
1 
 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ  ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
www.scrabbleclub.gr  –  omilos.scrabble.a.p@gmail.com 
 

 
              ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την εγγραφή μου σαν μέλος του Συλλόγου Όμιλος Σκραμπλ, αποδεχόμενος το καταστατικό 
του Συλλόγου, το οποίο ανέγνωσα και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.  

Αθήνα, ….-….-2020  

Ο/ Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ  

 

 

*Αντίγραφο του καταστατικού μπορείτε να βρείτε στην ομάδα μας στο facebook, ΟΣΑΠ ΜΕΛΗ ακολουθώντας τον σύνδεσμο : 

https://tinyurl.com/wkzgjx5  

Καθώς και στην ιστοσελίδα μας 

https://tinyurl.com/un3k3dz  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ( SCRABBLE) (και άλλων επιτραπέζιων πνευματικών παίγνιων) 
ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» « ΟΣΑΠ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μακεδονίας αρ. 27 με ΑΦΜ 998192782, τηλ 698 2995574, 
6937148183 email : omilos.scrabble.a.p@gmail.com, όπως νομίμως εκπροσωπείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού  για την Προστασία των δεδομένων, με την ιδιότητα του 
υπευθύνου επεξεργασίας, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:    
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα  
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το σωματείο μας είναι το ως άνω νομικό 
πρόσωπο.  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Για απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου ή/και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που προβλέπονται από 
τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation), τα οποία 
αναφέρονται κατωτέρω, μπορείτε να απευθύνεστε στο Διοικητικό Συμβούλιο στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας : 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: omilos.scrabble.a.p@gmail.com,Τηλέφωνα: 698 2995574 ( κα Καραϊνδρου), 6937148183 ( κα 
Μολφέτα)  

2. Είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε / κατηγορία υποκειμένων και σκοπός της επεξεργασίας  

Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία ή πληροφορίες  που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου όπως το όνομα, 
επώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση  αλληλογραφίας  (email), το τηλέφωνό σας,  οι επιδόσεις σας σε αγώνες ή άλλα δεδομένα 
τα οποία μπορούν εύλογα  να συνδεθούν με την ταυτότητα  ενός ατόμου και μπορούν να το ταυτοποιήσουν.  Το σωματείο 
μας διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και να μεταφέρει τα παρακάτω προσωπικά σας 
δεδομένα, όπως το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον 
αριθμό τηλεφώνου, τις φωτογραφίες σας, τις επιδόσεις σας σε αγώνες και τουρνουά, την Διεύθυνση ΙP του επισκέπτη, το 
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μοντέλο της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, το όνομα του Internet service provider, την ημερομηνία 
και  ώρα επίσκεψης της ιστοσελίδας μας κ.α. 

Το σωματείο μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα  α) όταν υποβάλετε αίτηση εγγραφής μέλους, β) όταν έρχεστε σε 
επικοινωνία αυτοβούλως, τηλεφωνικά, μέσω email ή με τη φυσική σας παρουσία στους χώρους του Σωματείου ή στους 
χώρους διοργάνωσης αγώνων, τουρνουά κ.λ.π., γ) όταν συμμετέχετε σε αγώνες και τουρνουά, δ) όταν επισκέπτεστε την 
ιστοσελίδα μας , ε) Όταν εγγράφεστε για τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter ) και λήψη ενημερωτικών 
email.Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών. 1.στις 
περιπτώσεις α, β, γ, ε : Σκοπός της επεξεργασίας είναι η συμμετοχή σας στις δράσεις, αγώνες και σκοπούς του Σωματείου 
μας, η προώθηση των εκδηλώσεων του σωματείου μας και των εν γένει σκοπών αυτού. Νομική βάση της επεξεργασίας στην 
περίπτωση αυτή είναι η συγκατάθεσή σας με την έννοια του αρ. 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού. 2. στην περίπτωση δ )  
Σκοπός της συλλογής των ανωτέρω στοιχείων είναι η λειτουργία και ασφάλεια των συστημάτων. Νομική βάση της 
επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του σωματείου μας σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. γ του Γενικού Κανονισμού. Η 
ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικών δελτίων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και δεν θίγει την 
νομιμότητας της επεξεργασίας που έχει προηγηθεί πριν την ανάκληση. Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας 
για λήψη ενημερωτικών δελτίων μπορείτε να επικοινωνήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και  να 
στείλετε σχετικό e-mail προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα σας.  

3. Τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδομένων 

Συνοπτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας:  Για την 
συμμετοχή σας στο σωματείο, σε αγώνες, σε τουρνουά, για την καταχώρηση τη βαθμολογίας σας, για να προασπίσουμε τα 
έννομα συμφέροντά μας, συμφέροντα τρίτου καθώς και τα δικά σας συμφέροντα, για την αποστολή newsletter, την 
επικοινωνία μας μαζί σας, τη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες, τη συμμόρφωση στα 
αιτήματα ή τις εντολές των ρυθμιστικών αρχών, δικαστικών και άλλων αρχών και  για να διερευνήσουμε και να λάβουμε 
μέτρα κατά οποιασδήποτε παράνομης ή επιβλαβούς συμπεριφοράς από τρίτους. Όταν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή 
σας να το κάνουμε, για σκοπούς πέραν των παραπάνω. 

4.Συνέπειες από τη άρνηση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας 

Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ή εάν έχετε παρέχει τη συγκατάθεσή σας για την 
επεξεργασία και αργότερα την ανακαλέσετε, ενδεχομένως δεν θα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις ενέργειες που 
απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να είστε μέλος στο Σωματείο μας και να ακολουθείτε τις δραστηριότητες αυτού ( τουρνουά, 
αγώνες, βαθμολόγηση κ.λ.π.)  

5.Χρόνος/Κριτήρια διατήρησης προσωπικών δεδομένων 

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα διατηρούμε οποιαδήποτε σχέση μαζί σας. Το 
είδος των δεδομένων, ο  σκοπός της επεξεργασίας, οι απαιτήσεις της νομοθεσίας, οι κίνδυνοι για το Σωματείο, υποχρεώσεις 
του Σωματείου, το ενδεχόμενο έγερσης δικαστικών αξιώσεων αποτελούν μερικά από τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη 
για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου διατήρησης των δεδομένων. Όταν παρέλθει η αναγκαία περίοδος τήρησης των 
δεδομένων αυτά θα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας, εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους επιβάλλεται λόγω 
συμμόρφωσης με σχετική διάταξη νόμου ή συμβατική υποχρέωσή μας. Ειδικότερα, σε περίπτωση που έχετε έρθει εκουσίως 
σε επικοινωνία μαζί μας, τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από εμάς,  θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της 
επικοινωνίας μας, εκτός και αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων για σαφή και ειδικά καθορισμένο άλλο σκοπό ή υπάρχει  άλλη νομική βάση που  να δικαιολογεί τη συνέχιση της 
διατήρησής τους.  

6. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.  

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας μόνο από  εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα προσωπικά σας 
δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση νομικών και φορολογικών 
ενεργειών, για την συμμετοχή σας σε τουρνουά και αγώνες που διοργανώνονται από άλλα σωματεία καθώς και για την 
τήρηση, επεξεργασία και ενημέρωση της βαθμολόγησής σας σε τουρνουά, αγώνες καθώς και στην πανελλήνια κατάταξη. Τα 
δεδομένα αυτά ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή μας ( ενδεικτικά: 
προσωπικό που διενεργεί το τουρνουά, γραμματεία τουρνουά, εφόρους, εθελοντές, φωτογράφους, εικονολήπτες,  άλλα 
σωματεία κ.λ.π.). Ακόμα μπορεί να είναι ενδεικτικά δικηγόροι, λογιστές, τράπεζα, κρατικές αρχές, άλλα σωματεία με 
παρεμφερή σκοπό με τον δικό μας. Επίσης  ενδέχεται να γίνει διαβίβαση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε υπηρεσίες 
αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης κ.λ.π., για περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν απαιτείται σε 
μεμονωμένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά για να λάβουμε τη 
συγκατάθεσή σας. Το σωματείο μας ενδέχεται επίσης,  να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας σε φορείς του δημοσίου, ή 
όπως Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και κάθε Δημόσια Υπηρεσία, διοικητική, δικαστική, εποπτική, ρυθμιστική ή άλλη Αρχή 
στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το νόμο  
ή επιτάσσεται η διαβίβαση αυτών λόγω συμμόρφωσης με σχετικές διατάξεις νόμου (λ.χ. δικαστικές αρχές)  για την 
υποστήριξη των εννόμων συμφερόντων της. 
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Κάθε συνεργάτης μας  καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων είναι υπεύθυνοι για τον από μέρους τους 
χειρισμό των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αφού τα λάβουν από εμάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εκείνους 
για τυχόν αιτήματά σας που αφορούν στα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των 
δεδομένων. Η διαβίβαση των δεδομένων σας σε συνεργάτες και εκτελούντες την επεξεργασία θα χειριστούν τα δεδομένα σας 
κατά την παροχή των υπηρεσιών τους σε εμάς.  

7.Προστασία & Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας 

Το σωματείο μας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών 
σας δεδομένων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή, σε συμφωνία με τους 
σχετικούς νόμους περί προστασίας και απορρήτου των προσωπικών δεδομένων. Όταν μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα 
προσωπικά δεδομένα σας με τρίτα μέρη, διασφαλίζουμε ότι διατηρούν τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας. 

8. Δεσμοί  (LINKS TO THIRD PARTY WEBSITES) 

Το σωματείο μας και η ιστοσελίδα μας δύναται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων φορέων 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links), οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς  αλλά από τους 
τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Έτσι τα προσωπικά δεδομένα δεν προστατεύονται από τους όρους προστασίας 
και χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Το σωματείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις 
πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του 
ιστότοπου, αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, 
αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. 

9. cookies  
Τα cookies είναι σε απλή διατύπωση μικρά κομμάτια κώδικα που καταγράφουν τις κινήσεις σας κατά την πλοήγηση στην 
ιστοσελίδα μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να συμφωνήσετε ποιού είδους cookies μας επιτρέπετε να 
τοποθετήσουμε. Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για 
τη χρήση cookies και τις δυνατότητες απενεργοποίησης τους ή μη. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διακόψετε  την 
περιήγησή σας στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του πλοηγού του. Σε περίπτωση 
αποτροπής εγκατάστασης cookies όμως, μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου. 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του 
πλοηγητή σας (browser), επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που 
χρειάζεται να κάνετε. 

 Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835  
 Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored  
 Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en  
 Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
 Safari http://support.apple.com/kb/PH5042  
 Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677  

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου σας . 

10. Απόρρητο παιδιών  

Το σωματείο μας δεν προβαίνει σε οιαδήποτε συναλλαγή με παιδιά. Σε περίπτωση που γνωρίζουμε ότι ο χρήστης είναι 
μικρότερος από 18 χρονών, τότε η προσωπική πληροφορία που μας έστειλε θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να τον 
ενημερώσουμε ότι απαιτείται γονική συγκατάθεση.  

11. Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας  Δεδομένων 679/2016  (άρθρα. 15-22) έχετε τα ακόλουθα 
δικαιώματα:  

 το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή ενημέρωσης, κατόπιν αιτήματός σας, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας 
στοιχεία υφίστανται νόμιμη επεξεργασία 

 το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων  
 το δικαίωμα φορητότητας 
 το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ,   
 το δικαίωμα περιορισμού της  επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα 
 το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων, ( «δικαίωμα στη λήθη») υπό τους περιορισμούς του νόμου  

http://support.microsoft.com/kb/278835
http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
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 το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 
http://www.dpa.gr  

 

  Τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά για το πότε μπορείτε να τα εξασκήσετε. Δεν 
χρειάζεται να πληρώσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για να εξασκήσετε κάποιο από τα 
δικαιώματά σας), εκτός κι αν το αίτημά σας είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, οπότε και μπορεί να αρνηθούμε 
να συμμορφωθούμε. Σημειώστε ότι ενδέχεται να ζητήσουμε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε 
την ταυτότητά σας όταν ζητάτε την πρόσβαση στα δικαιώματά σας ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας 
και αυτό ως μέτρο ασφαλείας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε άλλους. Σε κάθε αίτημά σας θα 
απαντήσουμε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, αν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο λόγω πολυπλοκότητας ή αριθμού 
αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε επιθυμείτε με την 
αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση : omilos.scrabble.a.p@gmail.com ή με την 
εγχείρηση απλής επιστολής στο Σωματείο μας και την λήψη σφραγισμένου αντιγράφου παραλαβής αυτού από 
εξουσιοδοτημένο άτομο, οπότε και θεωρείται πως από την ημερομηνία παραλαβής της έχει συντελεστεί η ανάκληση της 
συναίνεσης.   
 Σε περίπτωση που ανακαλέσετε την  παρούσα δήλωση συγκατάθεσής σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από την 
αποθήκευσή τους σε κομπιούτερ ή εξωτερικό δίσκο ή κάθε μέρους αποθήκευσης αυτών ακόμα και φυσικών μερών 
αποθήκευσης, πλην όσων ορίζονται ανωτέρω. 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  
 

Ο/Η κάτωθι υπογράφ….. 

 
ΟΝΟΜΑ   

ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΚΑΤΟΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ, ΟΔΟΣ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ   

 

καλούμενος/η στη συνέχεια «Υποκείμενο των δεδομένων», σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), 
δηλώνω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι αφού διάβασα, κατανόησα και ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό 
τρόπο σχετικά με όλα τα παραπάνω και με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και  των ειδικών 
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα δεδομένα) από το ως άνω Σωματείο, δίνω με την παρούσα τη 
συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία αυτών από τον ίδιο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και ως 
εκ τούτου δίνω την συγκατάθεσή μου για όσα ανωτέρω αναφέρονται.  
 Συναινώ          Δεν Συναινώ 
 
Τόπος….. ημερομηνία ………………………………. 
 
 
Το Υποκείμενο των δεδομένων 
             (υπογραφή) 

 

 


