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Ενότητα 1 - Δικτύωση Υποδομών
1.1.1.4 Σεισμολογικό Δίκτυο ΠΠ: Έκθεση Ανάλυσης 

Υφιστάμενης Κατάστασης και Δράσεις 
Ενσωμάτωσης στο HELPOS

M1-M18
(σχεδόν 

ολοκληρωμένο)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει στο παραδοτέο 1.1.1.4 τη σύντομη περιγραφή της υποδομής όσον
αφορά τον τρόπο συλλογής σε σχεδόν πραγματικό χρόνο των δεδομένων του δικτύου HP από τους σταθμούς
στο ΠΠ. Διάθεση δεδομένων των σταθμών που περιγράφονται στα παραρτήματα των παραδοτέων 3.1.1 και
3.1.2 σε πραγματικό χρόνο με πρωτόκολλο SeedLink στους υπόλοιπους φορείς του Εθνικού Σεισμολογικού
Δικτύου. Παροχή δεδομένων και μεταδεδομένων στον Εθνικό κόμβο EIDA.

1.1.3.4 Δίκτυο GNSS-ΠΠ: Τεχνική Έκθεση Ανάλυσης 
Υφιστάμενης Κατάστασης, Ποιοτικός 
Έλεγχος Δεδομένων και Δράσεις 
Ενσωμάτωσης στο HELPOS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
M1-M18

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει στο παραδοτέο 1.1.3.4 την ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 
αναφορικά με αριθμό σταθμών και πλήθος δεδομένων που συλλέγονται σε καθημερινή βάση από το ΠΠ. 
Έκθεση ελέγχου ποιότητας των δεδομένων που συλλέγονται. Διάθεση δεδομένων των σταθμών που 
περιγράφονται στο παράρτημα του παραδοτέου 3.1.3 στον Εθνικό κόμβο GSAC

1.3.1 Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης 
Φορητών Σεισμογραφικών Δικτύων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
M1-M4

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει στο παραδοτέο 1.3.1 να συμβάλλει στην καταγραφή των υπαρχόντων 
φορητών δικτύων παρέχοντας τις πληροφορίες που αφορούν το ΠΠ.  Πρόκειται για τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων που θα περιέχει προηγούμενες καταγραφές φορητών δικτύων με τη μορφή καταλόγων 
σεισμικότητας/ εδαφικής παραμόρφωσης, από προηγούμενα πειράματα πεδίου στον Ελληνικό χώρο

1.3.4 Συγκέντρωση Καταλόγων Σεισμικότητας M1-M30
(σε εξέλιξη)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει στο παραδοτέο 1.3.4 να συμβάλλει παρέχοντας τις πληροφορίες που το 
αφορούν.  Πρόκειται για τη δημιουργία βάσης δεδομένων που θα περιέχει προηγούμενες καταγραφές φορητών 
δικτύων με τη μορφή καταλόγων σεισμικότητας/ εδαφικής παραμόρφωσης, από προηγούμενα πειράματα 
πεδίου στον Ελληνικό χώρο

1.3.5 Συγκέντρωση Ψηφιακών Καταγραφών και 
Εισαγωγή τους στον Εθνικό Κόμβο EIDA

M1-M30
(σε εξέλιξη)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει στο παραδοτέο 1.3.5 να συμβάλλει παρέχοντας τις πληροφορίες που το 
αφορούν.   Δεδομένα σεισμολογικών πειραμάτων ή δικτύων παρακολούθησης μετασεισμικών ακολουθιών με 
εγκατάσταση προσωρινών σταθμών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή θα εισαχθούν στον Εθνικό Κόμβο 
EIDA. Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά θα μπορεί περιορίζεται στους επιστημονικά υπεύθυνους και τους 
συνεργάτες τους μόνο για μια περίοδο 2 χρόνων.

1.3.6 Δημιουργία Δεξαμενής (Pool) Φορητών 
Οργάνων

M18-M34
(σε εξέλιξη)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει στο παραδοτέο 1.3.6 να διατεθούν σεισμογράφοι στην «τράπεζα» των
φορητών οργάνων με σκοπό τη συνεργατική οργάνωση και υλοποίηση έκτακτου πειράματος μετά από
σημαντικό σεισμό στον ελλαδικό χώρο



Ενότητα 1 - Δικτύωση Υποδομών
1.1.1.4 Σεισμολογικό Δίκτυο ΠΠ: Έκθεση Ανάλυσης 

Υφιστάμενης Κατάστασης και Δράσεις 
Ενσωμάτωσης στο HELPOS

M1-M18
(σχεδόν 

ολοκληρωμένο)

• Η συγγραφή της έκθεσης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί
• Λειτουργεί νέος SC3 server (backup) (.44 - 1

ος
και .42 - 2

ος
)

• Έχουν δημιουργηθεί dataless files
• Διάθεση δεδομένων στον κόμβο EIDA

1.1.3.4 Δίκτυο GNSS-ΠΠ: Τεχνική Έκθεση Ανάλυσης 
Υφιστάμενης Κατάστασης, Ποιοτικός 
Έλεγχος Δεδομένων και Δράσεις 
Ενσωμάτωσης στο HELPOS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
M1-M18

1.3.1 Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης 
Φορητών Σεισμογραφικών Δικτύων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
M1-M4

1.3.4 Συγκέντρωση Καταλόγων Σεισμικότητας M1-M30
(σε εξέλιξη)

• Συγκέντρωση καταλόγων από πειράματα που έχουν γίνει (π.χ. Τριχωνίδα, 
Ανδραβίδα κλπ)

1.3.5 Συγκέντρωση Ψηφιακών Καταγραφών και 
Εισαγωγή τους στον Εθνικό Κόμβο EIDA

M1-M30
(σε εξέλιξη)

• Συγκέντρωση δεδομένων (waveforms) από δίκτυα μετασεισμικών 
ακολουθιών (π.χ. Τριχωνίδα)

1.3.6 Δημιουργία Δεξαμενής (Pool) Φορητών 
Οργάνων

M18-M34
(σε εξέλιξη)



Ενότητα 2 - Υπηρεσίες Δικτύωσης
2.1.8 Έκθεση Μορφοποίησης Υπαρχόντων 

Σεισμολογικών Δεδομένων
Μ12-Μ36 Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο παραδοτέο 2.1.8 κατάλογοι σεισμικής δραστηριότητας και μηχανισμών

γένεσης Ελλαδικού χώρου, χάρτες κατανομής σεισμικής δράσης, χωροχρονικά διαγράμματα, παρέχοντας τυχόν
βάσεις δεδομένων που διαθέτει για τη διασύνδεσή τους μέσω της κεντρικής διεπαφής που θα υλοποιηθεί στο
πλαίσιο της δράσης

2.3.2 Τεχνική Έκθεση"24/7 Υπολογισμός 
Μηχανισμών Γένεσης των Σεισμών του 
Ελληνικού Χώρου και Κατάλογος"

Μ1-Μ36
(σε εξέλιξη)

Υπολογισμός ΜΤ 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο παραδοτέο 2.3.2 συμμετέχει στον προσδιορισμό μηχανισμών γένεσης του Ελλαδικού 
χώρου με Μ≥4 με τη μέθοδο αντιστροφής του τανυστή σεισμικής ροπής και χρήση κυματομορφών σε 
περιφερειακές αποστάσεις, και πρόκειται να παραδώσει τον κατάλογο εστιακών παραμέτρων μηχανισμών γένεσης 
που διαθέτει.

2.3.5 Τεχνική Έκθεση "Εφαρμογή 
Μεθοδολογιών Έγκαιρης 
Προειδοποίησης σε Επιλεγμένες 
Περιοχές στην Ελλάδα"

Μ1-Μ36
(σε εξέλιξη)

Το παραδοτέο 2.3.5 αφορά στη συμμετοχή του ΠΠ στη δράση για την εφαρμογή μεθοδολογιών έγκαιρης 
προειδοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές στην Ελλάδα όπου αυτό είναι εφικτό από την πυκνότητα των δικτύων του

2.4.3 Βάση Μηχανισμών Γένεσης Σεισμών του 
Ελληνικού Χώρου και των Γύρω 
Περιοχών

Μ3-Μ30 Διαδικτυακή βάση δεδομένων μηχανισμών γένεσης του ελλαδικού χώρου και των γύρω περιοχών, στο παραδοτέο 
αυτό το ΠΠ(SEISLAB) θα συνεισφέρει με τον κατάλογο μηχανισμών γένεσης που έχει υπολογίσει τα τελευταία 10 
χρόνια περίπου. Τα δεδομένα θα μετατραπούν σε κατάλληλη μορφοποίηση για εισαγωγή στη βάση δεδομένων και 
θα περιγραφούν σε τεχνική έκθεση

2.4.4 Διαδικτυακή Βάση Ψηφιακών 
Δεδομένων Ισχυρής Κίνησης για τους 
Σεισμούς της Ελλάδας με Μέγεθος 
Μ>=4.0

Μ6Μ33 Διαδικτυακή βάση ψηφιακών δεδομένων ισχυρής κίνησης για τους σεισμούς της Ελλάδας με μέγεθος Μ>=4.0, στο 
παραδοτέο αυτό το ΠΠ(SEISLAB) θα συνεισφέρει με τα δεδομένα ισχυρής κίνησης που διαθέτει. Τα δεδομένα θα 
μετατραπούν σε κατάλληλη μορφοποίηση για εισαγωγή στη βάση δεδομένων και θα περιγραφούν σε τεχνική 
έκθεση.                           UPAN – Βάση δεδομένων σεισμικών καταγραφών Το δίκτυο επιταχυνσιογράφων ισχυρής 
εδαφικής κίνησης UPAN του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής του Πανεπσιτημίου Πατρών λειτουργεί από το 
2006 συνεχώς μέχρι σήμερα παρέχοντας τη δυνατότητα συνεχώς αυξανόμενη βάση σεισμικών καταγραφών με 
διάφορα μεγέθη και επικεντρικές αποστάσεις από το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας. Τα ανωτέρω δεδομένα 
μετά από κατάλληλη κωδικοποίηση και τεκμηρίωση θα αποτελέσουν τα παραδοτέα προϊόντα στο πρόγραμμα 
HELPOS.

2.4.9 Τράπεζα Γεωτεχνικών Δεδομένων για 
τον Χαρακτηρισμό των Θέσεων του 
Ελληνικού Χώρου

Μ3-Μ33 UPAN - Το εργαστήριο Γεωτεχνικής μηχανικής συμμετέχει στο 2.4.9 στο γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των θέσεων 
εγκατάστασης

2.5.3 Εφαρμογές Τεχνικής Γεωφυσικής στην 
Αξιολόγηση Σεισμολογικών Σταθμών

Μ7-Μ36 Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Παν. Πατρών, (SEISLAB), συμμετέχει στο Παραδοτέο 2.5.3. Πιο συγκεκριμένα στο 
πλαίσιο του Παραδοτέου θα εφαρμόσει γεωφυσικές μεθόδους (π.χ. σεισμικές, εδαφικού θορύβου) με τις οποίες θα 
εκτιμηθεί η γεωλογική και γεωτεχνική δομή του υπεδάφους κάτω από επιλεγμένους σταθμούς του δικτύου του, με 
σκοπό τον καθορισμό και διόρθωση της τοπικής επίδρασης του εδάφους στις αναγραφές σεισμομέτρων και 
επιταχυνσιομέτρων.



Ενότητα 2 - Υπηρεσίες Δικτύωσης
2.1.8 Έκθεση Μορφοποίησης 

Υπαρχόντων Σεισμολογικών 
Δεδομένων

Μ12-Μ36 • Συγκέντρωση δεδομένων (μορφοποίηση?)

2.3.2 Τεχνική Έκθεση"24/7 Υπολογισμός 
Μηχανισμών Γένεσης των 
Σεισμών του Ελληνικού Χώρου και 
Κατάλογος"

Μ1-Μ36
(σε εξέλιξη)

Υπολογισμός ΜΤ 

• Υπολογίζονται οι μηχανισμοί του Ελλαδικού χώρου με Μ≥4 (Δυτ. Ελλάδα)

2.3.5 Τεχνική Έκθεση "Εφαρμογή 
Μεθοδολογιών Έγκαιρης 
Προειδοποίησης σε Επιλεγμένες 
Περιοχές στην Ελλάδα"

Μ1-Μ36
(σε εξέλιξη)

• Έχει εγκατασταθεί το λογισμικό Virtual Seismologist και παρακολουθείται η 
λειτουργία του

2.4.3 Βάση Μηχανισμών Γένεσης 
Σεισμών του Ελληνικού Χώρου και 
των Γύρω Περιοχών

Μ3-Μ30 • Υπάρχει ο κατάλογος των μηχανισμών σε μορφή text (μορφοποίηση ?)

2.4.4 Διαδικτυακή Βάση Ψηφιακών 
Δεδομένων Ισχυρής Κίνησης για 
τους Σεισμούς της Ελλάδας με 
Μέγεθος Μ>=4.0

Μ6-Μ33 • Έχει γίνει μια αρχική επεξεργασία των διαθέσιμων καταγραφών (μορφοποίηση ?)

2.4.9 Τράπεζα Γεωτεχνικών Δεδομένων 
για τον Χαρακτηρισμό των θέσεων 
του Ελληνικού Χώρου

Μ3-Μ33 • Έχει γίνει γεωτεχνικός χαρακτηρισμό στο 40% των θέσεων επιταχυνσιογράφων του 
UPAN

2.5.3 Εφαρμογές Τεχνικής Γεωφυσικής 
στην Αξιολόγηση Σεισμολογικών 
Σταθμών

Μ7-Μ36 • Έχει εφαρμοστεί η μέθοδος HVSR στο θόρυβο 3 σταθμών 
• Σχεδιάζεται γεωφυσική διασκόπηση σε επιλεγμένους σταθμούς



Ενότητα 3 - Κοινές Ερευνητικές Δράσεις

3.1.1 Τεχνική Έκθεση "Αναβάθμιση, 
Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού 
Δικτύου Σεισμογράφων"

Μ1-Μ36
(σε εξέλιξη)

Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (SEISLAB) συμμετέχει 
στα παραδοτέα 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3  θα συμμετάσχει στις σχετικές συναντήσεις 
εργασίας για τη διαμόρφωση των παραδοτέων της Δράσης, επίσης θα 
περιγράψει σε Τεχνικές Εκθέσεις τις ενέργειες που θα κάνει για τη βελτίωση και 
ενίσχυση του δικτύου PSLNET (κωδικός HP). Σε σχέση με τις δράσεις 
αναβάθμισης/βελτίωσης/υποστήριξης του δικτύου, οι προτεινόμενες δράσεις 
του SEISLAB έχουν ως στόχο την επίλυση προβλημάτων του δικτύου 
σεισμογράφων, επιταχυνσιογράφων, GPS, σύμφωνα με τις γενικές ελάχιστές 
προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα θα αντικατασταθούν σεισμόμετρα, 
ψηφιοποιητές και θα βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις των σεισμολογικών 
σταθμών.

3.1.2 Τεχνική Έκθεση "Αναβάθμιση, 
Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού 
και των Ειδικών Δικτύων 
Επιταχυνσιογράφων"

Μ1-Μ36

3.1.3 Τεχνική Έκθεση "Αναβάθμιση, 
Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού 
Δικτύου GNSS"

Μ1-Μ36

3.2.2 Τεχνική Έκθεση: "Μέθοδοι και 
Εργαλεία Βελτίωσης των Σεισμικών 
Παραμέτρωντων Σεισμών του 
Ελληνικού Χώρου"

Μ1-Μ34 Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα εργαστεί στα 
πλαίσια του παραδοτέου 3.2.2 στη βελτίωση του υπολογισμού του τανυστή
σεισμικής ροπής, στα πλαίσια αυτόματου προσδιορισμού των εστιακών 
παραμέτρων των σεισμών μέσω τροποποιήσεων στο λογισμικό ISOLA.



Ενότητα 3 - Κοινές Ερευνητικές Δράσεις

3.1.1 Τεχνική Έκθεση "Αναβάθμιση, 
Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού 
Δικτύου Σεισμογράφων"

Μ1-Μ36
(σε εξέλιξη)

• Έχει παραληφθεί ο εξοπλισμός (σεισμόμετρα + digitizer)
• Έχει ξεκινήσει η αναβάθμιση/επισκευή σταθμών 

(π.χ. επισκευή VLX, GUR, AXS, DSL-AMPL)
• Κατανομή σταθμών.???

3.1.2 Τεχνική Έκθεση "Αναβάθμιση, 
Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού 
και των Ειδικών Δικτύων 
Επιταχυνσιογράφων"

Μ1-Μ36 • Συντήρηση δικτύου επιταχυνσιογράφων (FSK, LTHK, PVO, PYL, SERG, UPR, 
ANX, LTK, PDO)

• Διάθεση δεδομένων 

3.1.3 Τεχνική Έκθεση "Αναβάθμιση, 
Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού 
Δικτύου GNSS"

Μ1-Μ36 • Συντήρηση δικτύου GPS (LEPE, KTCH, PVOG, RGNI, RETS, VALY)
• Διάθεση δεδομένων 

3.2.2 Τεχνική Έκθεση: "Μέθοδοι και 
Εργαλεία Βελτίωσης των Σεισμικών 
Παραμέτρων των Σεισμών του 
Ελληνικού Χώρου"

Μ1-Μ34 • Βελτίωση των δυνατοτήτων του λογισμικού ISOLA
• Training course για ISOLA  ?



Ενότητα 4 - Υπηρεσίες Δικτύωσης
4.1.2 Δράσεις Προσέλκυσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού
Μ1-Μ36 • Πρόσληψη στα πλαίσια του HELPOS 3 νέων ερευνητών

• Διπλωματικές + Master

4.2 Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει συντονιστικό ρόλο στη Δράση 4.2. Θα αναλάβει το συντονισμό των σχετικών συναντήσεων καθώς και την παρακολούθηση της 

πορείας των παραδοτέων
4.2.1 Δημιουργία Προτύπων για τη 

Μορφοποίηση των Παραδοτέων του 
Έργου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Μ1-Μ6

Το SEISLAB θα συμμετάσχει στα Παραδοτέα 4.2.1, περίοδος: Μ1 - Μ6,  (δημιουργία προτύπων 
για τη μορφοποίηση των παραδοτέων του έργου)

4.2.3 Ετήσια Εγκύκλιος ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ • Δημιουργήθηκε η 1 εγκύκλιος

4.2.4 Ιστοσελίδες και Κοινωνικά Δίκτυα Δημιουργήθηκε η σελίδα • Δημιουργήθηκαν λογαριασμοί facebook και twitter

4.2.5 Τεχνική Έκθεση "Διάχυση 
Αποτελεσμάτων"

Μ6-Μ36 συμμετοχή στην τεχνική έκθεση "Διάχυση Αποτελεσμάτων"         Το UP-GEL θα συμμετάσχει στο 
Παραδοτέο 4.2.5. Πιο συγκεκριμένα, με συμμετοχή στις συναντήσεις των Εταίρων, συμμετοχή 
στη σύνταξη του παραδοτέου δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις σε διεθνή 
συνέδρια και ανάπτυξη συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

4.2.6 Τεχνική Έκθεση "Βιωσιμότητα των 
Υποδομών του HELPOS"

Μ30-Μ36 συμμετοχή στην τεχνική έκθεση "Βιωσιμότητα των Υποδομών του HELPOS"

4.3.1 6 εξαμηνιαίες Εκθέσεις Εξωτερικής 
Αξιολόγησης Προόδου Παραδοτέων 
και Επίτευξης  Δεδομένων και 
Δεικτών Έργου

Μ4-Μ36 Στοιχεία για τις εκθέσεις..!!

4.3.2 Τελική Έκθεση Εξωτερικής 
Αξιολόγησης Επίτευξης Στόχων και 
Δεικτών EPOS

Μ32-Μ36 Προτάσεις του τι θα περιλαμβάνει , αξιολογητές κλπ ???



Ενότητα 4 - Υπηρεσίες Δικτύωσης
4.1.2 Δράσεις Προσέλκυσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού
Μ1-Μ36 • Πρόσληψη στα πλαίσια του HELPOS 3 νέων ερευνητών

• Διπλωματικές + Master

2019 Training Course on Seismological Observation and Practice (συμμετοχή στο training course
σε θέματα μελέτης της σεισμικής πηγής). 

4.2 Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει συντονιστικό ρόλο στη Δράση 4.2. Θα αναλάβει το συντονισμό των σχετικών συναντήσεων καθώς και την παρακολούθηση της 

πορείας των παραδοτέων
4.2.1 Δημιουργία Προτύπων για τη 

Μορφοποίηση των Παραδοτέων του 
Έργου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Μ1-Μ6

4.2.3 Ετήσια Εγκύκλιος ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
4.2.4 Ιστοσελίδες και Κοινωνικά Δίκτυα Δημιουργήθηκε η σελίδα Αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα σε σχέση με το έργο (έχουν δημιουργηθεί οι λογαριασμοί)

4.2.5 Τεχνική Έκθεση "Διάχυση 
Αποτελεσμάτων"

Μ6-Μ36 συμμετοχή στην τεχνική έκθεση "Διάχυση Αποτελεσμάτων"         Το UP-GEL θα συμμετάσχει στο 
Παραδοτέο 4.2.5. Πιο συγκεκριμένα, με συμμετοχή στις συναντήσεις των Εταίρων, συμμετοχή 
στη σύνταξη του παραδοτέου δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις σε διεθνή 
συνέδρια και ανάπτυξη συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

4.2.6 Τεχνική Έκθεση "Βιωσιμότητα των 
Υποδομών του HELPOS"

Μ30-Μ36 Συμμετοχή στην τεχνική έκθεση "Βιωσιμότητα των Υποδομών του HELPOS"

4.3.1 6 εξαμηνιαίες Εκθέσεις Εξωτερικής 
Αξιολόγησης Προόδου Παραδοτέων 
και Επίτευξης  Δεδομένων και 
Δεικτών Έργου

Μ4-Μ36 Στοιχεία για τις εκθέσεις..!!

4.3.2 Τελική Έκθεση Εξωτερικής 
Αξιολόγησης Επίτευξης Στόχων και 
Δεικτών EPOS

Μ32-Μ36 Προτάσεις του τι θα περιλαμβάνει ? αξιολογητές κλπ ?


