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Πξνο ηα 

σκαηεία ηεο Ε.Ο.ΠΕ. 

        Μαξνύζη, 19 Απγνύζηνπ 2021 

        Αξηζ. πξση. 3387/ Μ.Κ. 

 

 

ΓΓΚΤΚΛΙΟ ΝΓΩΝ ΓΓΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΟΤΜΓΝΩΝ ΜΓΛΩΝ 

αγωληζηηθήο πεξηόδνπ 2021-2022 
 

 

Α. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΓΩΝ ΝΓΑ ΓΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Εγγξαθώλ – Μεηαγξαθώλ ηεο ΕΟΠΕ, ζαο γλσξίδνπκε  

όηη ην Δ../Ε.Ο.ΠΕ. ζηε ζπλεδξίαζε Νν. 05/26.05.2021 απνθάζηζε λα νξίζεη γηα ηηο 31/8/2021 ηελ 

ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2020-2021, νπόηε ε έλαξμε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ λέαο 

εγγξαθήο αζιεηώλ/ηξηώλ ζα μεθηλήζεη από ηηο 01/09/2021 θαη κεηά.  

 

Γηα ηελ αξρηθή εγγξαθή αζιεηή/ηξηαο ζηε δύλακε νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνύ εξαζηηερληθνύ 

ζσκαηείνπ, εγγεγξακκέλνπ ζηα κεηξώα ηεο ΕΟΠΕ, ρξεηάδεηαη ν/ε εγγξαθόκελνο/ε: 

 Να έρεη ζπκπιεξώζεη ην 8
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ/ηεο.  

 Να κελ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ζην κεηξών αζιεηώλ ηεο Ε.Ο.ΠΕ.   

 Σν έληππν ηεο λέαο εγγξαθήο αζινύκελνπ κέινο κπνξείηε λα ην βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΕΟΠΕ 

http://www.volleyball.gr/eope-info/aithmata   

 Σν παξάβνιν γηα ηηο λέεο εγγξαθέο αζιεηώλ/ηξησλ ειηθίαο έσο 34 εηώλ είλαη 5 επξώ, ελώ γηα 

αζιεηέο/ηξηεο ειηθίαο 35 εηώλ θαη άλσ, είλαη 50 επξώ.  

 Η θαηάζεζε ηνπ παξαβόινπ ζα γίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκό ηεο ΕΟΠΕ: 

 

Σξάπεδα Πεηξαηώο: 
 

Αξηζ. ινγαξηαζκνύ: 5108-001923-394 

IBAN: GR54 0172 1080 0051 0800 1923 394 
 

 Τπνρξεωηηθά ζην απνδεηθηηθό ηεο θαηάζεζεο ζα δεηείηαη λα αλαγξάθεηαη από ηελ 

Σξάπεδα, ε επωλπκία ηνπ ζωκαηείνπ, ν αξηζκόο κεηξώνπ ηνπ ζωκαηείνπ θαη όια ηα 

νλνκαηεπώλπκα ηωλ αζιεηώλ/ηξηώλ γηα ηελ εγγξαθή ηωλ νπνίωλ θαηαζέηεηε ην 

παξάβνιν. ε ΚΑΜΙΑ πεξίπηωζε δελ αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ θαηαζέηε ζηελ 

αηηηνινγία. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε πιεξσκή. Σν αξρείν ππνβάιιεηαη 

ζε κνξθή PDF.  

 Αληίγξαθν ηεο θαηάζεζεο ππνβάιιεηαη ΜΟΝΟ ζε αξρείν PDF ζην αληίζηνηρν ζεκείν ηεο 

κεηαγξαθήο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΕΟΠΕ.  ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα είλαη δπλαηή ε 

ηαπηνπνίεζε ηεο θαηάζεζεο. 

http://www.volleyball.gr/eope-info/aithmata
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 Η θαηάζεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη, είηε ζε Σξαπεδηθό Καηάζηεκα, είηε κέζσ e-banking θαη ζε 

KAMIA πεξίπησζε ζε Μεράλεκα Απηόκαηεο Αλάιεςεο (ΑΣΜ), όπνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

αλαγξαθήο αηηηνινγίαο θαηάζεζεο.  

 

αο γλωζηνπνηνύκε όηη νη αηηήζεηο λέωλ εγγξαθώλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξωζεί ζύκθωλα 

κε ηα παξαπάλω κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ 2021-2022, ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ. 

 

Β. ΟΔΗΓΙΓ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΝΓΑ ΓΓΓΡΑΦΗ 

Προζοτή! Πρηλ προτωρήζεηε ζηελ σποβοιή ηες αίηεζες ζα πρέπεη λα έτεη σπογραθεί ε 

Δήιωζε ζσλαίλεζες σποβοιής προζωπηθώλ δεδοκέλωλ ηοσ αζιεηή/ηρηας θαη λα σπάρτεη 

ζηο αρτείο ηοσ ζωκαηείοσ. ΔΕΝ τρεηάδεηαη λα ηο σποβάιιεηε κε ηε λέα εγγραθή ζηελ 

ΕΟΠΕ.    

 

 Μπαίλεηε κε ηνπο θσδηθνύο ζαο ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα https://eope.votis.gr/  

 Αξηζηεξά ζηελ νζόλε επηιέγεηε: Αίηεζε εγγξαθήο λένπ αζιεηή.  

 

ηνηρεία αζιεηή 

 

πκπιεξώλεηε κε ΚΓΦΑΛΑΙΑ γξάκκαηα όια ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δεηάεη ε θόξκα θαη θάλεηε  

πξνζωξηλή απνζήθεπζε. 

Σα ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη όπσο αθξηβώο αλαθέξνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο ή  

ζηελ Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα.  

Όλνκα: 

 Όηαλ ν αζιεηήο/ηξηα έρεη δύν νλόκαηα, εηζάγεηε θαη ηα δύν νλόκαηα κε κία παύια ζηε κέζε. 

Πξνζνρή λα κελ ππάξρεη θαλέλα θελό κεηαμύ ηνπο. Π.ρ. (ΝΙΚΟΛΑΟ-ΙΩΑΝΝΗ).   

 Όηαλ ην όλνκα είλαη Κσλζηαληίλνο ή Κσλζηαληίλα ή Κσλζηαληία ζα ην πεξλάηε πάληα 

ΚΩΝ/ΝΟ ή ΚΩΝ/ΝΑ ή ΚΩΝ/ΝΣΙΑ, αληίζηνηρα. 

Φύιν: Πξνζνρή  

 Να δηαιέγεηε ην ζσζηό θύιν (Α/Γ) ηνπ αζινύκελνπ κέινπο, δηόηη ΔΕΝ ζα εκθαλίδεηαη ζηε 

ζσζηή αγσληζηηθή ιίζηα ηνπ ζσκαηείνπ ζαο.  

Τπεθνόηεηα:   

 Ειιεληθή, εθηόο εάλ πξόθεηηαη γηα εγγξαθή αιινδαπνύ, όπνπ ζπκπιεξώλεηαη ηελ ηζαγέλεηα ή 

ππεθνόηεηα ηνπ. 

Παξαηεξήζεηο: 

 πκπιεξώλνληαη κόλν από ηελ ΕΟΠΕ.  

 

Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα κε ππνρξεσηηθά πεδία, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηνπ/ηεο αζιεηή/ηξηαο. 

 

Δηθαηνινγεηηθά  

 

ΠΑΛΙΑ ΓΝΣΤΠΑ ΑΙΣΗΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΓΝΩΝ ΓΣΩΝ ΔΓΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΓΚΣΓ. Γ 

ΠΓΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΣΓΣΟΙΓ ΑΙΣΗΓΙ, ΑΤΣΓ ΘΑ ΠΑΡΑΜΓΝΟΤΝ Γ 

ΓΚΚΡΓΜΟΣΗΣΑ ΜΓΥΡΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΓΚ ΝΓΟΤ ΣΑ ΩΣΑ ΓΝΣΤΠΑ 

 

https://eope.votis.gr/
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Όια ηα δηθαηνινγεηηθά (εθηόο ηεο θσηνγξαθίαο) ππνβάιινληαη ζε αξρεία PDF. Παξαθαινύκε λα 

ζθαλάξεηε θαη λα αλεβάδεηε μερσξηζηά ηα αξρεία πνπ ππνβάιιεηε (ΟΥΙ όια καδί ζε έλα αξρείν), 

ζε θάζε κία από ηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο (πεδία).  

 

Γπίζεο όια ηα έληππα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θάζεηα θαη ίζηα θαη όρη ζηα πιάγηα ή 

αλάπνδα. Αλ είλαη πιάγηα ή αλάπνδα δελ κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο θαη ζα δηαγξάθνληαη. Η 

αίηεζε εγγξαθήο ζα παξακέλεη ζε εθθξεκόηεηα κέρξη λα γίλεη ε ζωζηή ππνβνιή ηωλ 

δηθαηνινγεηηθώλ. Αίηεζε εγγξαθήο πνπ ζηε ιήμε ηεο αγωληζηηθήο πεξηόδνπ 2021-2022 

κέλεη αθόκε ζε εθθξεκόηεηα από ην ζωκαηείν, ε αίηεζε ζα δηαγξάθεηαη απηόκαηα.  

 

ηελ πκπιεξωκέλε αίηεζε:  

ηελ έληππν ηεο αίηεζεο ζα πξέπεη:  

 λα έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα ζηνηρεία ζηα ειιεληθά αθόκε θαη γηα αιινδαπνύο.  

 λα ππάξρεη ε ππνγξαθή ηνπ αζιεηή/ηξηαο ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ. 

 λα ππάξρεη ε ππνγξαθή, ην όλνκα ηνπ θεδεκόλα θαη ν αξηζκόο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ 

θεδεκόλα εθόζνλ πξόθεηηαη γηα αλήιηθν/ε (πξναηξεηηθά γλήζην ππνγξαθήο). Αλ ε ηαπηόηεηα 

δελ είλαη πνιηηηθή αιιά από θάπνηα άιιε αξρή ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ηα αξρηθά 

ηεο αξρήο πνπ ηελ εμέδωζε (π.ρ. ΓΛΑ/…., ΓΓ/… θιπ.)  

 λα ππάξρεη ππνγξαθή θαη ην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γελ. Γξακκαηέα ηνπ ζσκαηείνπ θαζώο θαη 

ε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. Αλ ππνγξάθεη θάπνηνο «αληί απηνύ» (α.α.) ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 

ην όλνκα θαη ε ηδηόηεηα απηνύ πνπ έρεη δηθαίσκα ππνγξαθήο ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηνπ 

ζσκαηείνπ.  

 

Πξνζνρή λα είλαη όια ηα παξαπάλω ζηνηρεία θαζώο θαη ε ζθξαγίδα επδηάθξηηα. ε 

αληίζεηε πεξίπηωζε δελ ζα γίλεηαη δεθηή ε αίηεζε. Σν αξρείν ππνβάιιεηαη ζε κνξθή PDF. 

 

ηε Φωηνγξαθία αζιεηή/ηξηαο:  

Τπνβάιιεηε ηε θσηνγξαθία έγρξσκε κόλν ζε JPG  ζε αλάιπζε 300 Υ 400 pixels. Φσηνγξαθία 

πνπ ππνβάιιεηαη κε ζθξαγίδα επάλσ ή ζπξξαπηηθά ζα δηαγξάθεηαη θαη δελ ζα εγθξίλεηαη κέρξη 

απηή λα ππνβιεζεί ζσζηά. 

 

ην Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο:  

Τπνβάιιεηε ην πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ή θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο γηα 

αζιεηέο/ηξηεο θάηω ηωλ 12 εηώλ, ελώ γηα αζιεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ θιείζεη ηα 12 ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηελ ΕΟΠΕ (επηθύξσζε δελ ρξεηάδεηαη) ΤΠΟΥΡΓΩΣΙΚΑ 

ππνβάιιεηε θσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. ΔΕΝ ππνβάιιεηε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο. 

Σν αξρείν ππνβάιιεηαη ζε κνξθή PDF. 

 

ην Καηαζεηήξην:  

Τπνβάιιεηε ην απνδεηθηηθό ηεο θαηάζεζεο πνπ έρεηε θάλεη ζηελ Σξάπεδα ζε κνξθή pdf, όπνπ 

αλαγξάθεη ηεο πιεξνθνξίεο ηνπ δηθαηνύρνπ, ην ζσκαηείν θαη ην όλνκα ηνπ/ηεο αζιεηή/ηξηαο θαη 

όρη ην όλνκα ηνπ θαηαζέηε. Υσξίο απηά ηα ζηνηρεία δελ είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ηνπ 

θαηαζεηεξίνπ. Τπνβνιή θαηαζεηεξίωλ παξαβόιωλ πξνεγνύκελωλ εηώλ, δελ ζα γίλεηαη 

δεθηή.  
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Μόιηο ππνβάιιεηε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θάλεηε νξηζηηθνπνίεζε. Αίηεζε 

εγγξαθήο πνπ δελ είλαη νξηζηηθνπνηεκέλε δελ κπνξεί λα ειεγρζεί αθόκα θαη εάλ έρνπλ 

ππνβιεζεί όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Αιινδαπνί αζιεηέο/ηξηεο 

 

Σεξείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία αιιά ρξεηάδνληαη επηπξόζζεηα ηα παξαθάησ έγγξαθα: 

 

ην Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο:  

Τπνβάιιεηε ην επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά, ην πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο πνπ έρεη 

εθδνζεί από Αξρή ηνπ εμσηεξηθνύ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν/ε αζιεηήο/ηξηα έρεη γελλεζεί ζηελ Ειιάδα θαη δελ ππάξρεη πηζηνπνηεηηθό 

γέλλεζεο πνπ έρεη εθδνζεί από Αξρή ηνπ εμσηεξηθνύ, κπνξεί λα ππνβιεζεί ε ιεμηαξρηθή πξάμε 

γέλλεζεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο αζιεηή/ηξηαο ζηα ειιεληθά, εθόζνλ είλαη ζπκπιεξσκέλα όια ηα 

ζηνηρεία επδηάθξηηα. Σν αξρείν ππνβάιιεηαη ζε κνξθή PDF. 

 

ην Ξέλν Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο:  

Τπνβάιιεηε ην πξωηόηππν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο πνπ έρεη εθδνζεί από Αξρή ηνπ 

εμωηεξηθνύ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε αζιεηήο/ηξηα έρεη γελλεζεί ζηελ Ειιάδα θαη ππνβάιιαηε ζην 

πξνεγνύκελν πεδίν ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, ηόηε αληί ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ έρεη εθδνζεί 

από Αξρή ηνπ εμσηεξηθνύ, ζα ππνβάιιεηε κόλν θσηνηππία ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ. Σν αξρείν 

ππνβάιιεηαη ζε κνξθή PDF. 

    

ην Δηαβαηήξην & Άδεηα δηακνλήο:  

Τπνβάιιεηε νπσζδήπνηε ην δηαβαηήξην καδί κε ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ/ηεο αζιεηή/ηξηαο.  

Η άδεηα δηακνλήο ππνβάιιεηαη κόλν εθόζνλ είλαη ππήθννη ρσξώλ εθηόο Ε.Ε. Σν αξρείν 

ππνβάιιεηαη ζε κνξθή PDF. 

 

Βεβαίωζε ζπνπδώλ:  

ΜΙΑ βεβαίωζε ζπνπδώλ από ην αξκόδην ζρνιείν (δεκνηηθό, γπκλάζην, ιύθεην) γηα όια ηα 

ρξόληα θνίηεζήο ηνπ ζηελ Γιιάδα, από ην μεθίλεκα έωο ην ηξέρνλ έηνο 2021-2022 (ρωξίο 

θελό ζηα έηε θνίηεζεο).  Σν αξρείν ππνβάιιεηαη ζε κνξθή PDF. 

 

ΠΡΟΟΥΗ !!!  

Δηθαίωκα λέαο εγγξαθήο έρνπλ κόλν, αιινδαπνί πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα 

ηεο Οκνζπνλδίαο Βόιεϊ ηεο ρώξαο πνπ πξνέξρεηαη ν/ε αζιεηήο/ηξηα θαη εθόζνλ βεβαηωζεί 

εγγξάθωο από ηελ ρώξα πξνέιεπζεο θαη ηελ Δηεζλή Οκνζπνλδία. Γάλ απηό δελ βεβαηωζεί, 

ν/ε αζιεηήο/ηξηα δελ έρεη ην δηθαίωκα λα εγγξαθεί ζηα κεηξώα ηεο Γ.Ο.ΠΓ.    

 

Αιινδαπνί αζιεηέο/αζιήηξηεο, είηε πξνεξρόκελνη από ρώξα-κέινο ηεο Γπξωπαϊθήο 

Έλωζεο, είηε από ρώξα εθηόο Γπξωπαϊθήο Έλωζεο, νη νπνίνη δηακέλνπλ λόκηκα ζηελ Ειιάδα, 

κπνξνύλ αλεμαξηήησο ειηθίαο λα εγγξάθνληαη ζε ζσκαηεία-κέιε ηεο Ε.Ο.ΠΕ., ππό ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 33 παξ.7 ηνπ λ. 2725/1999, όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην 
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άξζξν 35 ηνπ λ. 4603/14.3.2019 kai κε ηηο παξαθάηω πξνϋπνζέζεηο θαη ζύκθωλα κε ηνπο 

Καλνληζκνύο ηεο Δηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB Sports Regulations): 

1) ε πεξίπηωζε πνπ ν/ε αζιεηήο/ηξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρεη ειηθία άλω ηωλ 14 εηώλ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη δελ έρεη απνθηήζεη πξηλ ηηο 13 Ννεκβξίνπ 2020, 

ηελ αζιεηηθή ηδηόηεηα ζηε ρώξα θαηαγωγήο ηνπ/ηεο, ηόηε απνθηά  Federation of Origin 

(Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Πξνέιεπζεο) ηελ Γιιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο.  

2) ε πεξίπηωζε πνπ ν/ε αζιεηήο/ηξηα έρεη ειηθία θάηω ηωλ 14 εηώλ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη δελ έρεη απνθηήζεη πξηλ ηηο 13 Ννεκβξίνπ 2020, ηελ αζιεηηθή 

ηδηόηεηα ζηε ρώξα θαηαγωγήο ηνπ/ηεο, ηόηε ΔΓΝ απνθηά  Federation of Origin (Αζιεηηθή 

Οκνζπνλδία Πξνέιεπζεο) ηελ Γιιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο.  

3) ε πεξίπηωζε πνπ αζιεηήο/ηξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο, έρεη απνθηήζεη πξηλ ηηο 13 

Ννεκβξίνπ 2020, ηελ αζιεηηθή ηδηόηεηα ζηε ρώξα θαηαγωγήο ηνπ/ηεο, ηζρύνπλ ηα 

πξνβιεπόκελα ζηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB). 

4) Αίηεζε λέαο εγγξαθήο πνπ κεηαθέξεηαη από πξνεγνύκελε αγσληζηηθή πεξίνδν, ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη ην λέν έληππν εγγξαθήο θαζώο θαη όπνην δηθαηνινγεηηθό είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

εγγξαθή ηνπ/ηεο αζιεηή/ηξηαο, ζην κεηξών ηεο ΕΟΠΕ.  

 

Είκαζηε πάληα ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία ή/θαη δηεπθξίληζε ρξεηαζηείηε 

 

Σν Σκήκα Μεηξώνπ (ηει.:210-6801977-78) (email: mitroo@volleyball.gr) είλαη ζηε δηάζεζε ζαο γηα 

νπνηαδήπνηε βνήζεηα ρξεηαζηείηε ζηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λέσλ 

εγγξαθώλ  

 

 

Με εθηίκεζε, 

   
Ο Πξόεδξνο                                  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

     

 

     Γεώξγηνο Καξακπέηζνο                                                    Νεθηάξηνο Υαιβαηδήο 

 

 

 

 Κνηλνπνίεζε: Σνπηθέο Επηηξνπέο θαη Ελώζεηο 
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