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Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-

των «Ίδρυση και Οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτι-
κής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συνήλ-

θε, στις 5, 6 και 26 Αυγούστου 2014, σε  τέσσερις συνε-

δριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Γε-

ωργίου Στύλιου, µε αντικείµενο την επεξεργασία και ε-

ξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Ίδρυση και Οργάνωση Συµβουλίου Ε-

θνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις».

Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός και οι Υφυ-

πουργοί Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ.κ. Ανδρέας Λο-

βέρδος, Αλέξανδρος Δερµεντζόπουλος και Κωνσταντί-
νος Κουκοδήµος, αντίστοιχα, καθώς και αρµόδιοι υπηρε-

σιακοί παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν η Ει-
σηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, κυρία Ελένη Μακρή -

Θεοδώρου, η Εισηγήτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κυρία Παναγιώ-

τα Δριτσέλη, ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σο-

σιαλιστικού Κινήµατος, κ. Συµεών Κεδίκογλου, η Ειδική
Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κυρία Έλενα
Κουντουρά, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου -

Χρυσή Αυγή, κ. Μιχαήλ Αρβανίτης, ο Ειδικός Αγορητής
της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Σπυρίδων Λυκούδης, η
Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλά-

δας, κυρία Ελένη Γερασιµίδου, η Ειδική Αγορήτρια των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, κυρία Θεοδώρα
Τζάκρη, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Χρήστος Μαντάς,

Μιχαήλ Κριτσωτάκης, Ευγενία Βαµβακά, Ιωάννης Πα-

σχαλίδης, Αχµέτ Χατζή Οσµάν, Εµµανουήλ Κόνσολας,

Τιµολέων Κοψαχείλης, Ελένη Αυλωνίτου και Αναστά-

σιος Κουράκης. 

Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανο-

νισµού της Βουλής, οι κ.κ. Θεµιστοκλής Κοτσυφάκης,

πρόεδρος της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαί-
δευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), Ευστάθιος  Ευσταθόπουλος, πρόε-

δρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Διδακτι-
κού και Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.), Ραχµή
Μπασιά, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Μου-

σουλµανικής Θρησκείας Θράκης και Χαράλαµπος Κόκκι-
νος, πρόεδρος της Διδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος
(Δ.Ο.Ε.). 

Η Εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, ο  Ειδικός Αγο-

ρητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, η Ειδι-
κή Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και η Ειδική Α-

γορήτρια των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, η
Εισηγήτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και η Ειδική Αγορήτρια του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας το καταψήφισαν, ε-

νώ ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή και ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστε-

ράς επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους, κα-

τά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου στη Βουλή.

Η Επιτροπή έκανε δεκτές τροποποιήσεις και νοµοτε-

χνικές βελτιώσεις, που πρότεινε, ο παριστάµενος Υ-

πουργός Παιδείας και  Θρησκευµάτων, κ. Ανδρέας Λο-

βέρδος.

Τέλος, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις
των Εισηγητών, των Ειδικών  Αγορητών, καθώς και των
µελών της, έκανε δεκτό, κατά πλειοψηφία, το ως άνω
σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό
του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή, όπως
διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τον παριστάµενο Υ-

πουργό Παιδείας και  Θρησκευµάτων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής
για την Παιδεία και άλλες  διατάξεις

Άρθρο 1
Συµβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕΠΟΠ)

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-

των συµβουλευτικό όργανο του Υπουργού µε την επω-

νυµία Συµβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕ-

ΠΟΠ) το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.

2. Μέλη του ΣΕΠΟΠ είναι όλοι όσοι έχουν διατελέσει
Υπουργοί µε αρµοδιότητα την Παιδεία.

3. Πρόεδρος του ΣΕΠΟΠ είναι ο εκάστοτε Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

4. Η συµµετοχή των προαναφερθέντων προσώπων
στο ΣΕΠΟ είναι οικειοθελής. Τα µέλη του ΣΕΠΟΠ δεν
λαµβάνουν οποιαδήποτε αµοιβή ή αποζηµίωση για τη
συµµετοχή τους σε αυτό.

Άρθρο 2
Αποστολή του ΣΕΠΟΠ

1. Το  ΣΕΠΟΠ  είναι άτυπο συµβουλευτικό όργανο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Σκοπός του
ΣΕΠΟΠ είναι η υποστήριξη Υπουργείου στην άσκηση της
πολιτικής για την παιδεία. Στις αρµοδιότητες του ΣΕΠΟΠ
συµπεριλαµβάνεται η πρόταση γνώµης  ή συµβουλής για
την αξιολόγηση της ασκούµενης  πολιτικής στην  εκπαί-
δευση, όσο και στη διαµόρφωση και εφαρµογή νέων πο-

λιτικών.
2. Το ΣΕΠΟΠ εκφράζει γνώµη για την ασκούµενη πολι-

τική σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης και προτείνει θέ-

σεις για τον τρόπο εφαρµογής της, γνωµοδοτεί για τις
προτεραιότητες, τους στόχους, τα αναµενόµενα αποτε-

λέσµατα και τις απαιτούµενες δράσεις.

Άρθρο 3
Οργάνωση - Λειτουργία

1. Το ΣΕΠΟΠ συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο και ε-

κτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο.

2. Καθήκοντα γραµµατέα του ΣΕΠΟΠ ασκεί ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-



των. Ο Γραµµατέας του ΣΕΠΟΠ είναι αρµόδιος ιδίως για
την πρόσκληση των µελών του ΣΕΠΟΠ, την κοινοποίηση
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και την τήρηση
πρακτικών συνεδριάσεων.

3. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη  του ΣΕ-

ΠΟΠ ανατίθεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα του Υ-

πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων σε υπαλλήλους
που υπηρετούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-

των, παράλληλα µε την άσκηση των κύριων καθηκόντων
τους.

4. Για τη λειτουργία του ΣΕΠΟΠ δεν επιτρέπεται οποι-
αδήποτε δαπάνη που να βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολο-

γισµό.

Άρθρο 4
Επιπλέον µοριοδότηση µόνιµων εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν σε αποµακρυσµένες 
σχολικές µονάδες

Μετά το άρθρο 4 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται
άρθρο  4Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 4Α
Επιπλέον µοριοδότηση µόνιµων εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν σε αποµακρυσµένες 

σχολικές µονάδες

1. Από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος πραγµατι-
κής εκπαιδευτικής υπηρεσίας µόνιµων εκπαιδευτικών
που διανύεται  σε δηµόσιες σχολικές µονάδες, οι οποίες
κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες µο-

ριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση,

ΙΑ΄και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Αθω-

νιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία και στην Πατµιάδα Εκ-

κλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του
άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45),  υπολογίζεται στο
διπλάσιο για τον προσδιορισµό των µονάδων συνθηκών
διαβίωσης, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2)

διδακτικά έτη.

2. Αν διαπιστωθεί αδυναµία κάλυψης των οργανικών
κενών των σχολικών µονάδων των ανωτέρω κατηγοριών
κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκ-

παιδευτικών για διορισµό στις εν λόγω σχολικές µονά-

δες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πί-
νακες. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε εφαρµογή των
προβλέψεων του άρθρου αυτού, δεσµεύονται να υπηρε-

τήσουν στις οικείες σχολικές µονάδες επί µία τουλάχι-
στον συνεχή διετία. Απαγορεύεται απόλυτα και για οποι-
ονδήποτε λόγο η απόσπαση, µετάθεση, µετάταξη ή µε-

τακίνησή τους από τις µονάδες αυτές.

Για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016, εφόσον
υφίσταται αναντιστοιχία στην κατηγορία µοριοδότησης
µεταξύ σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης στην ίδια περιοχή, η κατώτερη κα-

τηγορία εντάσσεται αυτοδικαίως σε ανώτερη κατηγορία,

αντίστοιχη της άλλης βαθµίδας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

5. Το άρθρο αυτό ισχύει από την 1.8.2014.»

Άρθρο 5
Επιπλέον µοριοδότηση  αναπληρωτών εκπαιδευτικών
που υπηρετούν  σε αποµακρυσµένες σχολικές µονάδες

Μετά το άρθρο 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται
άρθρο  5Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 5Α
Επιπλέον µοριοδότηση  αναπληρωτών εκπαιδευτικών

που υπηρετούν  σε αποµακρυσµένες σχολικές µονάδες

1. Από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος πραγµατι-
κής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωροµί-
σθιων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δηµόσιες σχολι-
κές µονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανή-

κουν στις κατηγορίες µοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθ-

µια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδη-

µία και στην Πατµιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέ-

ρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 υπο-

λογίζεται στο διπλάσιο για τη διαµόρφωση των τελικών
πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, που προβλέπο-

νται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο
διπλάσιο και για τον προσδιορισµό των µονάδων συνθη-

κών διαβίωσης. 

2. Αν διαπιστωθεί αδυναµία κάλυψης των λειτουργι-
κών κενών των σχολικών µονάδων των ανωτέρω κατη-

γοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτή-

σεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις εν λόγω σχολι-
κές µονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ι-
σχύοντες πίνακες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Για το σχολικό έτος 2014-2015, εφόσον υφίσταται α-

ναντιστοιχία στην κατηγορία µοριοδότησης µεταξύ σχο-

λικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-

παίδευσης στην ίδια περιοχή, η κατώτερη κατηγορία ε-

ντάσσεται αυτοδικαίως σε ανώτερη κατηγορία, αντίστοι-
χη της άλλης βαθµίδας.

4. Το άρθρο αυτό ισχύει από την 1.8.2014».

Άρθρο 6
Θέµατα Ιεροδιδασκάλων Ισλαµικής Θρησκείας

1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 3536/2007 (Α΄ 42), όπως αυτή ισχύει, προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής: 

«Επίσης, οι Ιεροδιδάσκαλοι µπορούν, εφόσον το επι-
θυµούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-

κης, να διδάσκουν µαθήµατα θρησκευτικής µουσουλµα-

νικής εξειδίκευσης, καθώς και την αραβική γλώσσα στα
µουσουλµανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης, εφόσον
έχουν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έ-

στω και αν δεν κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική ε-

πάρκεια.» 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007,

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Τα θέµατα σχετικά µε την επιλογή των Ιεροδιδασκά-

λων που θα διδάξουν στα µουσουλµανικά Ιεροσπουδα-
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στήρια της Θράκης τα µαθήµατα θρησκευτικής µουσουλ-

µανικής εξειδίκευσης, ο καθορισµός των µαθηµάτων, η
διδασκαλία και γενικώς όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες,

καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.»

2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-

θρου 36 του ν. 3536/2007 προστίθεται η φράση «ή από-

φοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. που έχουν εµπειρία διδασκαλίας του
Κορανίου.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37

ν. 3536/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που ο Ιεροδιδάσκαλος αποδεχθεί να
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχολείο ή σε µουσουλ-

µανικό Ιεροσπουδαστήριο της Θράκης, σύµφωνα µε την
πρώτη παράγραφο του προηγούµενου άρθρου, τεκµαίρε-

ται ότι τροποποιείται ανάλογα η σύµβαση εργασίας µε
σύµφωνη γνώµη και των δύο µερών, µε αντίστοιχη µείω-

ση της απασχόλησης του στα τεµένη όπου τοποθετήθη-

κε.»

4. Tο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 37 του
ν. 3536/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ιεροδιδάσκαλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε
δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, καθώς και µουσουλµανικά ιεροσπουδαστή-

ρια της Θράκης, σύµφωνα µε τη διαδικασία της πρώτης
παραγράφου του προηγούµενου άρθρου δεν θεωρείται
ότι παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες πέραν των συµβατι-
κών, ούτε δικαιούνται πρόσθετης αµοιβής.»

5. Μετά την παρ. 4  του άρθρου 37 του ν. 3536/2007

προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθ-

µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και κατά παρέκ-

κλιση της παραγράφου 1, µπορεί να παρατείνεται µονο-

µερώς η ισχύς της σύµβασης εργασίας των υπηρετού-

ντων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
ιεροδιδασκάλων. Οι συµβάσεις που παρατείνονται, σύµ-

φωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, λήγουν αυτόµατα, χω-

ρίς άλλη διατύπωση και χωρίς κανένα δικαίωµα αποζη-

µίωσης, από την ηµεροµηνία έκδοσης της υπουργικής α-

πόφασης περί πρόσληψης των επιτυχόντων που έχουν
επιλεγεί κατόπιν της δηµόσιας προκηρύξεως, θεωρούµε-

νης της ηµεροµηνίας αυτής και ως συµβατική ηµεροµη-

νία λήξεως της ισχύος τους. Σε κάθε περίπτωση, η παρά-

ταση, που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, δεν µπο-

ρεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες.»

6. H περίπτωση γ΄ του άρθρου 38 του ν. 3536/2007, ό-

πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) ένα µέλος Δ.Ε.Π. ειδικευµένο στις ισλαµικές σπου-

δές ή έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντι-
κειµένου ή έναν απόφοιτο της ΕΠΑΘ, µε τον αναπληρω-

τή του.»

7. Οι συµβάσεις των ιεροδιδασκάλων που καταρτίστη-

καν εντός του έτους 2013 συνεχίζουν να ισχύουν και
µετά τη πάροδο των εννέα (9) µηνών, κατά τα λοιπά
ισχύουν τα οριζόµενα της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν.
3536/2007. Η παρούσα παράγραφος ισχύει από την
30.7.2014.

Άρθρο 7
Διευκόλυνση πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009

(Α΄ 156) καταργείται.

Άρθρο 8

Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθµιση
του ρόλου του εκπαιδευτικού - Καθιέρωση κανόνων α-

ξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Για το σχολικό έτος 2014-2015 µπορούν να προ-

σλαµβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενι-
κή Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά
προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτοµα που
είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύµφωνα µε το ν.
3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.»  (Α΄26) και έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξή-

ντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, η οποία βεβαιώνεται
µε πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α΄115) και δεν συµπεριλαµ-

βάνει παθήσεις ψυχικών διαταραχών σε οποιοδήποτε
ποσοστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν µπορούν να τοπο-

θετούνται σε ποσοστό άνω του δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) ανά σχολική µονάδα. Η παρούσα παράγραφος ι-
σχύει από την 1.5.2015.»

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Ο νόµος αυτός ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Ε-

φηµερίδα της Κυβερνήσεως πλην των οριζοµένων δια-

φορετικά στα άρθρα αυτού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γκ. Χαρδούβελης Α. Λοβέρδος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κ. Μητσοτάκης
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