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Κνηλό Κείκελν πκκεηνρήο ζηε δηαβνύιεπζε  

γηα ην ρέδην Νόκνπ «Κιεηζζέλεο Ι» - Μέξνο Σξίην,  

ησλ πληνληζηώλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 
 

Η πξνηεηλόκελε από ην λνκνζρέδην κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ 

ησλ Γηεπζύλζεσλ Αζηηθήο Καηάζηαζεο (ΓΑΚ) ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ (Α.Γ.) ζην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, εγείξεη ηόζν δεηήκαηα ζπληαγκαηηθόηεηαο, όζν θαη πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ηεο. 

 

Α. Αληηζπληαγκαηηθόηεηα κεηαθνξάο αξκνδηνηήηωλ από πεξηθεξεηαθά ζε 

θεληξηθά θξαηηθά όξγαλα. 

 

ύκθσλα κε πάγηα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο
1
, από ην ζπλδπαζκό 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 101§3 θαη 118§3 ηνπ πληάγκαηνο πξνθύπηεη όηη ε θαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ κεηαμύ ησλ θεληξηθώλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ θξαηηθώλ ππεξεζηώλ έρεη 

παγηνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο, πνπ πθίζηαλην ήδε θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πληάγκαηνο 

ηνπ 1975 θαη απνζθνπνύζαλ ζηελ πεξαηηέξω ελίζρπζε ηνπ απνθεληξωηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Πξνβιέπεηαη ξεηώο, όηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απηήο ηεο θαηαλνκήο είλαη ζεκηηή, κόλνλ 

αλ εηδηθέο αξκνδηόηεηεο, πνπ αλήθνπλ ζε θεληξηθό όξγαλν κεηαθεξζνύλ κε λόκν ή θαη’ 

εμνπζηνδόηεζή ηνπ, ζε πεξηθεξεηαθό όξγαλν. Αξκνδηόηεηεο επνκέλσο, νη νπνίεο είηε θαηά 

ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πληάγκαηνο αλήθαλ ζε πεξηθεξεηαθά όξγαλα, είηε κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζε απηέο κε λόκν ή θαη’ εμνπζηνδόηεζή ηνπ, δελ επηηξέπεηαη λα 

επαλαθέξνληαη ζε θεληξηθά όξγαλα, έζησ θαη γηα ην ιόγν όηη θαηαξγήζεθαλ νη αληίζηνηρεο 

νξγαληθέο κνλάδεο, δεδνκέλνπ όηη θαη ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, νη δηαηεξνύκελεο 

πάλησο αξκνδηόηεηεο πξέπεη λα αλαηεζνύλ ζε άιια πεξηθεξεηαθά όξγαλα (ηΔ 1306/2000). 

Ωο πεξηθεξεηαθά όξγαλα λννύληαη απηά πνπ έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη 

όρη νη πεξηθεξεηαθέο δηεπζύλζεηο  ησλ Τπνπξγείσλ. 

Έρεη δεκηνπξγεζεί έηζη έλα «απνθεληξωηηθό θεθηεκέλν», νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε 

από ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα γίλεη δεθηή κόλν γηα ηεθκεξησκέλα ζνβαξνύο ιόγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, θαζώο νη ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο επλννύλ ηε δηαξθή θαη κνλόδξνκε 

ελίζρπζε ηνπ απνθεληξωηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη όρη ηελ απνδπλάκσζή ηνπ, ζε αξκνλία κε 

ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο
2
. 

Οη Γηεπζύλζεηο Αζηηθήο Καηάζηαζεο είλαη αξκόδηεο, ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα 

νξγαλνγξάκκαηα, ηδίσο γηα ην ρεηξηζκό ησλ ζεκάησλ ηεο ηζαγέλεηαο θαη ησλ Μεηξώσλ 

Αξξέλσλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Οη αξκνδηόηεηεο απηέο 

αζθνύληαη κε βάζε ηε λνκνζεζία πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ θαη 

ζύκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο ηνπ, νη νπνίεο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο. Δπηπιένλ, ήδε από ην ηέινο ηνπ 2012 ε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ αζηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ γίλεηαη κέζσ ΟΠ, εληαίνπ γηα όιε ηελ 

επηθξάηεηα. 

Από ηηο αλσηέξσ αξκνδηόηεηεο
3
, κέξνο κόλν ηεο αξκνδηόηεηαο πνιηηνγξάθεζεο κε 

βάζε ην άξζξν 5 Ν.3284/2004 αλήθεη ζηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ, ελώ όιεο νη ινηπέο 

αλήθνπλ ζηα εθάζηνηε πεξηθεξεηαθά θξαηηθά όξγαλα
4
 (Ννκάξρε, Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή, 

                                                           
1 

ΣΔ 2500/03, 770/03, 308/02, 1306/00 
2 

 Κνληόγησξγα – Θενραξνπνύινπ Γ., Η δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε, 2002, Μαθξπδεκήηξε 

Α., Γεκόζηα Γηνίθεζε, ηνηρεία δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, Δθδόζεηο άθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε, 2010, ζει. 

227-228.  
3 Αξκνδηόηεηεο Ιζαγέλεηαο, Πνιηηνγξάθεζεο, Μεηξώσλ Αξξέλσλ, Κνηλσληθήο Έληαμεο, Τγείαο θαη Πξόλνηαο. 
4 ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ δεηεκάησλ ηζαγέλεηαο ζηηο Πεξηθέξεηεο : 

άξζξν 1 εδ. 1Α παξ. 1 ηνπ Ν. 2647/1998  

άξζξν 69 παξ. 3 ηνπ Ν. 2910/2001  

άξζξν 25 παξ. 2 ηνπ Ν. 3284/2004  

άξζξν 27 ηνπ Ν. 3838/2010 όπνπ «σρ Πεπιθέπεια και Γενικόρ Γπαμμαηέαρ νοούνηαι η διοικηηική ενόηηηα ηηρ 

Αποκενηπωμένηρ Κπαηικήρ Διοίκηζηρ και ο επικεθαλήρ αςηήρ ανηίζηοισα, όπωρ εκάζηοηε πποβλέπονηαι από ηο 

νόμο»    

άξζξα 28 θαη 28Α ηνπ Ν. 4325/2015. 
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Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο, Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο) είηε εμαξρήο, είηε από πνιιώλ εηώλ. 

Η κεηαθνξά επνκέλσο νκάδαο αξκνδηνηήησλ κηαο Γηεύζπλζεο από ηα Πεξηθεξεηαθά 

όξγαλα (πληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) ζε θεληξηθό όξγαλν (Τπνπξγόο 

Δζσηεξηθώλ), θαηαξγεί, θαηά ην κέξνο ηνπ Τπνπξγείνπ απηνύ, ηελ ζπληαγκαηηθή απαίηεζε 

γηα «γεληθή απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα» ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Οξγάλνπ. 

 

Β. Εεηήκαηα Γηνηθεηηθήο Δθαξκνγήο 

  

ύκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 233 ηνπ ππό δηαβνύιεπζε λνκνζρεδίνπ, κε ηε 

κεηαθνξά ησλ ΓΑΚ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ζε ζπληζηώκελεο πεξηθεξεηαθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ επηδηώθεηαη «ε απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη 

εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθώλ κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ 

πνιηηνγξάθεζε», ππνλνώληαο αληίζηνηρεο δπζρέξεηεο ζηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθώλ 

αξκνδηνηήησλ από ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. Όκσο:  

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ δελ πξνζεγγίδεηαη λεσηεξηζηηθά ε νξγαλσηηθή 

δνκή ησλ πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ, θαζώο πηνζεηείηαη απηνύζηα ε ήδε ππάξρνπζα 

νξγαλσηηθή, ζηειερηαθή θαη πιηθνηερληθή δνκή.  

2. Οη ζεκαληηθόηεξεο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζηελ έληαμε ησλ δνκώλ 

απηώλ ζηηο Α.Γ., αιιά θπξίσο ζηελ πνιππινθόηεηα ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη ζηελ 

θαζπζηέξεζε απαξαίηεηωλ, ελδηάκεζωλ ελεξγεηώλ από ην Υπνπξγείν. Παξαδεηγκαηηθά 

αλαθέξνληαη:  

 Η θαζπζηέξεζε από ην ΤΠΔ επί 2 ½ ζςναπηά έηη ηεο έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ 

ζπγθξόηεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ επηηξνπώλ ηνπ λόκνπ 2790/2000 γηα ηνπο 

νκνγελείο από ηελ πξώελ νβηεηηθή Έλσζε, γεγνλόο πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

ηζόρξνλε θαζπζηέξεζε απνλνκήο ηελ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη ηνύην παξά ηηο 

επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο καο.  

 Η θαζπζηέξεζε έκδοζηρ αποππιπηικών αποθάζεων και ανακοινώζεων 

πολιηογπάθηζηρ από ην ΤΠΔ μεπεξλά ηα 2 σπόνια. 

 Η θαζπζηέξεζε απάληεζεο ζε ζεκαληηθά επωηήμαηα για ηην οπθή εθαπμογή 

ζςγκεκπιμένων διαηάξεων, θαζώο θαη νη πεξηπηώζεηο ανηιθαηικών απανηήζεων.  

Αληίζεηα: 

 ηελ παξνύζα θαηάζηαζε, πνιιά ζεκαληηθά ζέκαηα λύνονηαι επιηόπος, θαηόπηλ 

δηαβνύιεπζεο κε ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή, ηνλ πληνληζηή θαη έκπεηξα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 1Α θαη 1Β ηνπ Κ.Δ.Ι. (Ν.3284/2004) 

όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηνλ Ν. 4332/2015, νη Τπεξεζίεο ησλ Α.Γ αληαπνθξίζεθαλ 

απνηειεζκαηηθά εκδίδονηαρ σιλιάδερ αποθάζειρ ζε λιγόηεπο από 3 σπόνια, παξά ηελ 

έιιεηςε πξνζσπηθνύ ζε αξθεηά Σκήκαηα, θπξίσο ιόγσ ηεο ζαθήλεηαο ηνπ  

λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ΟΠ «ΙΘΑΓΔΝΔΙΑ».  

 Η πνιύρξνλε εκπεηξία ησλ Α.Γ έρεη θαηαιήμεη ζην παξειζόλ ζε ζςγκεκπιμένερ 

βεληιωηικέρ πποηάζειρ, νη νπνίεο όπνηε αμηνπνηήζεθαλ από ην Τπνπξγείν νδήγεζαλ 

ζηελ ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ απόδνζεο 

ηζαγέλεηαο, π.ρ. ε δπλαηόηεηα ζπγθξόηεζεο πεξηζζόηεξσλ Δπηηξνπώλ 

πνιηηνγξάθεζεο αλά ΓΑΚ. 

 

3. Σν ππό δηαβνύιεπζε λνκνζρέδην δελ αληηκεησπίδεη ηα δεηήκαηα ππνζηειέρσζεο ησλ 

ΓΑΚ, ηδίσο ησλ Σκεκάησλ Αζηηθήο Καηάζηαζεο ζηνπο λνκνύο εθηόο ηεο έδξαο. Ζ 

νξγαλωηηθή δνκή ηωλ Α.Γ. εμππεξεηεί ηελ ζηειέρωζε ηωλ Υπεξεζηώλ απηώλ, κε 

κεηαθνξά πξνζωπηθνύ από άιιεο Υπεξεζίεο ηωλ Α.Γ. ζηνπο λνκνύο, πξαθηηθή πνπ 

εθαξκόδεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηειερηαθώλ ηνπο αλαγθώλ έσο θαη ζήκεξα. 

4. Τπάιιεινη πνπ ππεξεηνύλ ζηηο Γ/λζεηο απηέο ζα «εγθιωβηζηνύλ», ρωξίο 

νπζηαζηηθέο δπλαηόηεηεο κεηαθίλεζεο, πεξηνδηθήο ελαιιαγήο θαζεθόληωλ θαη 

ππεξεζηαθήο αλέιημεο, γεγνλόο πνπ αληίθεηηαη ζηηο ζύγρξνλεο αξρέο δηαρείξηζεο 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ελώ ηαπηόρξνλα ζα ππάξμεη ηαύηηζε πξνζώπωλ θαη 

αξκνδηνηήηωλ, ηδίσο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κε επαθόινπζεο ζπλέπεηεο αδηαθάλεηαο. 
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5. Οη Γ/λζεηο Αζηηθήο Καηάζηαζεο σο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ Α.Γ ηεο ρώξαο κεηείραλ 

ζηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηώλ θιίκαθαο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εμνηθνλόκεζε πόξωλ. 
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε θνηλή ρξήζε πόξσλ κε άιιεο Γ/λζεηο θαη ηκήκαηα ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ, έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε επαλάιεςε αγνξάο θαη δηάζεζεο νηθνλνκηθώλ 

θαη ηερλνινγηθώλ πόξσλ. Με ηελ έληαμε ζηηο δνκέο ηνπ ΤΠΔ, ζα είλαη αλαγθαία ε αγνξά 

θαη δηάζεζε ηέηνησλ πόξσλ. Η δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ησλ 

δνκώλ απηώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη από ην θέληξν ησλ Αζελώλ κε ζπλαθόινπζα πξνβιήκαηα 

γλώζεο θαη απόζηαζεο. 

6. Τν πνηνηηθά παξαγόκελν έξγν ηωλ Υπεξεζηώλ καο νπδέπνηε ακθηζβεηήζεθε 
κέζα από ηα απνηειέζκαηα, είηε ησλ πξάμεσλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηηθώλ αξρώλ επί 

αθπξσηηθώλ αηηεκάησλ, είηε από ηελ ηύρε ησλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηνπ Τπνπξγνύ ΤΠΔ, 

γεγνλόο πνπ επίζεο θαηαδεηθλύεη ηελ απνηειεζκαηηθή, παξά ηηο όπνηεο δπζρέξεηεο ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ΓΑΚ.  

7. Σν Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηνλ επηηειηθό ηνπ ξόιν, ήηνη ζηελ 

παξαγωγή πνηνηηθήο λνκνζεζίαο, ζηελ πιήξε απνζαθήληζε ηωλ ζεκείωλ πνπ 

πξνθαινύλ δπζρέξεηεο ζηελ εθαξκνγή ηεο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ κέξηκλα ηεο 

ζπλερόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζωπηθνύ ηωλ ΓΑΚ, αληί ηεο απιήο 

ηεξαξρηθήο ηνπο ζύλδεζεο. Αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα απνηειεζκαηηθόηεηα θαη 

απνδνηηθόηεηα είλαη ε απινπνίεζε θαη απνζαθήληζε ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ηηο ελ ιόγσ αξκνδηόηεηεο, ε απινπνίεζε θαη ηππνπνίεζε ηωλ δηνηθεηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ, θαζώο θαη ε ρξήζε πξόηππωλ εγγξάθωλ κέζσ ηνπ εληαίνπ ζε όιε ηελ 

επηθξάηεηα ΟΠ «ΙΘΑΓΔΝΔΙΑ». 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηεηλόκελνπ λνκνζρεδίνπ, δει. κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Δπόπηε 

Ννκηκόηεηαο σο αξρή ππαγόκελε απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ θαη ηελ 

απνδέζκεπζε ησλ ΓΑΚ από ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ην ΤΠΔ επαλέξρεηαη 

νπζηαζηηθά ζηελ θαηάζηαζε πξηλ από ηε δεκηνπξγία, θαηόπηλ πληαγκαηηθήο επηηαγήο γηα 

δηνηθεηηθή απνθέληξσζε, ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, θαηά πξνθαλή παξάβαζε ηεο 

επηηαγήο απηήο θαη αληηζηξέθνληαο κία πνξεία εηώλ, κε ηελ νπνία ην ειιεληθό δηνηθεηηθό 

ζύζηεκα πξνζαξκόζηεθε θαιύηεξα ζηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο κηαο ζύγρξνλεο 

πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο. «Δπλνείηαη έηζη ε αλάπηπμε πνιιώλ, δηάζπαξηωλ θαη 

αζπληόληζηωλ «κνλνθιαδηθώλ» πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ πνπ παιηλδξνκηθά νδεγνύλ 

ζε θαη’ νπζία ζπγθεληξωηηζκό, αιιά θαη ζε ιεηηνπξγηθή ζπκθόξεζε ηωλ θεληξηθώλ 

Υπεξεζηώλ»
5
, ρσξίο νπδέπνηε λα έρεη πξνεγεζεί κειέηε επηπηώζεσλ. 

 

Οη Σπληνληζηέο: 

Α.Γ. Αηγαίνπ 

 

 

 

 

 

Νίθνο Θενδσξίδεο 

Α.Γ. Αηηηθήο 

 

 

 

 

 

ππξίδσλ Κνθθηλάθεο 

Α.Γ. Γπηηθήο Διιάδαο – 

Πεινπνλλήζνπ θαη Ηνλίωλ 

Νήζωλ 

 

 

 

Νηθόιανο Παπαζενδώξνπ 

Α.Γ. Ζπείξνπ-Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

 

 

 

 

Βαζίιεηνο Μηρειάθεο 

 

Α.Γ. Θεζζαιίαο- 

Σηεξεάο Διιάδαο 

 

 

 

Νηθόιανο Νηίηνξαο 

 

Α.Γ. Κξήηεο 

 

 

 

 

Μαξία Κνδπξάθε 

 

Α.Γ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο   

 

 

 

 

Ισάλλεο άββαο 

 

 

 

                                                           
5 Υιέπαο Ν. –Κ. (1999) Η Σνπηθή Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα: Ο δηαιεθηηθόο αληαγσληζκόο ηεο απνθέληξσζεο κε ηελ 

απηνδηνίθεζε, εθδόζεηο Αλη. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 
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Πίλαθαο Απνδεθηώλ: 

Υπνπξγείν Δζωηεξηθώλ 

-Γξαθείν Τπνπξγνύ 

-Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

-Γεληθή Γ/λζε Απνθέληξσζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ  

 

Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο 

-Γξαθείν Τπνπξγνύ 

-Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 

Βνπιή 

-Γξαθείν Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο 

-Γξαθεία Αληηπξνέδξσλ 

 

Δθπξόζωπνη Κνηλνβνπιεπηηθώλ Οκάδωλ 

 

Πξωηνβάζκηνη Σύιινγνη Δξγαδνκέλωλ Απνθεληξωκέλωλ Γηνηθήζεωλ 

 

Οκνζπνλδία Σπιιόγωλ Δξγαδνκέλωλ Απνθεληξωκέλωλ Γηνηθήζεωλ-Ο.Σ.Δ.Α.Γ.Δ.  


