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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ9/οικ.20940/5437
(1)
Τροποποίηση της αριθ. Δ9/οικ16298/4217/7−4−2016 από−
φασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση Β΄
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχό−
λησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Β 1083).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016
(Α 33), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 3, 4 και 5 του
άρθρου 72 του Ν. 4370/2016 (Α 37).

β) του άρθρου πέμπτου (μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4
του Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων
οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά
κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊ−
σταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
γ) των άρθρων 159 έως 162 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως
ισχύουν.
δ) της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
«Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 81).
ε) του άρθρου 6 του Ν. 3801/2009 (Α΄ 163) «Ρυθμίσεις
θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνω−
σης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
στ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.», (Α 29).
ζ) του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α 116).
2. Την αριθ. Δ9/οικ16298/4217/7−4−2016 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση Β΄ Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Β 1083).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού
του Ο.Α.Ε.Δ., αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η αριθ. Δ9/οικ16298/4217/7−4−2016 από−
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως εξής:
1. Συγκροτείται στον Οργανισμό Απασχόλησης Ερ−
γατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) πενταμελές Υπηρεσιακό
Συμβούλιο αρμόδιο για θέματα του τακτικού και ιδιω−
τικού δικαίου διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού

17034

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

καθώς και για τη διενέργεια επιλογής προϊσταμένων
οργανικών μονάδων, για τους οποίους οι οικείες οργανι−
κές διατάξεις προβλέπουν ότι μπορούν να προέρχονται
από περισσότερους κλάδους ή κατηγορίες, αρμοδιότη−
τας διαφορετικών υπηρεσιακών συμβουλίων το οποίο
αποτελείται από:
α) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο και τον αναπληρωτή αυ−
τού, που ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης του
Ο.Α.Ε.Δ., και έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθη−
κόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρ−
μοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν
στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά
Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό ως Πρόεδρο.
β) Δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους, με τους αναπλη−
ρωτές αυτών που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου
Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ., και έχουν τον περισσότερο
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης,
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής,
για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό
αυτό, ως μέλη.
γ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων.
2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης των υπηρεσιών προσω−
πικού του Οργανισμού, με αναπληρωτή του τον Προϊ−
στάμενο Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού
της ως άνω Διεύθυνσης.
3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι−
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου
φορέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε Α΄ βαθμό.
4. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2016
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

β. Της παρ. 1 του άρθρου 10 του υπ’ αριθµ. Ν. 3897/2010
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και
Γενικής ∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελ−
τίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για
την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία
του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού
∆ηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 208).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο−
ποιήθηκε µε το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
δ. Του Π.δ. 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α΄ 167),
όπως ισχύει.
ε. Του Π.δ. 109/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Υπο−
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (Α΄ 176).
στ. Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύ−
σταση των Υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου και µε−
τονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµί−
ας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργεί−
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουρ−
γείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού» (Α΄ 114).
ζ. Του Π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).
η. Του Π.δ. 18/2016 «Αποδοχή παραίτησης του Υφυ−
πουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και διο−
ρισµός νέου» (Α΄ 27).
θ. Της υπ’ αριθµ. οικ. 19273/565/Φ.1/16−03−2016 Απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων
Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Μα−
ρίνας Χρυσοβελώνη» (Β΄ 710).
ι. Της υπ’ αριθµ. Υ 31/9−10−2015 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη»
(Β΄ 2183).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

F

Άρθρο 1

Αριθ. Οικ. 31652/2847
(2)
Παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας των συνερ−
γείων οχηµάτων που εµπίπτουν στην παράγραφο 15
του άρθρου 42 του υπ’ αριθµ. Ν. 4030/2011 (Α΄ 249).

Παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας των συ−
νεργείων οχηµάτων που εµπίπτουν στη παράγραφο
15 του άρθρου 42 του υπ’ αριθµ. Ν. 4030/2011 (Α΄ 249).
Η προβλεπόµενη προσωρινή άδεια λειτουργίας, τριών
(3) ετών, που χορηγήθηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες,
κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 15 του άρθρου 42 του
υπ’ αριθµ. Ν. 4030/2011 (Α΄ 249), σε συνεργεία οχηµάτων
που πληρούσαν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις υγιεινής,
πυρασφάλειας και αποδεδειγµένης λειτουργίας και λει−
τουργούσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πριν τη δηµοσίευση
του υπ’ αριθµ. Ν. 4030/2011 σε περιοχές που εκκρεµού−
σαν διαδικασίες τροποποίησης ή αναθεώρησης ΓΠΣ,
παρατείνεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ −
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 15 του άρθρου 42 του υπ’ αριθµ. Ν. 4030/2011
«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατα−
σκευών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 249).
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

F
Αριθμ. 30818/2018
(3)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
του Δήμου Επιδαύρου με την επωνυμία: «ΠΡΟΝΟΙΑ−
ΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/
30−5−1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 1 και 5 του
Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2007) από τις οποίες προ−
βλέπεται ότι το προσωπικό καταργούμενου ΝΠΔΔ του
οποίου ο Δήμος αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σκο−
πών του καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).
5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ
98/τ.Α/26−4−2013).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ
232/τ.Α/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ
93/τ.Α/14−4−2014).
9. Την πράξη 4 της 6ης−2−2015 του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6−2−2015).
10. Την αριθμ. 50/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Επιδαύρου αναφορικά με τη συγχώνευση των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου: α)
Παιδικός Σταθμός Ασκληπιείου και β) Κ.Α.Π.Η. Ασκληπι−
είου, σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΠΡΟ−
ΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» η οποία κρίθηκε
νόμιμη με την αριθμ. 4043/1−4−2011 απόφαση Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
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νήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 718/τ.Β΄/29−4−2011.
11. Την αριθμ. 116/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Επιδαύρου που αφορά την κατάργηση του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗ−
ΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».
12. Το γεγονός ότι στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» υπηρετεί
προσωπικό.
13. Το αριθμ. 1429/5−4−2016 έγγραφο του Δήμου Επι−
δαύρου αναφορικά με τη δαπάνη που προκαλείται σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την αριθμ. 116/2015 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου αναφορικά με την κα−
τάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ
ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».
2. Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία: «ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ−
ΔΑΥΡΟΥ» που συστάθηκε με την αριθμ. 50/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ718/τ.Β΄/29−4−2011).
3. Τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά
που υπάρχουν στο όνομα του εν λόγω Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου μεταβιβάζονται στο Δήμο
Επιδαύρου.
4. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙ−
ΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» καθίσταται αυτο−
δικαίως προσωπικό του Δήμου Επιδαύρου με την ίδια
σχέση εργασίας που έχει, και θα καταλάβει αντίστοιχες
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα θέσεις. Οι θέσεις
αυτές θα δημιουργηθούν με τροποποίηση του Οργα−
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Επιδαύρου
προκειμένου να ενταχθούν οι εν λόγω υπάλληλοι.
5. Με την κατάργηση του ανωτέρω Νομικού Προσώπου
ο Δήμος Επιδαύρου υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς
άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του Νομικού Προσώπου.
6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
του Δήμου Επιδαύρου δαπάνη ύψους 113.000,00 € που
θα βαρύνει τους Κ.Α. 15−6011.001, 15−6041.001, 15−6051.001,
15−6051.002, 15−6051.003 και 15−6052.001 των εξόδων του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη 9 Μαΐου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 29125/1903
(4)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών
κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στο
Δήμο Μεσσήνης για το έτος 2016
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγρά−
φου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/2015),
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμ−
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη−

