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Είσοδος – Εγγραφή στο kavalaspots.gr 
 

Είσοδος 
Αρχικά, για να έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε μία νέα καταχώρηση πρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας 

το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας (Error! Reference source not found.).  

 

 

Εγγραφή 
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό προσθέτοντας την 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας (Εικόνα 1. 2) . 

 

 

Εικόνα 1. 1 – Είσοδος 

Εικόνα 1. 2 – Εγγραφή 



Δημιουργία Καταχώρησης 
 

Για να προσθέσετε μία νέα εκδήλωση ή μία θέση εργασίας πρέπει να έχετε μία ενεργή καταχώρηση επιχείρησης.  

 

Δημιουργία Επιχείρησης 
 

Για την δημιουργία επιχείρησης χρειάζεται να συμπληρώσετε τα πεδία από τις παρακάτω κατηγορίες πεδίων: 

Γενικά  
(Εικόνα 2. 2) 

• Τίτλος:           Ο τίτλος της επιχείρησής σας. (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

• Tagline:         Ο υπότιτλος της επιχείρησής σας. Συνήθως, εδώ συμπληρώνετε μία σύντομη περιγραφή ή  

                       τον τομέα στον οποίο ανήκει η επιχείρησή σας. (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

• Περιγραφή:  Η περιγραφή της επιχείρησής σας. (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

Εικόνα 2. 1 – Προσθήκη Καταχώρησης Μενού 

Εικόνα 2. 2 – Δημιουργία Επιχείρησης Πεδία / Γενικά 



Εικόνες  
(Εικόνα 2. 3) 

 

• Λογότυπο (logo)         : Το λογότυπο της επιχείρησής σας. Προτεινόμενες διαστάσεις της εικόνας είναι  

                                         500x500. Μέγιστο μέγεθος εικόνας είναι το 1MB (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

• Εικόνα Εξωφύλλου    : Εικόνα εξωφύλλου της επιχείρησής σας. Προτεινόμενες διαστάσεις της εικόνας  

                                         είναι 1920x800. Μέγιστο μέγεθος εικόνας είναι το 1MB (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

• Εικόνες Gallery           : Πρόσθετες εικόνες που αντιπροσωπεύουν την επιχείρησή σας. Μέγιστο μέγεθος  

                                        εικόνας είναι το 1MB. (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. 3 – Δημιουργία Επιχείρησης Πεδία / Εικόνες 



Πληροφορίες Επικοινωνίας και Κοινωνικά Δίκτυα 
 

• E-mail                           : Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησής σας. (Υποχρεωτικό 

                                         Πεδίο) 

 

• Αριθμός Τηλεφώνου : Ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας με την επιχείρησή σας. (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

• Ιστοσελίδα                  : Το url της ιστοσελίδας της επιχείρησής σας. (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

 

Ώρες Λειτουργίας 
(Εικόνα 2. 5) 

Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνετε τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησής σας. Εδώ, έχετε την 

δυνατότητα άμεσης επιλογής ωραρίου αν η επιχείρησή σας είναι «Ανοιχτά όλη μέρα», «Κλειστά όλη μέρα», ή αν η 

προσέλευση στον χώρο της επιχείρησής σας γίνεται «Μόνο με ραντεβού». (Προαιρετικό Πεδίο) 

Εικόνα 2. 4 – Δημιουργία Επιχείρησης Πεδία / Πληροφορίες Επικοινωνίας και Κοινωνικά Δίκτυα 

Εικόνα 2. 5 – Δημιουργία Επιχείρησης Πεδία / Ώρες Λειτουργίας 



Τοποθεσία 
(Error! Reference source not found.) 

Η τοποθεσία της επιχείρησής σας. Μπορείτε να προσθέσετε την τοποθεσία με 3 τρόπους: 

• Προσθέτοντας την ονομασία της περιοχής  

• Προσθέτοντας τις ακριβείς συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος) 

• Μετακινώντας την καρφίτσα (pin) και στην συνέχεια επιλέγοντας «Κλείδωμα τοποθεσίας» 

 

Λεπτομέρειες Καταχώρησης 
(Εικόνα 2. 7) 

• Κατηγορία : Στο πεδίο κατηγορίας, μπορείτε να επιλέξετε την γενική κατηγορίας στην οποία ανήκει η 

                      επιχείρησή σας ή την κατηγορία η οποία αντιπροσωπεύει καλύτερα την επιχείρησή σας. 

                      (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

• Παροχές     : Στο πεδίο των παροχών, μπορείτε να επιλέξετε τις παροχές που προσφέρονται στον χώρο σας. 

                      Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε το δωρεάν wifi, ή αν απαγορεύεται το κάπνισμα στον 

                      χώρο της επιχείρησής σας. (Προαιρετικό Πεδίο)  

Εικόνα 2. 6 - Δημιουργία Επιχείρησης Πεδία / Τοποθεσία 

 

Εικόνα 2. 7 – Δημιουργία Επιχείρησης Πεδία / Λεπτομέρειες Καταχώρησης 



 

Άλλο 
(Εικόνα 2. 8) 

Τα τελευταία πεδία είναι προαιρετικά και συμπληρωματικά για την ολοκλήρωση της δημιουργίας της επιχείρησής 

σας. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια θέση εργασίας ή κάποια εκδήλωση που έχετε δημιουργήσει και επιθυμείτε να 

την συνδέσετε με την επιχείρησή σας.  

 

Εικόνα 2. 8 – Δημιουργία Επιχείρησης Πεδία / Άλλο, Προεπισκόπηση και Υποβολή 

 

 

Τέλος, κατά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των απαιτούμενων και προαιρετικών πεδίων μπορείτε να 

προχωρήσετε με δύο ενέργειες: 

• Προεπισκόπηση της καταχώρησής σας, έτσι ώστε να κάνετε έναν επανέλεγχο για την εμφάνιση της σελίδας 

της επιχείρησής σας πριν εκείνη δημοσιευτεί,  

• Άμεση αποθήκευση και δημοσίευση της καταχώρησής σας επιλέγοντας : «Παράλειψη προεπισκόπησης και 

υποβολή». (Εικόνα 2. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημιουργία Εκδήλωσης 
 

Για την δημιουργία εκδήλωσης χρειάζεται να συμπληρώσετε τα πεδία από τις παρακάτω κατηγορίες πεδίων: 

Γενικά 
(Εικόνα 3. 1) 

• Τίτλος:           Ο τίτλος της εκδήλωσής σας.  (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

• Tagline:         Ο υπότιτλος της εκδήλωσής σας. Συνήθως, εδώ συμπληρώνετε μία σύντομη περιγραφή της 

                       εκδήλωσης. (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

• Περιγραφή:  Η περιγραφή της εκδήλωσης. Η πλήρης και αντιπροσωπευτική περιγραφή  της εκδήλωσης. 

                       (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. 1 – Δημιουργία Εκδήλωσης Πεδία / Γενικά 



Φωτογραφίες της Εκδήλωσης 
(Εικόνα 3. 2) 

 

• Εικόνα Εξωφύλλου    : Εικόνα εξωφύλλου της εκδήλωσής σας. Προτεινόμενες διαστάσεις της εικόνας  

                                         είναι 1920x800. Μέγιστο μέγεθος εικόνας είναι το 1MB (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

• Εικόνες Gallery           : Πρόσθετες εικόνες που αντιπροσωπεύουν την εκδήλωσή σας ή είναι σχετικές με  

                                        αυτήν. Μέγιστο μέγεθος εικόνας είναι το 1MB. (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

 

Πληροφορίες Επικοινωνίας 
(Εικόνα 3. 3) 

• Αριθμός Τηλεφώνου : Ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας σχετικά με την εκδήλωση.  

                                         (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

• E-mail                           : Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι σχετικό με την 

                                        εκδήλωση. (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

 

Εικόνα 3. 2 - Δημιουργία Εκδήλωσης Πεδία / Φωτογραφίες της Εκδήλωσης 

Εικόνα 3. 3 - Δημιουργία Εκδήλωσης Πεδία / Πληροφορίες Επικοινωνίας 



Τοποθεσία 
(Εικόνα 3. 4) 

Η τοποθεσία της επιχείρησής σας. Μπορείτε να προσθέσετε την τοποθεσία με 3 τρόπους: 

• Προσθέτοντας την ονομασία της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση 

• Προσθέτοντας τις ακριβείς συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος) 

• Μετακινώντας την καρφίτσα (pin) και στην συνέχεια επιλέγοντας «Κλείδωμα τοποθεσίας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. 4 - Δημιουργία Εκδήλωσης Πεδία / Τοποθεσία 



Λεπτομέρειες Εκδήλωσης 
(Εικόνα 3. 5) 

• Ημερομηνία Εκδήλωσης : Στο πεδίο ημερομηνίας ορίζετε την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία  

                                               λήξης της εκδήλωσής σας. (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

• Κατηγορία                          : Στο πεδίο κατηγορίας, μπορείτε να επιλέξετε την γενική κατηγορίας στην οποία 

                                               ανήκει η εκδήλωσή σας ή την κατηγορία η οποία αντιπροσωπεύει καλύτερα την  

                                               εκδήλωσή σας. (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

• Υπηρεσίες                            : Στο πεδίο των παροχών, μπορείτε να επιλέξετε τις παροχές που προσφέρονται  

                                               στον χώρο της εκδήλωσής σας.  Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε το 

                                               δωρεάν wifi, ή αν απαγορεύεται το κάπνισμα στον χώρο. (Προαιρετικό Πεδίο)  

 

• Επιλογή Τοποθεσίας         : Στο πεδίο αυτό επιλέγεται την τοποθεσία της εκδήλωσης. (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

Τέλος, κατά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των απαιτούμενων και προαιρετικών πεδίων μπορείτε να 

προχωρήσετε με δύο ενέργειες: 

• Προεπισκόπηση της καταχώρησής σας, έτσι ώστε να κάνετε έναν επανέλεγχο για την εμφάνιση της σελίδας 

της εκδήλωσής σας πριν εκείνη δημοσιευτεί,  

• Άμεση αποθήκευση και δημοσίευση της καταχώρησής σας επιλέγοντας : «Παράλειψη προεπισκόπησης και 

υποβολή». (Εικόνα 3. 5) 

 

 

 

 

Εικόνα 3. 5 - Δημιουργία Εκδήλωσης Πεδία / Λεπτομέρειες Εκδήλωσης 



Δημιουργία Θέσης Εργασίας 
Για την δημιουργία εκδήλωσης χρειάζεται να συμπληρώσετε τα πεδία από τις παρακάτω κατηγορίες πεδίων: 

Γενικά 
(Εικόνα 4. 1) 

• Τίτλος Εργασίας         : Ο τίτλος της διαθέσιμης θέσης εργασίας. (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

• Περιγραφή Εργασίας: Η πλήρης περιγραφή και πληροφορίες για την ανοιχτή θέση εργασίας. (Υποχρεωτικό 

                                        πεδίο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. 1 – Δημιουργία Θέσης Εργασίας Πεδία / Γενικά 



Εικόνες και Αρχεία 
(Εικόνα 4. 2) 

• Λογότυπο (logo)         : Το λογότυπο της επιχείρησής σας. Προτεινόμενες διαστάσεις της εικόνας είναι  

                                         500x500. Μέγιστο μέγεθος εικόνας είναι το 1MB (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

• Εικόνα Εξωφύλλου    : Εικόνα εξωφύλλου της θέσης εργασίας. Προτεινόμενες διαστάσεις της εικόνας  

                                         είναι 1920x800. Μέγιστο μέγεθος εικόνας είναι το 1MB (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

• Μεταφόρτωση pdf     : Πρόσθετα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με την θέση εργασίας ή την 

                                         επιχείρηση. Μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι το 1MB. (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. 2 – Δημιουργία Θέσης Εργασίας Πεδία / Εικόνες και Αρχεία 



Πληροφορίες Επικοινωνίας 
(Εικόνα 4. 3) 

• E-mail                           : Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησής σας. (Υποχρεωτικό 

                                         Πεδίο) 

 

• Αριθμός Τηλεφώνου : Ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας με την επιχείρησή σας. (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

• Ιστοσελίδα                  : Το url της ιστοσελίδας της επιχείρησής σας. (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

• Τοποθεσία                   : Η τοποθεσία της επιχείρησής σας. Μπορείτε να προσθέσετε την τοποθεσία με 3  

                                         τρόπους: 

➢ Προσθέτοντας την ονομασία της περιοχής  

 

➢ Προσθέτοντας τις ακριβείς συντεταγμένες  

(γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος) 

 

➢ Μετακινώντας την καρφίτσα (pin) και στην συνέχεια επιλέγοντας 

«Κλείδωμα τοποθεσίας» 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. 3 – Δημιουργία Θέσης Εργασίας Πεδία / Πληροφορίες Επικοινωνίας 



Λεπτομέρειες Εργασίας 
(Εικόνα 4. 4) 

• Κατηγορία                          : Στο πεδίο κατηγορίας, μπορείτε να επιλέξετε την γενική κατηγορίας στην οποία 

                                               ανήκει η θέση εργασίας ή την κατηγορία η οποία αντιπροσωπεύει καλύτερα την  

                                               ενεργή θέση εργασίας. (Προαιρετικό Πεδίο) 

 

Άλλο 
(Εικόνα 4. 4) 

• Επιλέξτε Επιχείρηση        : Στο πεδίο επιλογής της επιχείρησης, χρειάζεται να προσθέσετε ποια επιχείρηση  

                                               αφορά η θέση εργασίας. (Υποχρεωτικό Πεδίο) 

 

 

Τέλος, κατά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των απαιτούμενων και προαιρετικών πεδίων μπορείτε να 

προχωρήσετε με δύο ενέργειες: 

• Προεπισκόπηση της καταχώρησής σας, έτσι ώστε να κάνετε έναν επανέλεγχο για την εμφάνιση της σελίδας 

της νέας θέσης εργασίας της επιχείρησής σας πριν εκείνη δημοσιευτεί,  

• Άμεση αποθήκευση και δημοσίευση της καταχώρησής σας επιλέγοντας : «Παράλειψη προεπισκόπησης και 

υποβολή». (Εικόνα 4. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. 4 – Δημιουργία Θέσης Εργασίας Πεδία / Λεπτομέρειες Εργασίας, Άλλο 



Λογαριασμός Επιχείρησης 
 

Αφού έχετε δημιουργήσει την επιχείρησή σας μπορείτε να επιλέξετε από το κύριο μενού « Ο Λογαριασμός μου» 

(Εικόνα 5. 1) και να μεταβείτε στην σελίδα του λογαριασμού της επιχείρησής σας.  

 

Διαθέσιμα πεδία προβολής «Ο Λογαριασμός μου»: 

• Ενεργές καταχωρήσεις          : Οι συνολικές καταχωρήσεις σας, δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις, εκδηλώσεις και  

                                                     οι θέσεις εργασίας που έχετε δημιουργήσει με τον λογαριασμό σας. 

 

• Εκκρεμείς καταχωρήσεις      : Οι καταχωρήσεις που αναμένουν την έγκριση του διαχειριστή. 

 

• Επισκέψεις της εβδομάδας  : Οι συνολικές επισκέψεις της εβδομάδας όλων των καταχωρήσεων του 

                                                      λογαριασμού σας. 

 

• Προβολές                                  : Οι συνολικές προβολές από όλες τις συσκευές για όλες τις καταχωρήσεις του 

                                                       λογαριασμού σας.  

                                                      Μπορείτε να δείτε τις προβολές που αντιστοιχούν για τις τελευταίες 24 ώρες, 

                                                      7 ημέρες ή τις 30 τελευταίες μέρες.  

 

• Μοναδικές Προβολές             : Το σύνολο των μοναδικών προβολών των καταχωρήσεών σας. 

 

• Επισκέψεις γράφημα              : Οι συνολικές επισκέψεις με βάση την ημερομηνία. Στο γράφημα  

                                                       καταγράφονται για οι προβολές και οι μοναδικές προβολές. 

                                                       Μπορεί να προβάλετε τις επισκέψεις για τις τελευταίες 24 ώρες,  

                                                       7 μέρες, 30 μέρες, 6 μήνες και 12 μήνες. 

 

Εικόνα 5. 1 – Λογαριασμός Επιχείρησης / Πεδία προβολής 



• Συσκευές                              : Οι συσκευές και οι προβολές των καταχωρήσεών σας από κάθε είδος συσκευής. 

 

• Κορυφαίες Περιοχές          : Οι κορυφαίες περιοχές προβολής των καταχωρήσεών σας και οι συνολικές 

                                                 προβολές της κάθε περιοχής. (Εικόνα 5. 2) 

• Κορυφαίες Σελίδες             : Οι κορυφαίες σελίδες με βάση τις προβολές. (Εικόνα 5. 2) 

• Κορυφαίες Πλατφόρμες    : Οι κορυφαίες πλατφόρμες προβολής. Καταμετρούνται τα λειτουργικά των  

                                                  συσκευών προβολής και εμφανίζονται με φθίνουσα σειρά προβολών. 

                                                  (Εικόνα 5. 2) 

• Κορυφαίοι Browsers          : Οι μηχανές αναζήτησης με τις οποίες περιηγήθηκαν οι χρήστες που  

                                                 επισκέφτηκαν τις καταχωρήσεις μας. (Εικόνα 5. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. 2 – Λογαριασμός Επιχείρησης / Πεδία προβολής «Ο λογαριασμός μου» 



Καταχωρήσεις Λογαριασμού 
Αφού έχετε δημιουργήσει την επιχείρησή σας μπορείτε να επιλέξετε από το κύριο μενού « Οι Καταχωρήσεις μου» 

(Εικόνα 5. 1) και να μεταβείτε στην σελίδα των καταχωρήσεων του λογαριασμού σας.  

 

Διαθέσιμα πεδία προβολής «Οι Καταχωρήσεις μου»  

(Εικόνα 6. 1) 

• Δημοσιευμένα           : Το σύνολο των δημοσιευμένων καταχωρήσεων του λογαριασμού σας. 

• Εκκρεμεί Έγκριση      : Το σύνολο των καταχωρήσεων του λογαριασμού σας, που αναμένουν έγκριση από  

                                        τον διαχειριστή. 

 

• Φίλτρα :  Υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσετε κάποιο φίλτρο, έτσι ώστε να εμφανίζονται συγκεκριμένες  

                 καταχωρήσεις που σας αφορούν. (Εικόνα 6. 1) 

                 Μπορείτε να φιλτράρετε είτε ανάλογα με το είδος των καταχωρήσεων 

➢ Επιχειρήσεις 

➢ Εκδηλώσεις 

➢ Θέσεις Εργασίας 

  Είτε ανάλογα με την κατάσταση των καταχωρήσεων 

➢ Δημοσιευμένα 

➢ Εκκρεμεί Έγκριση 

➢ Έχουν λήξει 

➢ Προεπισκόπηση 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. 1 – Λογαριασμός Επιχείρησης / Πεδία προβολής «Οι Καταχωρήσεις μου» 



Επικοινωνία 
Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι επικοινωνίας με μία επιχείρηση. Τα άμεσα μηνύματα και η φόρμα επικοινωνίας. 

 

Άμεσα Μηνύματα 
Ακόμη μία δυνατότητα της σελίδας είναι η επικοινωνία μέσω των άμεσων μηνυμάτων. Μπορείτε να στείλετε 

μήνυμα σε όποια επιχείρηση σας ενδιαφέρει και να επικοινωνήσετε σχετικά με ανερχόμενες εκδηλώσεις, θέσεις 

εργασίας ή μπορείτε να εκφράσετε την επιθυμία για παροχή υπηρεσιών ή πιθανή συνεργασία. Η χρήση των 

άμεσων μηνυμάτων είναι απλή. Από τις καταχωρήσεις σας μπορείτε να βρείτε την επιχείρηση με την οποία θέλετε 

να συνεχίσετε στην αποστολή μηνύματος. 

 

Στην συνέχεια από μενού του προφίλ της επιχείρησης επιλέγετε το κουμπί «Άμεσο Μήνυμα» (Εικόνα 7. 1). Η 

ολοκλήρωση της αποστολής είναι αρκετά απλή. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί () ,συμπληρώνετε το μήνυμα που 

θέλετε να αποστείλετε και έπειτα το κουμπί αποστολής.  

 

Εικόνα 7. 1 – Επικοινωνία / Άμεσα Μηνύματα 

Εικόνα 7. 2 – Επικοινωνία /  Άμεσα Μηνύματα , Πλαίσιο Επικοινωνίας 



Φόρμα Επικοινωνίας 
Η φόρμα επικοινωνίας είναι ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με μία επιχείρηση. 

Χρειάζεται να συμπληρώσετε όλα τα πεδία με τα απαραίτητα στοιχεία. Τα πεδία αυτά είναι: 

• Όνομα    : το όνομά σας 

• Mail        : την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου 

• Θέμα      : το θέμα του μηνύματος που θέλετε να στείλετε 

• Μήνυμα : το μήνυμα σας 

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αποστολή του μηνύματός σας χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί της υποβολής. 

 

 

 

 

Εικόνα 7. 3 – Επικοινωνία / Φόρμα Επικοινωνίας 


