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ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και

άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης

Πιερίας, Σχολικού Έτους 2022-2023»

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Πιερίας,έχοντας υπόψη:

1. την υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 κανονιστική απόφαση «Σχολικές Αθλητικές
Εκδηλώσεις» (Β΄ 99/26.2.1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/88 (Α΄ 296),

2. Το άρθρο 35 του Π.Δ. 18/Φ.Ε.Κ.31/τ.Α΄/23-02-2018 με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Τα άρθρα 5 και 15 του νόμου 4547/Φ.Ε.Κ.102/τ.Α΄/12-06-2018 με θέμα «Αναδιοργάνωση των
δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις,

4. Την με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση
με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Την με αρ. πρωτ. 140732/Δ5/14-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΣΛΤ46ΜΤΛΗ-4ΙΖ) υπουργική απόφαση με
θέμα «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων
(Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2022-2023»,

6. Την 1η Πράξη/16-11-2022 της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και την εισήγησή της αναφορικά με την έναρξη
των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών
δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2022-2023,

7. Την υπό στοιχεία 2/5472/0022/03.02.2014 (ΦΕΚ224/τ.Β’/05.02.2014) Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αριθ. πρωτ.
2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/τ.Β’/ 01.03.16) και 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ
2582/τ.Β’/22.08.16) Κ.Υ.Α.,

8. Την με αριθμ. πρωτ. 21759/21-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΩΠΡ46ΜΤΛΗ-ΟΒΘ) με Θέμα «Συγκρότηση
Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Πιερίας σχολικού
έτους 2022-2023» απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κ.
Μακεδονίας,
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9. Την υπό στοιχεία 145674/Δ5/23-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΦΑ46ΜΤΛΗ-1ΑΨ) Υ.Α. της Δ/νσης
Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-
Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023»,

10. Το με αριθμ. πρωτ. 13682/Δ5/29-11-2022 έγγραφο της ΔΙΔΕ Πιερίας με θέμα «Ενημέρωση για
τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2022-23»

11. Το με αριθμ. πρωτ. 150409/Δ5/5-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.
με θέμα «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου
σχολικού έτους 2022-23»,

12. Την πράξη 1η /16-11-2022 της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Πιερίας με θέμα «Έναρξη των Πανελλήνιων
Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων
σχολικού έτους 2022-2023»,

13. Τα έγγραφα των Φορέων Διαχείρισης σχετικά με τη διάθεση των γηπέδων για τους σχολικούς
αγώνες,

14. την Υ.Α με αριθ. πρωτ. 3378/B1/13-01-2023 του Υ.ΠΑΙ.Θ. « Μεταφορά πιστώσεων στον ΑΛΕ
2420908001 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Προϋπολογισμού έτους 2023»,

15. τις αποφάσεις με αριθ. πρωτ. 714, 715, 716/16-01-2023 δέσμευσης πιστώσεων στον ΑΛΕ
2420908001 της ΔΥΕΕ Νομού Θεσ/νίκης.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Την Α΄ Φάση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, Χειροσφαίρισης
και Ποδοσφαίρου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πιερίας για μαθητές και μαθήτριες ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.
Ελλάδας και Κύπρου, σχολικού έτους 2022–2023 ως εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΛΥΚΕΙΩΝ

1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο
(ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.
του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.

2. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με
αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι
κατά τα έτη 2005, 2006, 2007 και κατά το έτος 2008 μόνο οι φοιτούντες στην Α΄ τάξη Λυκείου.

3. Κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα και επιπλέον σε
ένα αγώνισμα ή κατηγορία ατομικού αθλήματος.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων θα πρέπει οι μαθητές/τριες να
έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το εδάφιο 9 παρ. 9.1, 9.2, 9.3 και 9.4 της υπ΄
αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό 10 της ΔΙΔΕ Πιερίας.



1. Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου για ομαδικά αθλήματα (Έντυπο 3, επισυνάπτεται).

Η Κατάσταση Συμμετοχής (Υπόδειγμα 3), συμπληρώνεται από το σχολείο σε όλες τις φάσεις,
σύμφωνα με το εδάφιο 9 παρ. 9.4 της υπ΄αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21-11-
2016) Υπουργικής Απόφασης, υπογράφεται από τον ή τους καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής του
σχολείου και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Οι Καταστάσεις Συμμετοχής στους αγώνες Α΄ Φάσης πρέπει να κατατίθενται στη Γραμματεία του
αγώνα είκοσι (20΄) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, προκειμένου να συμπληρωθεί το φύλλο
αγώνα.

Γ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό 10 της ΔΙΔΕ Πιερίας και

α) να τηρούν τις διαδικασίες και τους όρους της προκήρυξης καθώς και

β) να τηρούν το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα της Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση της λίστας με επιπλέον μαθητές/τριες
μετά την έναρξη των επίσημων αγώνωντης κάθε σχολικής ομάδας (σε όλες
τις φάσεις Α’, Β’, Γ’ των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων).

Χωρίς τα παραπάνω δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τους στους αγώνες.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 Δύναται να μετέχουν όλα τα Λύκεια της Διεύθυνσης με μία ομάδα σε όλα τα ομαδικά αθλήματα.

 Οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (KNOCKOUT).

 Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των Διεθνών Ομοσπονδιών και οι ειδικές διατάξεις της
προκήρυξης του Υ.ΠΑΙ.Θ. που σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς αθλημάτων και
πρωταθλημάτων υπερισχύουν έναντι κάθε άλλης διάταξης.

 Σε κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν θα επιτρέπεται η παρουσία εντός του αγωνιστικού χώρου. Οι
αγώνες των ομαδικών αθλημάτων Α΄ Φάσης διεξάγονται σε ημέρες και ώρες που ορίζει η διοργανώτρια
Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ανάλογα με τους αγωνιστικούς χώρους που έχει στην διάθεσή της.

 Η επιτροπή ενστάσεων στους αγώνες της Α΄ φάσης ορίζεται σύμφωνα με το κεφ. 16.2.2 της υπ’ αριθμ.
9941/Δ5/25.01.2019 τροποποιητικής Υ.Α.



Ειδικότερα, κάθε σχολική ομάδα απαρτίζεται από μαθητές ή μαθήτριες του ιδίου σχολείου ως εξής:

1.ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Μέχρι Δώδεκα μαθητές/τριες [ 12 ]

Διάρκεια αγώνα στην Α΄ Φάση:

Τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8΄) λεπτών. Μεταξύ της 1ης και 2ης περιόδου και μεταξύ της 3ης
και 4ης περιόδου υπάρχουν διαλείμματα των δύο (2΄) λεπτών. Μεταξύ της 2ης και 3ης περιόδου
υπάρχει διάλειμμα δεκαπέντε (15΄)λεπτών.

Ισοπαλία – παρατάσεις:

Δίδονται παρατάσεις των πέντε (5΄) λεπτών μέχρι να υπάρξει νικήτρια ομάδα. Μεταξύ 4ης περιόδου
και 1ης παράτασης, όπως και πριν από κάθε τυχόν επόμενη παράταση, υπάρχει διάλειμμα δύο (2΄)
λεπτών.

Σε όλους τους αγώνες με διάρκεια τεσσάρων περιόδων των οκτώ (8΄) λεπτών ισχύουν οι παρακάτω
τροποποιήσεις στους διεθνείς κανονισμούς.

α΄ Τα ατομικά σφάλματα παίκτη περιορίζονται στα τέσσερα (4). Δηλαδή παίκτης που διέπραξε
τέσσερα (4) σφάλματα προσωπικά ή τεχνικά θα ειδοποιείται από τον διαιτητή να εγκαταλείψει τον
αγώνα.

β΄ Τα ομαδικά σφάλματα σε μία περίοδο του αγώνα περιορίζονται και μία ομάδα βρίσκεται σε
κατάσταση ποινής ομαδικών σφαλμάτων μόλις διαπράξει τρία (3) ομαδικά σφάλματα σε μία
περίοδο. Δηλαδή μετά το τρίτο σφάλμα τοποθετείται ο δείκτης των ομαδικών σφαλμάτων στο
άκρο του τραπεζιού της Γραμματείας, πλησιέστερα προς τον πάγκο της ομάδας που το διέπραξε.

γ’ Ελεύθερες βολές θα δίδονται από το τέταρτο σφάλμα.

2.ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Μέχρι Δεκατέσσερις μαθητές/τριες [ 14 ]

Διάρκεια αγώνα στην Α΄ Φάση:

Δύο (2) νικηφόρα set των εικοσιπέντε (25) πόντων. Σε περίπτωση που ο αγώνας φθάσει να είναι 1
- 1 set, το τρίτο set διεξάγεται όπως προβλέπεται στους διεθνείς κανονισμούς για τη διεξαγωγή του
πέμπτου set. [ Στους δεκαπέντε (15) πόντους ].

3. ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Μέχρι Δεκαέξι μαθητές/τριες [ 16 ]

Διάρκεια αγώνα στην Α΄ Φάση:

Δύο (2) ημίχρονα των είκοσι πέντε (25΄) λεπτών.

Στην ισοπαλία ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση.



4.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μέχρι Δεκαοκτώ μαθητές/τριες [ 18 ]

Διάρκεια αγώνα στην Α΄ Φάση:

Δύο (2) ημίχρονα των τριάντα πέντε (35΄) λεπτών.

Στην ισοπαλία ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση.

Ε. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μετακινήσεις των σχολικών μονάδων γίνονται σύμφωνα με την 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ
3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση παρ. 17.2α,β.

Εντός των ορίων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η μετακίνηση γίνεται με έγκριση
του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών του σχολείου, έπειτα από ενυπόγραφη
συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό 10 της ΔΙΔΕ Πιερίας

ΣΤ. ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα στην Α’ φάση συνοδεύει ο καθηγητής Φυσικής
Αγωγής πουυπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Ο συνοδός καθηγητής είναι και προπονητής της ομάδας και ο μόνος που επιτρέπεται να κάθεται
στον ειδικόχώρο με τους αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας.

Σε περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει
καθηγητή άλληςειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Όλα τα μέλη των Αγωνοδικών Επιτροπών (γιατροί, διαιτητές, κριτές και γραμματεία), εφόσον
έχουν τηνΔημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.



Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
Ελλάδας- Κύπρου, καθώς και άλλων αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων, ενδοσχολικών αγώνων και
αγώνων αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ,
τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και σε κάθε περίπτωση τα αγωνιστικά και προπονητικά πρωτόκολλα των αθλημάτων.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής μαθητών/μαθητριών σε αγώνα μιας σχολικής ομάδας, λόγω
νόσησης από κορονοϊό, οι νοσούντες αντικαθίστανται από μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες επιλέγονται
από την αρχική λίστα συμμετοχής που έχει κατατεθεί από τη σχολική μονάδα στην οικεία Οργανωτική
Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και ο αγώνας δεν αναβάλλεται.
Δεδομένων των ανωτέρω, ακύρωση του αγώνα επέρχεται όταν δεν εξασφαλίζεται με την έναρξη του
αγώνα ο αναγκαίος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε
αθλήματος και το αποτέλεσμα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

3. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ένα Σχολείο δεν μπορεί να πάρει μέρος στους προγραμματισμένους αγώνες,
είναι υποχρεωμένο να το δηλώσει με e-mail στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής, τρεις (3) τουλάχιστον
ημέρες πριν τον αγώνα.

4. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή καμία μετάθεση/αλλαγή ημερομηνίας των αγώνων δεδομένου
ότι οι ημερομηνίες διάθεσης των αθλητικών χώρων και ο ορισμός των Ιατρών, Διαιτητών και
γραμματείας είναι προκαθορισμένα, βάσει συγκεκριμένου προγράμματος και μέσα σε συγκεκριμένα
αυστηρά χρονικά πλαίσια. Οι ομάδες και ιδιαίτερα αυτές που αγωνίζονται πρώτες πρέπει να
προσέρχονται στο γήπεδο για προετοιμασία τριάντα ( 30΄ ) λεπτά νωρίτερα.

5. υπεύθυνος για την παραλαβή του αθλητικού χώρου πριν την έναρξη του αγώνα καθώς και για την
παράδοσή χωρίς υλικές ζημιές με το πέρας του/των αγώνα/-ων είναι ο υπεύθυνος του γηπέδου, ο οποίος
οφείλει να ασκεί εποπτεία και να ελέγχει όλους τους χώρους (γήπεδο και αποδυτήρια).

6. Σε περίπτωση επεισοδίων (*Υλικές ζημιές, λεκτική και σωματική βία, βανδαλισμοί) σύμφωνα με την
Υπουργική Απόφαση 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21-11-2016) επιβάλλεται ποινή
αποκλεισμού της ομάδας αλλά και του σχολείου από το σχολικό πρωτάθλημα.

7. Αρμόδιος για έλεγχο είναι ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων και σε απουσία του ο
Α' Διαιτητής του αγώνα.

Η. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
1. Προγράμματα Αγώνων Ποδοσφαίρου (μαθητών, Α΄1 – μαθητριών, Α΄2)

2. Πρόγραμμα Αγώνων Καλαθοσφαίρισης (μαθητών, Β΄1– μαθητριών, Β΄2)

3. Πρόγραμμα Αγώνων Πετοσφαίρισης (μαθητών, Γ΄1– μαθητριών, Γ΄2)

4. Πρόγραμμα Αγώνων Χειροσφαίρισης (μαθητών, Δ΄)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.



Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πιερίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΑΚΡΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:
 Υ.ΠΑΙ.Θ./Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής - Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
 Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
 Συντονιστή Ε.Ε. κλ. ΠΕ11 του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
 Ο.Π.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης
 Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης
 Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας
 ΕΠΣ Πιερίας
 Φ. Αρχείου
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