
Έπί τού σχεδίου νόμου «περί κα^-ζε-ρώσεως πεν-άημέρου έβίο--
μάίος εργασίας—τών ίημοσίων έν γένι: υπηρεσιών καί ρυ-
•άμίσεως συναφών -ΰεμάτων».

/7/><Κ τ//»· Bof/.ljf nor Ελλήνων

Λ! σημειωνείσα: ήδη εξελίξεις εις όλους τούς το;;.::; τής 
ίράσεως τής Διοικήσεως καί αί στανερώς μεταβαλλόμενοι 
7.0!νων:κοο ικο ν ο μ:·/.αi συνάήκαι, εν όψε: μάλιστα τής έντάξεως 
τής χώρας εις τάς Ευρωπαϊκός Κοινότητας, ν.ζ-.ίι-.τ,ΐ2Ί έπι- 
ίεβλήμενην σήμερον την έφαρμογήν καί εις τήν Ελλάδα ενός 
συστήματος έίίομαίιαίας εργασίας πέντε ήμερων τόσον εις τόν 
δημόσιον όσον καί εις τόν ιδιωτικό// τομέα, πράγμα τό όποιον 
άπετέλει επί μακράν κα-ΰ ολικόν αίτημα τών εργαζομένων καί 
τής συνδικαλιστικής έκπροσωπήσεω; αυτών.

Γενικώς. εις τάς χώρας τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος έφαρ- 
μόζετα; πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία τόσον εις τόν δημό
σιον όσον καί τόν,άοΛωτ'.κόν τομέα με έλαχίστας εξαιρέσεις καί 
μέ κύριον χαρακτηριστικόν ότ: ή καάολίκευσις τού μέτρου τού
του έπετεύχάη εις μακρότερα χρονικά διαστήματα καί εις τάς 
περιπτώσεις τουλάχιστον τοΰ ΐόιωτικοϋ τομέως μέ συλλογικός 
συμβάσεις εργασίας.

Ή κανλ.έρωσις καί εις τήν Ελλάδα τής πενθημέρου έίδο- 
μαοιαίας εργασίας βασίζεται έπί ώριτμένων αρχών, ώς αύται 
εκτίθενται ^κατωτέρω εις τάς επί μέρους διατάξεις τοΰ ύπ’ 
όύιν σχεδίου νότιου:

Έπί τοΰ άρ-3ρου i:
ΚαύΚ.εροΰτα: κατ’ αρχήν γενικώς από 1ης Ίαυνουαρίου

1981 σύστημα πενθημέρου έβίομάδος εργασίας οι’ άπαντας 
τούς εργαζομένους εις τόν δημόσιον τομέα, ήτοι τόσον διά τούς 
τακτικούς υπαλλήλους όσον καί οιά τό έπί συμβάσει έργασίας 
ίόιωτικοΰ δικαίου προσωπικόν τοΰ Δημοσίου, τών οργανισμών 
τοπικής αυτοίιοικήσεως καί τών λοιπών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, έντός τοΰ πλαισίου πάντως τοΰ προβλεπομέ- 
νου ή έφαρμοζομένου οΓ έκάστην συγκεκριμένη*/ περίπτωσιν 
ον/ολικού άρ:·$μοΰ ώρών έβίομ αδικίας έριγασόας. Τό π^.ν-3ήμε
ρον έργασίας ·3ά ίρχεται γενικώς άπό τής Δευτέρας μέχρι τής 
Π αρασκευής, μέ μή εργάσιμον ήμάριαιν το Σάββα τον. παορεχο- 
μένης πάντως τής εΰχεριε.ίχς νά καύτερο-ύφα·. εις ώρυσμένια^ 
περιπτώσεις υπηρεσιών τοΰ Δημοσίου. Ο.Τ.Α. και λοιπών 
Χ.Π.Δ.Δ. πενθήμερος έβδομός εργασίας άπό Τρίτης μέχρι 
καί Σαββάτου (μέ μή εργάσιμον ήμέραν την Δευτέραν), έφ’ 
όσον τούτο έπιβάλλεται. λόγω τής ίίιοτύπου λειτουργίας των, 
κατά τά είοικώτερον οριζόμενα· εις την παράγραφον 4 τοΰ 
ανωτέρω αρ·3ρου.

Έξ άλλου, εξαιρούνται έκ τής εφαρμογής τοΰ πενθημέρου 
ώρισμέναι υπηρεσία;, λόγω ειδικών συνθηκών λειτουργίας των, 
μέ δυνατότητα πάντως έπεκτάσεως καί εις ταύτας τοΰ ανω
τέρω μέτρου. Ή ίυνατότης αΰτη παρέχεται και προκειμένου 
περί ίημοσίων ή δημοτικών καί κοινοτικών έπιχειρήσεων καί 
οργανισμών κοινής ώφελείας.

Επίσης κατά την πρώτη*/ έρ αρμογή/ τοΰ νόμου, ϊέν ·3ά 
ίσχύση ή πενθήμερος έβϊομαϊιαία έργασία ϊι! όλας τάς βαθμί
δας τής Έκπαιίεύσεως. προκειμένου νά μελετη-ΰοΰν καί νά 
αντιμετωπιστούν τά είίικώτερα προβλήματα πού ανακύπτουν 
εις τόν χώρον αυτά/.

Επειδή ίέν ·3ά ήτο εφικτόν. όπως είναι εύνόητον. νά κα
λυφθούν εύ-ΰέως εις τό παρόν νομοσχέδιο·/ όλα; αΐ περιπτώσεις 
υπηρεσιών, αΐ οποία; έμο κνίζουν ίδιοτύπους συννήκας λειτουρ
γίας καί αΐ όποια; νά έπρεπε ένίεχομένως νά έΞαιρενοΰν άπό 
τοΰ συστήματος τής πεν-ίημέρου έβίομάδος έργασίας ή εν πά- 
ση περιπτώσε; νά διαφοροποίησή έν προκειμένω ή εφαρμογή 
τοΰ μέτρου τούτου, δίδεται ειδική πρός τούτο εξουσιοίότησις.

Κα-3'.εροΰτα; ένιαίον ώράριον εβδομαδιαίας έργασίας τών 
μονίμων ίημοσίων υπαλλήλων κα·3’ όλον τό έτος (37 1/2 
ώρα;), καταργουμένου τοΰ κεχρί τοΰίε έφαρκοζομενου -ΰερινοΰ 
καί χειμερινού ωραρίου έκ 36 καί 39 ώρών, άντιστοίχως. ώστε 
νά άπορευχΰή άίικαιολόγητος έπιμήκυνσις τής καβηιερινής 
άπασχολήσεως κατά τόν χειμώνα. Έξ άλλου, ίέν -ΰίγονται τά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ίιαρορετικά ώράρια εβδομαδιαίας έργασίας, τά οποία ισχύουν 
διά τάς ίιαρόρους κατηγορίας τοΰ προσωπικού έπί συμβάσει 
ιδιωτικού δικαίου, Ή ρύάμισις αΰτη ίέν -λίγε; τό ΐσχΰον κ.α- 
•ΰεστώς τών ώρών έβίομαϊιαίας άπασχολήσεως καί διδασκα
λίας τού εκπαιδευτικού προσωπικού εις όλας τάς βαθμίδας 
τής Εκπαιϊεύσεως. Επίσης, ίέν βίγοντα: εΐϊικαί διατάξεις 
άρορώσα: τόν χρόνον έργασίας ώρισμένων κατηγοριών προσω
πικού. ώς π.χ. τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Χ.Δ. 2592/53 
καί τών Σχολών Υγειονομικού Δυναμικού αυτών (άρ-ΰρο 16 
X. 3941/59 καί άρ-ΰρο 3 παρ. 1 X. 123/75), τοΰ Γενικού 
Κρατικού Νοσοκομείου Άΰη/ών (άρ-ΰρο 8 Χ.Δ. 1343/73). 
τών κονίκων -ΰεσαπευτών ίατοών τού ΙΚΑ (άοΰσ. 7 παο. 2 
έί. α Β.Δ. 17/18.2.36 καί Β.Δ. 24—6/22.7.78) κ.ά. '

Γενικώς, αΐ καί/ ήμέραν ώρα; εργασίας ορίζονται συνε
χείς. ήτοι άνευ ένδιαμέσου διακοπής, κατ’ έξαίρεσιν ίέ μόνον 
δύναται νά όρίζωνται καί διακεκομμένα·.. Ές άλλου, τό Σάβ
βατο·/ ή ή Δευτέρα, κατά περίπτωσιν. δέν θεωρείται ώς ημέ
ρα άργίας διά τήν.κχταβαλήν οίασδήποτε προσαυςήσεως, άλλά 
πρόκειται απλώς περί μετακινήσεως τών ώρών έργασίας τοΰ 
Σαββάτου (ή Δευτέρας) εις τάς υπολοίπους έργασίμους ημέ
ρας τής έβίομάδος. Έπί πενθημέρου έίίομαίιαίας έργασίας. 
εις τούς τυχόν άπασχολουμένους κατά Σάββατο*/ (ή Δευτέ
ραν), ώς έκ τής φύσεως τής έργασίας των. ·$ά παρέχεται 
υποχρεωτικούς έτέρα άναπληρωματική ήεέρα άναπαύσεως. 
Π άντως. κατά τάς ημέρας _ά*/απαύσεως_ ϊέν. -3ά έπιτρέπεται_ 
άπασχόλησις. ύπό μορφήν ύπερωριακής. ύπερεργασιακής ή άλ
λης μορφής προσ-ίέτου έργασίας. έκτος αν πρόκειται πρός 
συμπλήρωσιν ωραρίου φυλακών εργασίας (ώς π.χ. νοσηλετ/ΤΓ.- 
κόν προσωπικόν νοσοκομείων κλπ.)·

Γ: Διευκρινίζεται, ότι ή ρύ-ΰμισις τής παρ. 9 τοΰ σχεδίου κα- 
ή'ύπτε: τόσον τάς μ<κ/ίμΛυς μητέρας—υπαλλήλους όσα/ καί 
τάς μητέρας!—(υπαλλήλους έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου 
τοΰ Δημοσίου, τών Ο.Τ.Α. καί λοιπών Χ.Π.Δ.Δ.

Διά τής παραγρ. 11 τοΰ σχεδίου νόμου σκοπείται. κατ’ άντι- 
κατάστασιν τών διατάξεων τοΰ άρ-3ρου 32 τοΰ Νι. 434/1976, 
άφ’ ένός ό περιορισμός αργιών καί ημιαργιών τινων τών δη
μοσίων υπηρεσιών καί άφ’ έτέρου ό καθορισμός διά νόμου τών 
αργιών τοΰ στρατιωτικού καί πολιτικού προσωπικού τών Ε
νόπλων Δυνάμεων πρός συμμετοχήν του εις τον έορτασμόν 
τών προστατών άγιον/ έκάστου Κλάδου.

Είδικώτερον προβλέπονται: α) Ή κατάργησις τής άργίας 
τοΰ Αγιου Πνεύματος (Δευτέρα τής Πεντηκοστής) καί 
τών ημιαργιών τής έπομένης τοΰ Νέου Έτους, τοΰ τελευταίου 
Σαββάτου τής Άπόκρεω καί τής Τρίτης τοΰ Πάσχα, κα-3’ 
όσον ό υφιστάμενος άρι-ΰμός τών 13 ημερών άργίας καί 7 η
μερών ημιαργίας εις τάς δημοσίας υπηρεσίας κρίνετιαι ϊοερ- 
βολικός. β) Η νομο·3έτησις τών άπό μακροΰ χρόνου ίσχυου- 
σών καί κα-3ιερω-5ε:σών διά Διαταγμάτων. Πράξεων 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου κλπ. άργιών. art όποίαι ίέν περιελήφ-ΰησαν 
εις το άρ-ΰρον 32 τοΰ Ν. 434/76. ά/αγκαία κυρίως διά τήν 
καταβολήν τών αποδοχών εις τό έργαζόμενον εις τάς Ε.Δ., 
έπί σχέσε; ιδιωτικού δικαίου, πολιτικόν προσωπικόν καί γ)! 
ο περιορισμός τών δύο άργιών 7οΰ Πολεμικού Ντυτικοΰ 
(3ης Δεκ. έπετείσυ Χταυ-μαχ!ας τής ΕΛΛΗΣ καί 6ης Δεκ.

τής τού 'Αγίου Νικολάου) εις μία/, τής 6ης Δεκ. έορτής 
τού ’Αγίου Νικολάου.

Δια τής παραγρ. 12 τοΰ σχεδίου προβλέπετα; ή καταβολή 
τού ημερομίσθιου εις το πάσης φύσεως προσωπικόν έπί συμ- 
βάσει ιδιωτικού δικαίου τού Δημοσίου. Ο.Τ.Α. καί λοιπών 
Χ.Π.Δ.Δ.. τό άμειβόμενον με ημερομίσθιον, δι’ όλας τάς 
άργίας τής παρ. 11 τού σχεδίου, πλήν τών Κυριακών, έφ' 
όσον ή μή άπασχόλησις δέν οφείλεται εις τούτο.

Έπί τοΰ άρ-3ρου 2:

Διά τής παρ. 1 παρέχεται ή ίυνατότης υποχρεωτικής έ- 
φ,αρμογής συστήματος έίίομαίιαίας έργασίας πέντε ημερών ' 
!'ΐ ΐ'ι*>>"'-κά/ τομέα, μέ τήν διαδικασίαν τού Ν. 3239/55.
σηλαδή διά συλλογικών συμβάσεων έργασίας ή έν αποτυχία 
τών σχετικών διαπραγματσεύσεων, ί·.' άπ&φάσεων ίιακτησίας.



Ώς γφωττόν. ή έςαρμογή τοτυετήμζτος έργα?:*? έπζ- 
σίετα: σήμερον εις τήν y.pistv τού οικείου έργοοότου.

Αιά τή; πζρ. 2 ορίζεται ότι ή έπαύ'έητις των ωρών τής 
ήμερηϊϊζς έργζιιζ; έτί τώ τ/.οτώ ίοαρμογής -υττήμζτι; ε- 
ί οοαχϊιαίας έ;-'ζ·ίζς πέντε εργασίμων ήμερων :έν αποτε
λεί υπερωρίαν ή ύπερεργζτίζν ή άλλης μοροής πρότύετον ερ- 
γζείζν. Τούτο πζρίττζτα: ώς άνζγααία συνέπεια τής εοζρ- 
μογής τού ώς άνω συστήματος έργζσίας. οείομενου ότ: ή ε- 
ςαρμογή ζυτού προό/.επετζι χωρ:ς την μειωσιν τής οιζραειζς 
τής έόίομζοιαιας εργατιάς.

Αιά τής rap. 3 παρέχεται ή ουνζτότης. όπως οιά συλλο
γικών συν.όζτεων έργατίζε ή άποςζτεων οιαιτητίας επεκτεί
νετε: ή ΐτ/ΰς τής"Tap. δ τού άρθρου 7 τής· ύπ! ά?:·λ.· (»,< . 
1S79 άποοάτεως τού ΑΛΛΑ Αθηνών, κυρωίειτη; ::ά τον 
άρ-ύρου Ιδ τού X. 1082/1080. -/.a: έπ: τών έπ:χε:ρήτεων
κ.λπ.. τέ προσωπικόν τών οποίων εργάζεται κατ’ εναλλαγήν.

Ή ρόλμισις αΰτη καθίσταται αναγκαία. κα-V όσον. μετά 
τήν έπελλοϋσαν μειωσιν τών ωρών είοομαοιαίας εργασίας 
τών μισάωτών εΐε 43 ώρας καί τήν περαιτέρω μειωσιν αυ- 
τών επί 1.10.1981 εις 42. ανακόπτουν τεχνικά προίλήμα- 
τζ οιαρρυΰμίσεως τών ώρών ήμερησίζ ς -/.ζ: έβοομαοιαίας 
εργασίας τών μισ-άωτών τών έν λόγω επιχειρήσεων. ζναγό- 
μενζ εις τήν κάλυψιν τών κυκλωμάτων έργασίας (capita·.).

---------- Έπ: .τοϋ.. άρ·άρομ_ 3_:___ ___________ ___ ______________
Αιά τού άρόρου 3 τού σχεοίου νόμου μεταβάλλεται έ τρό

πος υπολογισμοί) τής ντε τον Υπαλληλικού Κώϊικος (άρ- 
νρζ ΙΟΙ y.z: έπόμΑ προόλεπομένης κανονικής άοείας τών 
υπαλλήλων. υπολογιζόμενης ταύττ.ς έ:εΞή; εις έργασιμους 
ημέρας. εις τάς όποιας συνυπολογίζεται κα: ή ήμέρα τού 
Σαίόάτου (ή τής Αευτέρας). έσ’ ότεν ή έν λόγω ήμέρζ. 
όπως ρητώς προόλέπετζι ε!ς τέ in' όψιν σχέσον. :έν νεω- 
ρείτα: ώς εξαιρέσιμος ήμέρζ. Ή τοιαΰτη μετατροπή άπο- 
σκοπεϊ εις το νά καταστή τέ ολον σύστημα υπολογισμού τών 
κανονικών άοειών περισσότερον ευέλικτου. καί· όσιον zscpz 
εΐίίν.ώτερεν εις τήν λήψιν υπό τεϋ υπαλλήλου μέρους μόνον 
τής οικαιουμένης κανονικής άεείζς. πράγμα τε όττοΐον έξυ- 
τηρετεί τόεεν τήν ότηρεείζν εεεν y.z: τέν ΰτζλ/.η/.ον.

Τειεΰτον τερ:ε·/έμενεν έ·/εν τέ Οτ' οψεν ε·/έε:εν νόμευ. τζ- 
ρζν.ζ/.εΰμε έ:ζ τήν ετ:'έήε:τ:ν ζΰτεΰ ώς ‘/.ζτετείγεντες ‘/ζεζ- 
ζ.τήεες -/.ζτζ τζς ε:ζτζζε:ς τεϋ ζ.ζνεν.εμεϋ τής Βουλής y.z: 
τεϋ ζρνρευ 74 τεϋ Συντζγμζτες.

Εν Ανήνζ:ς. τή S Αεν.εμεείευ 19S0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρεετηττημένεν ζ'.ζ τήν ζίτ'.ελεγ'.κήν r/.Οΐσ'.ν έττί τεϋ σχε

δίου νόμευ «τεεί κχΟ'.εεώσεως ττενΟημέρευ έβδεμάδες 
έεγζ.σία; τών δημοσίων έν νένε: ΰπηεεσ'.ών καί ρυΟμί- 
σεως συνζοών θεμάτων».

ΘΙΓΟΜΕΝΑ! ΑΙ.ΛΤΑΞΕΙΣ
•ΆρΟρεν 70 Π. Α. 011 1077 (ν. 434 1070. ϋ.εΟρ. 32) 

Χρόνος εργασίας.

1. Αί καθ' εβδομάδα ώρα: εργασίας τών ΰτταλλήλων 
όείϋεντα: άτ:ε τε:άκεντα έε έίνς τειάκεντα εννέα, κατά, τά

εΐδ’.κώτερον δ:’ άπεφάσεως τοϋ Π ρωθυ7τουργοΰ καΟερ: 
μένα.

2. Αί καθ’ ημέραν ώρα: εργασίας ορίζοντα: έντες 
έν τταραγράοω 1 χρεν.κών ερίων δ:’ άττεφάσεως τεΰ Π 
Ουττευργεϋ. δυναμένευ νά μεταβ'.βάζη τήν ά.ρμεδ’.ότητά. 
ταΰτην εις τον 'Ττευργεν Προεδρίας Κυβερνήσεως. Ό 
ττευργός Προεδρίας Κυβερνήσεως δύνατα: νά. μεταβ'.β: 
ττερα’.τέρω τήν άρμεδ:ύτητά. του ταΰτην :

α) Εις τούς οικείους 'Τττευργεύς δ:’ έςαρτωμένας 
τεΰ 'Γτευργείευ των υπηρεσίας αποκεντρωμένους ή 
τετελεΐς κ/.άδευς ή δ:’ έποπτευόμενα ΰπ’ αυτών νομικά τ 
σωττά. δημοσίου δ:'καίευ δ:’ ας περ:πτώσεις έπιβά/.λετα: naj: 
κλ:σίς τ:ς ως εκ της ουσεως τεϋ έργου αυτών.

β) Εις τούς νομάρ/ας δ:ά τάς έν τή περιυερεία. τεϋ ν. 
δημοσίας υπηρεσίας κα: τά. υπό τής νομαρχίας έποπτ 
μένα νομ:κά πρόσωπα δημοσίου δ:κχίου..

3. Πρυκε:μένου περί τοϋ προσωπ:κεϋ τής 'Υπηρεσίας 
ΈΟν.κοΰ Τυπογραφείου ή έτερ<υν ΰπηρεσκαν τυπογραφείου 
καί β:βλ:οδεσίας οϋς κα: μηχανογραφ:κο>ν υπηρεσιών. αί 
κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ παρόντος άρθρου όρ:ζόμενα: 
καθ’ εβδομάδα ώρα: έργασίας δύναντα: κατ’ έςαίρεσιν. λόγω 
ειδικών δυσμενών συνθηκών εργασίας νά με:οϋνται, κατά 
τρεις ώρας δ:’ άποφάσεως τοϋ 11 ρωΟυπουργοϋ.

4. Προκε:μένου περί μητέρων — υπαλλήλων α: όρ:ζό- 
μενα: κατά τάς δ:ατάςε:ς τής παραγράφου 2 καθ’ ήμέραν 
ώρα: έργασίας περιορίζοντα: κατά δύο μέν ώρας έφ’ όσον 
έχουν τέκνα ήλ:κίκς μέχρ: δύο έτών κατά μίαν δέ ώραν έφ’ 
όσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο έλος καί τεσσάρων έ-

υ. 11 μέρα: αργίας κα: ημ:αργιας ορίζοντα: at έςής :

α) ήμερα: αργίας : ή ’Εθνική εορτή, ή 28η ’Οκτωβρίου, 
ή πρώτη τοϋ έτους, τά Θεοφάνε’.α. ή τών τριών Ιεραρχών 
διά τούς έκπα:δευτ:κοΰς λειτουργούς ή Καθαρά Αευτέρα. ή 
Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατον. ή Αευτέρα τοϋ 
Πάσχα, ή 1η Μαίου. ή τοϋ Άγιου Πνεύματος (Αευτέρα 
τής Πεντηκοστής.) ή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ή 
J/η Νοεμβρίου ό:ά. τά. Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιδούυατα 
καί τάς Άνωτέρας Σχολάς, ή πρώτη καί δευτέρα ημέρα 
τ<ον Νριστουγεννων καί άπατα: α: Κυριακαί. ’ Εάν οίαδή
ποτε έκ τ(ον οριζόμενων ώς άνω ήμερων αργίας συμπίπτη 
μέ Κυριακήν ώς ήμερα αργίας ορίζεται ή επομένη τής Κυ
ριακής ταύτης έργάσιμος ήμέρα.

Ή μεταςύ δυο αργιών μοναδική έργάσιμος ή ήμ’.εργά
σιμο: ήμέρα δύνατα: νά ορίζεται ώς ήμέρα άργίας δΓ άπο- 
φάσεωε του Π ρωΟυπουργοϋ. έπ: αντιστοιχώ υεκόσει προη
γουμένων ή επομένων - ήμιαργιών.

β) ήμέρα: ημιαργίας : ή παραμονή τών Χριστουγέννων, 
ή παραμονή τοϋ Νέου "Ετους, ή επομένη τοϋ Νέου "Ετους, ή 
παραμονή τών Θεοφανείων. τό τελευταίου Σάββατον τής 
Άπόκρεω. ή Μεγάλη Πέμπτη καί ή Τρίτη τοϋ Πάσχα. 
Κατά τάς ώς άνω ήμιαργίας ή έργασία. διακόπτεται τήν 
12ην μεσημβρινήν έυραν.

0. Αιά Προεδρικού Αιατάγματος έκδιδομένου έπ: τή 
προτάσε: τοϋ ) πουργοϋ Εσωτερικών δύνατα: νά. όειτίή 
καί μία κατ’ έτος ήμερα άργίας δΓ εκάστην περιφέρειαν, 
πεός έοετασνιόν Οεησκευτικού 7 έϋνικοϋ νενονότοε.


