν άμεσα θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό και να συλλέξουν βιογραφικά σημειώματα για μελλοντικές τους ανάγκες. 
Τέλος, το Γραφείο Διασύνδεσης ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πειραιά συμπληρώνει αισίως τον Μάϊο 20 χρόνια 
επιτυχημένης λειτουργίας του. Με αυτή την αφορμή λοιπόν στα πλαίσια της Διασύνδεσης 
2013, θα υπάρχει εκδήλωση-αφιέρωμα με θέμα «20 χρόνια Γραφείο Διασύνδεσης: Πορεία 
& Προοπτικές». Η εορταστική αυτή εκδήλωση, μεταξύ των άλλων, αποτελεί μια καλή 
ευκαιρία για πλήρη ενημέρωση του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού για το Γραφείο 
Διασύνδεσης, το έργο του και τη σημασία του για το ίδρυμα. 
2. Ποιος το διοργανώνει;  
Η διοργάνωση γίνεται από το Γραφείο Διασύνδεσης ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πειραιά. 
3. Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί;  
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27,28,29 & 30 Μαΐου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο  
του ΤΕΙ Πειραιά. Η δυνατότητα προσέλευσης ξεκινά και τις 4 ημέρες στις 10:00 και τελειώνει 
στις 19:00. 
4. Ποιοι  θα συμμετέχουν στις Εκθέσεις, στις Ημερίδες; 
Θα συμμετέχουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΙ μας, άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
Πρεσβείες, Μορφωτικά Ινστιτούτα, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, άλλοι φορείς όπως η Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις συμμετοχές καθώς θα 
διαμορφώνεται το τελικό πρόγραμμα. 
5. Σε τι χρησιμεύει η δήλωση συμμετοχής μου;  
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται για λόγους καταρχήν οργανωτικούς. Επιπλέον για να μπορείτε 
να ενημερώνεστε καλύτερα και άμεσα για όλα τα νέα! Παράλληλα, με την δήλωση 
συμμετοχής σας μας επιτρέπετε να κάνουμε μία καλύτερη πρόβλεψη για την προσέλευση του 
κόσμου με στατιστικά όσον αφορά τη σχολή φοίτησης, το έτος ή τους συμμετέχοντες εκθέτες  
κά. 
6. Πώς μπορώ να έρθω;  
Η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα εύκολη με το μετρό (στάση Αιγάλεω – μπλε γραμμή και μετά 
λεωφορείο 851 ή 820-στάση ΤΕΙ Πειραιά)  
7. Υπάρχει κάποιο κόστος συμμετοχής;  
Όχι, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Θέλουμε να προσφέρουμε σε όλους τους μαθητές, 
φοιτητές και απόφοιτους την δυνατότητα να ενημερωθούν για μεταπτυχιακές σπουδές, για την 
αγορά εργασίας, να αναζητήσουν πρακτική ή μόνιμη εργασία μέσω της εκδήλωσης, να 
συμμετάσχουν σε δράσεις μέντορινγκ κ.α. Η συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων είναι 
επίσης δωρεάν όμως είναι ευπρόσδεκτες οι χορηγίες επικοινωνίας και διαφήμισης, κάλυψης 
της εκδήλωσης, διάθεσης τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, εκτύπωσης τόμου πρακτικών ή 
άλλων εντύπων, χορήγησης υποτροφιών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, διάθεση 
σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ. 
8. Πρέπει να είμαι απόφοιτος ή τελειόφοιτος ή μαθητής;  
Το target group της εκδήλωσης είναι όλοι οι φοιτητές και απόφοιτοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Ακόμα δηλαδή και οι φοιτητές που βρίσκονται στα πρώτα έτη των σπουδών 
τους, αξίζει να παρευρεθούν για να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας αλλά 
και να επισκεφτούν τις εκθέσεις μεταπτυχιακών σπουδών. Αντίστοιχα και οι μαθητές μπορούν 
να παρακολουθήσουν τις ημερίδες ή να επισκεφτούν τις εκθέσεις για να διερευνήσουν 
χρήσιμες πληροφορίες για το μέλλον τους. Ωστόσο για τις Ημέρες Σταδιοδρομίας και μόνο η 
συμμετοχή είναι εφικτή για φοιτητές και πτυχιούχους με έμφαση σε ειδικότητες συναφείς με 
αυτές των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 
9. Είναι απαραίτητο να έχω μαζί μου βιογραφικό για τις Ημέρες Σταδιοδρομίας; Αν 
φέρω, να είναι εκτυπωμένο ή σε ηλεκτρονική μορφή; 



Ειδικά για τις Ημέρες Σταδιοδρομίας συνίσταται εξαιρετικά να έρθετε με βιογραφικό 
εκτυπωμένο και να το έχετε αποστείλει ηλεκτρονικά σε εμάς εγκαίρως. Όλες οι 
συμμετέχουσες εταιρείες είναι πρόθυμες να παραλάβουν τα βιογραφικά σε εκτυπωμένη 
μορφή αλλά και να τα δουν αφού τα προωθήσουμε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ. Επίσης καλό θα ήταν να το έχετε και στα Αγγλικά ΌΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Σε περίπτωση που δεν έχετε Β.Σ., μπορείτε να επισκεφτείτε 
το Γραφείο Διασύνδεσης καθημερινά 7:30- 17:00 και να φτιάξετε το βιογραφικό σας ΠΡΊΝ 
ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας ή να ακολουθήσετε το υπόδειγμα που 
είναι ανεβασμένο ή να συμμετέχετε στα Ομαδικά Σεμινάρια που Διοργανώνει το 
Συμβουλευτικό Κέντρο της ΔΑΣΤΑ.  
10. Πού μπορώ να ενημερωθώ για το πρόγραμμα; 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το βρείτε στο site μας. 
11. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, εισηγήσεων, συμμετοχής;  
Αν και σκοπός της εκδήλωσης δεν είναι να προσφέρει μία πιστοποίηση, αλλά να αναπτυχθεί 
μια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας παρόλα αυτά θα 
δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, συμμετοχής, εισηγήσεων, παρουσιάσεων κλπ μόνο σε 
όσους θα έχουν συμπληρώσει την Δήλωση Συμμετοχής.  
12. Πρέπει να κάνω κάτι προτού έρθω στην εκδήλωση; 
Οπωσδήποτε να συμπληρώσετε την Δήλωση Συμμετοχής.  
13. Θέλω να συμμετάσχω στη διοργάνωση πιο ενεργά; Τι πρέπει να κάνω; Πώς θα 
ενημερωθώ; 
Ευχαριστούμε για την διάθεσή σας για βοήθεια! Επισκεφτείτε το Γραφείο Διασύνδεσης και 
συζητήσετε με την ομάδα του γραφείου πως μπορείτε να συμμετάσχετε στην διοργάνωση της 
Διασύνδεσης! 
14. Τελικά, ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ γιατί να έρθω; 
Γιατί θα έχετε την ευκαιρία: 
-Να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφιών στην Ελλάδα 
και το Εξωτερικό. 
-Nα ενημερωθείτε από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
σχετικά με θέματα που σας απασχολούν για την αγορά εργασίας και τα προσόντα που 
πρέπει να έχετε για να ενταχθείτε με επιτυχία σε αυτήν. 
-Nα βρείτε κάποια θέση για πρακτική ή μόνιμη εργασία στις συμμετέχουσες εταιρείες στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.  
-Nα παρακολουθείτε ομιλίες και παρουσιάσεις που θα γίνονται στο χώρο συνεδριάσεων. 
-Nα συμμετέχετε στους διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ. 
-Να συμμετάσχετε στις δράσεις mentoring. 
-Να ενταχθείτε στο ALUMNI ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. 
-Να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες του ΤΕΙ Πειραιά, για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα κλπ. 
-Να συμμετάσχετε στις διάφορες παράλληλες δραστηριότητες όπως «team building» 
15. Τελικά, ΑΝ ΕΙΜΑΙ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) ΤΕΙ Πειραιά, Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ), Επιχείρηση, Μορφωτικό Ινστιτούτο-Πρεσβεία, Κρατικοί 
Φορείς, άλλος φορέας ή οργανισμός γιατί να συμμετάσχω; 
Γιατί θα έχετε την ευκαιρία: 
-Να προβάλετε το ΜΠΣ. 
-Να προβάλλετε το Ίδρυμά σας με έμφαση τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σας. 
-Θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για το επίπεδο των πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, να καλύψετε άμεσα θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και να 
συλλέξετε βιογραφικά σημειώματα για τις άμεσες μελλοντικές σας ανάγκες. 
-Να ενημερώσετε για τις δυνατότητες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στην χώρα 
που εκπροσωπείτε καθώς επίσης και για τις δυνατότητες εργασίας. 
-Να ενημερώσετε για τις δραστηριότητες του φορέα ή οργανισμού (σχετικού με τα θέματα του 
Γραφείου Διασύνδεσης ή γενικού ενδιαφέροντος) που εκπροσωπείτε και να 
ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο σε θέματα π.χ. όπως η ισότητα των δυο φύλλων, οι ίσες 
ευκαιρίες απασχόλησης, οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τα ΑμΕΑ, η απασχόληση, θέματα 
νέας γενιάς, επιχειρηματικότητα, περιβαλλοντικά θέματα, θέματα ασφάλειας και υγιεινής της 
εργασίας κλπ. 
16. Τελικά, ΑΝ ΕΙΜΑΙ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) ΤΕΙ Πειραιά, Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ), Επιχείρηση, Μορφωτικό Ινστιτούτο-Πρεσβεία, Κρατικοί 
Φορείς, άλλος φορέας ή οργανισμός και θέλω να συμμετάσχω στην έκθεση μπορώ να 
ξέρω κάποιες λεπτομέρειες; 



Τα ΜΠΣ ΤΕΙ Πειραιά θα έχουν το καθένα ένα ξεχωριστό εκθεσιακό περίπτερο. 

 http://www.display.gr/productDetails.asp?prID=108# 
 
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), Μορφωτικά Ινστιτούτα-Πρεσβείες, Κρατικοί 
Φορείς, άλλος φορέας ή οργανισμός θα διαθέτουν ένα εκθεσιακό περίπτερο ανά ίδρυμα ή 
φορέα. Όσον αφορά στην έκθεση επιχειρήσεων μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι 
επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στις Ημέρες Σταδιοδρομίας- Speed Dating with HR 
Managers και θα πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις. 
Το ενημερωτικό έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που επιθυμείτε να διαθέσετε στους επισκέπτες 
της έκθεσης αφού μας διαθέσετε ένα δείγμα για να ενσωματωθεί στον τόμο πρακτικών θα 
πρέπει να το αναπαράγετε με δική σας ευθύνη καθώς και να το φέρετε στον χώρο του 
Συνεδριακού Κέντρου την πρώτη μέρα που θα ανοίξετε το περίπτερό σας. 
Σε περίπτωση που θέλετε να φέρετε δικό σας περίπτερο μπορείτε αρκεί να καταλαμβάνει 
περίπου τις ίδιες διαστάσεις με αυτά που διαθέτει το Ίδρυμά μας. 
Θα υπάρχει η δυνατότητα να φέρετε υπολογιστή, προβολέα ή οθόνη κλπ και να συνδεθούν 
μόνο εφόσον μας ενημερώσετε εγκαίρως για να έχουμε προβλέψει τα σχετικά απαιτούμενα. 
17. Θα υπάρχουν coffee breaks, lunch κλπ καθόλη την διάρκεια της πολυθεματικής 
εκδήλωσης; 
Βεβαίως έχουν προβλεφθεί όπως θα δείτε και στο πρόγραμμα coffee breaks & lunch τα 
οποία είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση είτε φοιτητές, αποφοίτους 
είτε εκθέτες, ομιλητές ΜΠΣ, ΑΕΙ, φορείς κλπ εφόσον βέβαια έχετε συμπληρώσει την Δήλωση 
Συμμετοχής  βάσει της οποίας θα έχει προβλεφθεί η προσέλευση. 
18. Σε τι αρχείο θα πρέπει να είναι η παρουσίασή μου αν είμαι ομιλητής και πόσο 
χρόνο θα διαθέτω; Για τον τόμο πρακτικών πρέπει να κάνω κάτι ιδιαίτερο; 
Η παρουσίασή σας θα πρέπει να είναι σε ppt ή pptx και κατά προτίμηση να μας την έχετε 
αποστείλει μέχρι τις 23/5/2013.Θα έχετε 10 λεπτά στην διάθεσή σας. Για τον τόμο πρακτικών 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρουσίασή σας ή εφόσον το επιθυμείτε την ομιλία σας 
σε αρχείο word (το πολύ μέχρι 4 σελίδες) την οποία επίσης θα πρέπει να μας την έχετε 
αποστείλει μέχρι τις 23/5/2013. 
19. Πόσο πρέπει να διαρκούν οι συνεντεύξεις; 
Θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή των υποψήφιων αλλά καλό είναι να μην ξεπερνάει τα 15 
λεπτά. 
20. Αν επιθυμώ να κάνω χορηγία στα πλαίσια της εκδήλωσης τι απαιτείται; 
Να το επιλέξετε στην Δήλωση Συμμετοχής που θα πρέπει να συμπληρώσετε και να μας 
αποστείλετε το logo σας ηλεκτρονικά. 
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