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Συνεδρίαση 13η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 164/2019
Σήμερα 20-6-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 290271/14-6-2019
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 146-2019, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
Θέμα 12ο Η.Δ.
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Περιφέρειας
Αττικής, στο διεθνές θερινό σχολείο LARAM - LAndslide Risk Assessment and
Mitigation, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής της Σχολής
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Σαλέρνο (Salerno) της Ιταλίας και θα
διεξαχθεί από τις 02 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης
(Lausanne) στην Ελβετία.
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα τεσσάρων (74) παρόντων επί
συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της
συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος
έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελάκη
Δήμητρα,
Αγγελόπουλος
Θεόδωρος,
Αδαμόπουλος
Νικόλαος,
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος
Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα,
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Βασιλάκη Άννα,
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης,
Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου
Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος,
Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καμάρας Παύλος,
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα),
Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος,
Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία
(Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος
Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη,
Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, ΤασούληΓεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή Παρασκευή
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης,
Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης
Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κορωναίου – Καμπά Σοφία, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης
Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος.
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αλεξίου Αθανάσιος, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα
Αριστέα, Βέττα Καλλιόπη, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος,
Δανέζη – Λούρα Αναστασία (Σίσσυ), Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ζαφειρίου
Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος
Κυριάκος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λεβέντη Αγγελική,
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος,
Μαραβέλιας Δημήτριος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης
Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τζίβα Αιμιλία,
Φωτόπουλος Ανδρέας.
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο
στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Σαπουνά, η οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού
Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 289568/14-6-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως
εξής :
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Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 277190/12-06-2019 Αίτηση του υπαλλήλου ΔΤΕΠΑ κ.
Ταβουλάρη Νικόλαου
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1) Η με αριθμ. πρωτ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018 Απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής».
2) Η με αρ. πρωτ. 113987/14-06-2016 ανάληψη καθηκόντων του υπαλλήλου
Ταβουλάρη Νικόλαου, ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωλόγων στη Δ/νση Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Αττικής.
3) Η με αρ. πρωτ. 177565/13-05-2019 ανάληψη παράλληλων καθηκόντων του
υπαλλήλου Ταβουλάρη Νικόλαου, ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωλόγων στη Δ/νση
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων (Τμήμα
Νησιωτικής Υποστήριξης).
4) Η με αρ. πρωτ. 5521/08-01-2018 Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων της ομάδας
επίβλεψης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ.3 ΠΙΝΑΚΑ
2,ΦΕΚ 1787Β/2007 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής
62.089,27 € (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ).
5) Η ανακοίνωση της από 16-05-2019 (Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών
προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη
ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’») του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση 2014-2020», της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ, σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα
της
διαδικασίας
προεπιλογής
ερευνητικών
προτάσεων
που
θα
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με
έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».
ΣΚΕΠΤΙΚΟ
1. Στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Κεντρικός Τομέας) στα
καθήκοντα του υπαλλήλου κ. Ν. Ταβουλάρη, ανάμεσα σε άλλα, είναι η επίβλεψη
μελετών άρσης κατολισθητικής επικινδυνότητας, όπως η εκπόνηση της μελέτης
αντιστήριξης στην Επαρχιακή Οδό 3 στο ρέμα Χελιδονούς του Δήμου Κηφισιάς
καθώς και η άρση της κατάπτωσης βράχων στην Περιφερειακή Οδό του Αττικού
Άλσους.
2. Στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Πειραιώς και Νήσων, στην οποία βρίσκεται με
παράλληλα καθήκοντα, στις αρμοδιότητες του κ. Ν. Ταβουλάρη είναι η αυτοψία
και σύνταξη τεχνικογεωλογικής έκθεσης για άρση της επικινδυνότητας πρανών
στα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Ύδρα, Σπέτσες, Κύθηρα καθώς και η σύνταξη των
αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης μελέτης και έργου για τις αστοχίες πρανών
σε κάθε νησί.
3. Ο κ. Ν. Ταβουλάρης, προσφάτως (Μάϊος 2019), αξιολογήθηκε θετικά σε
ερευνητική πρόταση που κατέθεσε με ομάδα γεωεπιστημόνων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση &
Δια βίου Μάθηση 2014-2020», κύριο θέμα της οποίας είναι η διαχείριση της
κατολισθητικής διακινδύνευσης στην Περιφέρεια Αττικής.
4. Η διεξαγωγή του διεθνούς θερινού σχολείου (http://www.laram.unisa.it/), αποτελεί
ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό γεγονός στην παγκόσμια επιστημονική
κοινότητα της Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής Μηχανικής και ειδικότερα
3

ΑΔΑ: 688Β7Λ7-Μ04

στις κατολισθήσεις, αφού κύριο αντικείμενό του είναι σύγχρονες μεθοδολογίες
πρόγνωσης κατολισθητικών κινδύνων καθώς και σχεδιασμού δράσεων και
λήψης μέτρων σε αστικές και μη περιοχές που συνδέονται με έργα υποδομών
και ανάπτυξης σε διάφορες κλίμακες σχεδιασμού.
5. Στα πλαίσια των γνώσεων που απέκτησε στην πρόγνωση του κατολισθητικού
κινδύνου, ως Διδάκτορας Γεωλόγος, στη Σχολή Μεταλλειολόγων Μηχανικών /
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κρίνεται
ωφέλιμη η επικαιροποίηση των υφιστάμενων γνώσεών του πάνω σε θέματα
διαχείρισης του κατολισθητικού κινδύνου.
6. Ο κ. Ν. Ταβουλάρης είναι εισηγητής σε δύο ομιλίες (οι περιλήψεις των οποίων
έχουν ήδη εγκριθεί) στο 8ο Πανελλήνιο Γεωτεχνικής Μηχανικής (6-8 Νοεμβρίου
2019, Πολεμικό Μουσείο Αθήνας) με θέματα που αφορούν μελέτη αντιστήριξης
της Επαρχιακής Οδού 3 (στο ρέμα Χελιδονούς του Δήμου Κηφισιάς) και έργο
αποκατάστασης κατολίσθησης στην Επαρχιακή Οδό Ποταμού – Αγία Πελαγίας
Κυθήρων που υπάγεται υπηρεσιακά στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς &
Νήσων.
7. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών είναι
αρμόδια μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των
υποθέσεων που άπτονται της προστασίας του φυσικού – αστικού περιβάλλοντος
και του τοπίου, και για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής
των πολιτών της Περιφέρειας.
8. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό,
προγραμματισμό, συντονισμό των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, αλλά
και τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών
έργων, καθήκοντα που άπτονται με δομή και τη λειτουργία του αστικού
περιβάλλοντος και του Δημόσιου Χώρου
9. Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν αρκετές θέσεις που χρήζουν διερεύνηση ως
προς τη διαχείριση του κατολισθητικού κινδύνου. Ενδεικτικά, αναφέρονται:
• Διαχρονικά παρατηρούμενες αστοχίες πρανών στα παράλια της ΒΔ Αττικής
(Αλεποχώρι, Ψάθα).
• Οι καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Αττική, τον Νοέμβριο του 2017
(περιοχές Μάνδρας, Ν. Περάμου και Μεγάρων) διέβρωσαν τμήματα πρανών
οδών και ρεμάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε είναι πολύ πιθανό
μεσομακροπρόθεσμα οι διαβρώσεις αυτές να οδηγήσουν σε αστοχίες πρανών.
• Εντός του κύριου αστικού ιστού της Αθήνας και συγκεκριμένα στην
Περιφερειακή Οδό του Αττικού Άλσους (Τουρκοβούνια) και Πανοράματος
(Γαλάτσι), διαχρονικά παρατηρούνται καταπτώσεις βράχων με άμεσο κίνδυνο
στους διερχόμενους οδηγούς, πεζούς και κατοίκους κατάντη των επισφαλών
πρανών.
• Στην Πεντέλη (π.χ. Ντράφι), παρατηρούνται κατά περιόδους αστοχίες πρανών.
• Στον αυτοκινητόδρομο Αθήνας – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Μαλακάσας,
έχει συμβεί στο παρελθόν (1995) μια από τις σημαντικότερες κατολισθήσεις στον
Ελληνικό χώρο.
• Τέλος, σε πολλά ρέματα που διατρέχουν τον Νομό Αττικής, παρατηρούνται
διαβρώσεις του μετώπου ή/και υποσκαφές στο πόδι των πρανών τους με
αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα γειτνιάζοντες δρόμοι, εγκαταστάσεις και
κατοικίες.
και ΕΠΕΙΔΗ
1. Ο υπάλληλος της ΔΤΕΠΑ κ. Ν. Ταβουλάρης, έχει γίνει δεκτός από την
Οργανωτική Επιτροπή του Σχολείου και θα συμμετέχει ως εκπαιδευόμενος,
4
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παρουσιάζοντας παράλληλα και τη διδακτορική του διατριβή στο συγκεκριμένο
σχολείο, με την εισήγησή του «Έρευνα παραμέτρων κατολισθητικής
επιδεκτικότητας στην πρόγνωση αστοχιών πρανών» η οποία εντάσσεται στη
θεματική ενότητα «Landslide modelling» (σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα
του Σχολείου). Μέσω της συμμετοχής του στο σχολείο, ο υπάλληλος θα ωφεληθεί
επιστημονικά, και θα καταστεί ωφελιμότερος για την υπηρεσία του και για την
Περιφέρεια Αττικής γενικότερα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα του σχολείου
διαμορφώνεται ως ακολούθως:
• Introduction to landslides (Εισαγωγή στις κατολισθήσεις)
• Landslide risk theory (Θεωρία της κατολισθητικής διακινδύνευσης)
• Landslide modelling (Μοντελοποίηση κατολισθήσεων)
• International experiences (Διεθνείς εμπειρίες)
• Landslide risk analysis and zoning (Ανάλυση κατολισθητικής επικινδυνότητας
και ζωνοποίησης)
• (Landslide monitoring and mitigation (Παρακολούθηση κατολισθήσεων και
μέτρα αντιμετώπισης)
• Landslide risk management and risk governance (Διαχείριση του
κατολισθητικού κινδύνου και διακυβέρνησής του)
• Παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών των συμμετεχόντων στο Σχολείο
2. Ο κ. Ν. Ταβουλάρης, έχει μεγάλη εμπειρία, γνώση και επιστημονικό ενδιαφέρον
για το σύνολο του αντικειμένου του συγκεκριμένου σχολείου. Αυτό τεκμηριώνεται
αφ’ ενός από την ολοκλήρωση εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα την πρόγνωση κατολισθήσεων όσο και την
μεγάλη του εμπειρία σε θέματα γεωλογικού – γεωτεχνικού ενδιαφέροντος τόσο
στον ιδιωτικό τομέα (2001-2009) όσο και στο δημόσιο (2009 έως και σήμερα).
3. Η δαπάνη για την παρακολούθηση του σχολείου από τον υπάλληλο, περιλαμβάνει
τα παρακάτω:
- Έξοδα εγγραφής στο Σχολείο: 417 ευρώ.
- Έξοδα μετακίνησης Αθήνα-Γενεύη μετ’ επιστροφής: αεροπορικά εισιτήρια 600
ευρώ (προεκτίμηση) και μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας (20
ευρώ) καθώς και από Γενεύη προς Λωζάνη μετ’ επιστροφής (100 ευρώ).
- Έξοδα διαμονής (13 διανυκτερεύσεις) σε συμβαλλόμενο ξενοδοχείο του
σχολείου: 13*42 ευρώ =550 ευρώ.
- Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας (12 ημέρες), για υπάλληλο κατηγορίας II και
για κατηγορία χώρας Α (σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015): 12*80 = 960 ευρώ.
Συνεπώς, το σύνολο της δαπάνης προεκτιμάται σε τουλάχιστον 2.650,00 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η συμμετοχή του υπαλλήλου κ. Ταβουλάρη Νικόλαου στο
συγκεκριμένο σχολείο του θέματος κρίνεται πολύ σημαντική και θα συμβάλει στην
επιστημονική του κατάρτιση σε θέματα που καλείται να διαχειριστεί στα πλαίσια της
υπηρεσίας του και ως εκ τούτου θα είναι ωφέλιμη τόσο για την υπηρεσία του όσο και
για την Περιφέρεια Αττικής γενικότερα. Επομένως:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1.Την έγκριση συμμετοχής του κ. Ταβουλάρη Νικόλαου στο Διεθνές Θερινό
Σχολείο LARAM School “LARAM - LAndslide Risk Assessment and Mitigation”,
το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής του
Πανεπιστημίου Σαλέρνο της Ιταλίας και θα διεξαχθεί από 2 έως 13 Σεπτεμβρίου
2019 στη Λωζάνη της Ελβετίας.
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2.Την έκδοση ΧΕΠ δαπάνης 2.650,00 ευρώ για την κάλυψη των προς τούτο
απαιτούμενων εξόδων.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη ποσού 2.650,00 ευρώ, για τη συμμετοχή
του κ. Ταβουλάρη Νικόλαου, Δρ. Τεχνικού Γεωλόγου ΕΜΠ, υπαλλήλου της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς
& Νήσων (με παράλληλα καθήκοντα), στο Διεθνές Θερινό Σχολείο LARAM School
“LARAM - LAndslide Risk Assessment and Mitigation”, το οποίο διοργανώνεται από
το Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Σαλέρνο της Ιταλίας και θα
διεξαχθεί από 2 έως 13 Σεπτεμβρίου 2019 στη Λωζάνη της Ελβετίας
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, μέσω έκδοσης ΧΕΠ συνολικού ποσού
2.650,00€, αφορά στην κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων [εγγραφή στο θερινό
σχολείο, έξοδα μετακινήσεων (Αθηνά – Γενεύη, Γενεύη – Λωζάνη, μετ΄ επιστροφής
και έξοδα μετάβασης από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας), έξοδα διαμονής και
ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας] του ανωτέρου υπαλλήλου για τη συμμετοχή του
στο αναφερόμενο Διεθνές Θερινό Σχολείο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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