
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμε-
νών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη 
των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001.

2 Προσθήκη Σχολών και Τμημάτων σπουδών, στο 
Ωδείο με την Επωνυμία «ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ», ιδιοκτη-
σίας Ελένης Γουργούλια του Δημητρίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1059 (1)
Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμε-

νών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη 

των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, 

Α΄ 265) ιδίως των άρθρων 33, 53, 62, 63, 79, 80, 86, 88, 
92 και 93 αυτού,

β) του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολού-
χα προϊόντα» (Α΄ 281) και ιδίως εκείνες των περ. α’ και ε’ 
της παρ. 4 του άρθρου 5 αυτού,

γ) του ν. 2963/1922 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων 
των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (Α΄ 134), και 
ιδίως εκείνες της περ. β’) της παρ. 2, του άρθρου 3 αυτού,

δ) του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-04-2018 απόφαση 
Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες 
για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης 
και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 
του ν. 2960/2001 αντιστοίχως - Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 5026381ΕΞ2015/16-12-2015 Α.Υ.Ο. 
(Β’ 2785)» (Β’ 1624).

3. Την υπ’ αρ. 30/003/000/3231/9-08-2018 απόφαση 
Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι, προϋποθέσεις και 

διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία 
ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση 
του κωδικού Σ.Ο. 2206, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύ-
θερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» (Β’ 3457).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β’ 4738).

5. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και με την υπό στοιχεία 
5294ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Tο ο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και Α΄126 για διόρθωση σφάλματος).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπό στοιχεία 339/18.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπου-
λο» (Β’ 3051).

10. Την ανάγκη τροποποίησης των μεταβατικών δια-
τάξεων της υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-04-2018 από-
φασης Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και δι-
αδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής 
αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 
90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως - Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 5026381ΕΞ2015/16.12.2015 
Α.Υ.Ο.(Β’ 2785)» (Β’ 1624), καθώς και της υπ’ αρ. 30/003/ 
000/3231/09-08-2018 απόφασης Υφυπουργού Οικονομι-
κών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη 
συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες 
παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, 
μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και 
εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β’ 3457), 
με στόχο την παράταση της μεταβατικής περιόδου που 
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έχει δοθεί για την ογκομέτρηση των δεξαμενών απο-
θήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης και των ποτών με 
αλκοόλη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της παραγωγής των αλκοολούχων ποτών 
και ζύθου τηρουμένων πάντα των διατυπώσεων και 
διαδικασιών που καθορίζει η συγκεκριμένη απόφαση.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παρατείνεται έως και 31-03-2023:
α) Η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 1 (γ) του άρ-

θρου 9 της υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-04-2018 από-
φασης Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και δι-
αδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής 
αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 
88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως - Τροποποί-
ηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381ΕΞ2015/16-12-2015 
Α.Υ.Ο.(Β’ 2785)» (Β’ 1624), προκειμένου για την ογκομέ-
τρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ποτο-
ποιείων και ζυθοποιείων.

β) Η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
7 της υπ’ αρ. 30/003/000/3231/9-08-2018 απόφασης 
Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι, προϋποθέσεις και δι-
αδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία 
ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση 
του κωδικού Σ.Ο. 2206, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύ-
θερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» (Β’ 3457) προκειμένου για την ογκομέτρη-
ση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ζυθοποιεί-
ων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με μονάδες 
που παράγουν, και εμφιαλώνουν ποτά από ζύμωση του 
κωδικού Σ.Ο. 2206, ποτά ελεύθερα αλκοόλης ως και μο-
νάδες εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 162 (2)
Προσθήκη Σχολών και Τμημάτων σπουδών, στο 

Ωδείο με την Επωνυμία «ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ», ιδιοκτη-

σίας Ελένης Γουργούλια του Δημητρίου. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. I τομέας στ στοιχείο 28 του άρθρου 75 του  

ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 94 του ν. 3852/2010.

2. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Α΄ 90).

4. Τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιω-
τικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α΄ 7).

5. Το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 302).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτι-
ρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β΄ 1595).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/1994 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός παράβολου για ίδρυ-
ση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και 
ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β΄ 123).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/ 
31.08.2007 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, σχετικά 
με τις προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου 
(Β΄ 1913).

9. Την υπ’ αρ. 7275/10.01.2022 απόφαση της Υπουργού 
Πολιτισμού και Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
αναφορικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολών Πα-
ραδοσιακής Μουσικής (Β΄ 77).

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ715/30.12.1999 
απόφαση του ΥΠ.ΠΟ (Β΄ 36/2000), με την οποία χορηγή-
θηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του Ωδείου στην 
Βασιλική Γουργούλια με την επωνυμία «Ωδείο Φαρσά-
λων Γουργούλια» το οποίο στεγάζεται σε κτίριο της οδού 
Ρήγα Φεραίου αρ. 3 στα Φάρσαλα.

11. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/ 
Δ/715/20.12.1999 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. «χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου στη Βασιλική 
Γουργούλια» (Β΄36/2000) ως προς την επωνυμία η οποία 
στο εξής θα είναι ΩΔΕΙΟ «ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ» (υπό στοιχεία 
ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/20673 Β΄ 598/2000).

12. Την υπ’ αρ. 56/22.02.2012 απόφαση Δημάρχου 
Φαρσάλων με θέμα την μεταβίβαση Άδειας Ίδρυσης και 
Λειτουργίας του Ωδείου με την Επωνυμία «ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ» 
το οποίο στεγάζεται σε κτίριο της οδού Ρήγα Φεραίου 
αρ. 3 στα Φάρσαλα από την Βασιλική Γουργούλια του 
Γεωργίου στην Ελένη Γουργούλια του Δημητρίου που 
δημοσιεύθηκε στο Β΄ 916.

13. Την υπ’ αρ. 4.000/30.03.2022 αίτηση της Ελένης 
Γουργούλια του Δημητρίου, με τα συνημμένα δικαιολο-
γητικά, για την προσθήκη Σχολών και Τμημάτων σπου-
δών, στο Ωδείο με την επωνυμία «ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ» στην 
οδό Ρήγα Φεραίου αρ. 3 στα Φάρσαλα, αποφασίζουμε:

1. Την προσθήκη στο Ωδείο με την επωνυμία «ΠΕΡΙ-
ΤΕΧΝΟΝ» ιδιοκτησίας Γουργούλια Ελένη του Δημητρίου, 
που βρίσκεται στην οδό Ρήγα Φεραίου αριθμ.3 στα Φάρ-
σαλα, του Δήμου Φαρσάλων Ν. Λάρισας,των παρακάτω 
Σχολών και Τμημάτων σπουδών:

Α. Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και 
ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου με τμήματα:

Α1: Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι
Α2: Όργανα:
ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ
Α2α. Ούτι
Α2β. Λαούτο
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Α2γ. Πολίτικο Λαούτο
Α2δ. Πανδουρίδα - Ταμπούρ
Α2ε. Πανδουρίδα - Ταμπουράς
Α2στ. Μαντολίνο
Α2ζ. Σαντούρι
Α2η. Τσίμπαλο
Α2θ. Κανονάκι
Α2ι. Πολίτικη Λύρα
Α2ια. Βιολοντσέλο
Α2ιβ. Βιολί
ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Α2ιγ. Νέι
Α2ιδ. Κλαρίνο
Α2ιε. Φλογέρα - Σουραύλι
Α2ιστ. Σύριγγα Πανός (μουσκάλι)
Α2ιζ. Τρομπέτα
Α2ιη. Σαξόφωνο
Α2ιθ. Τρομπόνι
ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ
Α2κ. Παραδοσιακά μεμβρανόφωνα κρουστά (νταού-

λια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπελέκι)
Β. Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτο-

ρίων:
Β1. Όργανα:
ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ
Βα. Κρητική λύρα
Ββ. Ποντιακή λύρα (και καππαδοκικός κεμανές)

Βγ. Λύρα Ανατολικού Αιγαίου (Δωδεκαννήσων και 
Λήμνου)

Βδ. Λύρα Θράκης και Μακεδονίας
ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Βε. Άσκαυλος (Μακεδονική-Θρακική γκάιντα, Νησιώ-

τικη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον)
Βστ. Ζουρνάς (Μακεδονίας, Θράκης,Στερεάς Ελλάδος)
Γ. Τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεο-

ελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής:
Γ1. Όργανα:
Γα. Μπουζούκι (τρίχορδο,τετράχορδο,τζουρά,μπα-

γλαμά)
Γβ. Λαϊκή κιθάρα
Γγ. Αερο-ιδιόφωνα: Ακκορντεόν
Δ. Τμήμα Θεωρητικών Ελληνικής Παραδοσιακής Μου-

σικής
Σαξόφωνο
Διεύθυνση Χορωδίας Διεύθυνση Ορχήστρας
2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος τον προϋπολογισμό του Δήμου Φαρ-
σάλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Φάρσαλα, 4 Μαΐου 2022

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ   
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*02023651305220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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