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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 34η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 403/2017 

Σήμερα 02/11/2017 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. οικ. 222227/27-10-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
27-10-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 11ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 177360/18-12-2014 ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 MW (95 Α/Γ) και 
των συνοδών σε αυτό, έργων, που αποτελείται από: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ 
Α.Ε.» ισχύος 9,2 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.» ισχύος 16,1 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.» ισχύος 27,6 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.» 
ισχύος 32,2 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.» ισχύος 36,8 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» ισχύος 27,6 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.» 
ισχύος 23 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.» ισχύος 20,7 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.» ισχύος 25,3 ΜW, στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, Νομού 
Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kV των Αιολικών Πάρκων με το 
ΚΥΤ Παλλήνης, Ν. Αττικής». 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
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Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα 
Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης),
Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου 
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -
Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος 
Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, 
Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου 
Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά 
Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης 
Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα),
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης,  Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος -
Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς 
Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας 
Απόστολος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Καστανιάς Νικόλαος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Παλιού Αικατερίνη, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Ψαραδέλης 
Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
165607/17/24-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την “Προστασία του Περιβάλλοντος” 

και συγκεκριμένα το άρθρο 30 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 
3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/τ.Α./25-4-2002) και τροποποιήθηκε με τους Ν.4014/2011 
(ΦΕΚ 209/τ.Α./21-09-2011) και Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010). 

3. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) απόφαση «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 66313/24553/25-8-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 
3051/Β/5-9-2017). 

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 97087/11 – 05 – 17 (ΦΕΚ 1688/τ.Β/16-5-2017) απόφαση της 
Περιφερειάρχου Αττικής με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 
(ΦΕΚ 39/τ.Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχου Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με 
εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 
97/τΒ΄/2017), οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τΒ’/2017), οικ. 59417/20-3-2017 
(ΦΕΚ 945/τ.Β/2017) και οικ. 62629/03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/τΒ/2017) όμοιες», με 
ΑΔΑ: 7ΖΩΘ7Λ7-Η1Α. 

5. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 10057/16-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει με 
την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) με θέμα: 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – 
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011 
(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

7. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

8. Το Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 34/Α/88) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 416/91 (ΦΕΚ 
152/Α/91) και το Π.Δ. 38/96 (ΦΕΚ 26/Α/96). 

9. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/14.1.14 (ΦΕΚ 45/Β/2014) με την οποία εξειδικεύονται οι 
διαδικασίες γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής 
του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων δραστηριοτήτων.  

10. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

11. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών». 

12. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
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οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991. 

13. Την Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

14. Την Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 
19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής 
υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και 
Συσσωρευτών» 

15. Την Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά με 
τον περιορισμό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» 

16. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και 
άλλες διατάξεις». 

17. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού 
συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση». 

18. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και 
νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/2003 
(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 

19. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των 
υδάτων – εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

20. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για 
τον «Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008). 

21. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 

22. Την με ΑΠ: οικ. 166547/09-08-2017 διαβίβαση της Μ.Π.Ε. από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ: 
169497/17-8-2017) με συνημμένα: α) Την με αρ. πρωτ. 166322/09-08-2017 
αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση κοινού προς την 
εφημερίδα “Γενική Δημοπρασιών” και β) Την με αρ. πρωτ. οικ. 34059/31-7-2017 
διαβίβαση της ΜΠΕ από τη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (αρ. πρωτ. εισερχ. 165607/8-8-2017) 
καθώς και εγγράφων και φακέλου μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που αναλύεται στα Τεύχη 1/8 έως 8/8 όπως μας διαβιβάστηκαν, για 
το έργο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της 
υπ’ αρ. οικ. 177360/18-12-2014 ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 MW (95 Α/Γ) και των 
συνοδών σε αυτό, έργων, που αποτελείται από: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ 
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Α.Ε.» ισχύος 9,2 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.» ισχύος 16,1 ΜW, 
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.» ισχύος 27,6 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.» ισχύος 32,2 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.» ισχύος 
36,8 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» ισχύος 27,6 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.» ισχύος 23 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ 
Α.Ε.» ισχύος 20,7 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.» ισχύος 25,3 ΜW, 
στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, Νομού Κυκλάδων και διασυνδετική 
Γραμμή Μεταφοράς 150 kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης, Ν. 
Αττικής». 

23. Το με αρ. πρωτ. 175469/31-8-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 175829/31-8-2017) 
διαβιβαστικό του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας 
Αττικής, του αρ. πρωτ. 12003/28-8-2017 εγγράφου του Δήμου Πάρου, με το οποίο 
εκφράζει την αντίθεσή του για το έργο του θέματος. 

24. Το με αρ. πρωτ. 12003/28-8-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 31-8-2017) έγγραφο 
απόψεων του Δήμου Πάρου με το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στο έργο 
του θέματος. 

25. Το από 14-9-2017 έγγραφο απόψεων (αρ. πρωτ. εισερχ. 190656/21-9-2017) 
των: α) Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Κόρης Πύργος», β) του κ. Δημητρίου 
Παυλάκη του Ελευθερίου, γ) της Ευγενίας Κουμαντάρου του Γεωργίου, με το 
οποίο εκφράζεται η αντίθεση των παραπάνω στην υλοποίηση του εξεταζόμενου 
έργου.  

 
 Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (22) σχετική 
που αφορά στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. οικ. 177360/18-12-2014 ΑΕΠΟ του έργου: “Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 MW (95 Α/Γ) και των 
συνοδών σε αυτό, έργων, που αποτελείται από: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.» 
ισχύος 9,2 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.» ισχύος 16,1 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.» ισχύος 27,6 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.» 
ισχύος 32,2 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.» ισχύος 36,8 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» ισχύος 27,6 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ 
Α.Ε.» ισχύος 23 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.» ισχύος 20,7 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.” ισχύος 25,3 ΜW, στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, 
Νομού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kV των Αιολικών 
Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης, Ν. Αττικής».  

Φορέας του Έργου είναι κάτωθι εταιρείες:  
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε. 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε. 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε. 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε. 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε. 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε. 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε. 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε. 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε. 
 

Η μελέτη η οποία απεστάλη τόσο από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και 
Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής όσο και από το ΥΠΕΝ και αφορά στο έργο του 
θέματος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην (22) σχετική διαβιβασθείσα 
μελέτη μετά σχεδιαγραμμάτων, χαρτών, φωτογραφιών και συνοπτικότερα στη 
συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια 
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υπηρεσία της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ. 
 
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η πλειονότητα της Επένδυσης (Ανεμογεννήτριες, Οικίσκοι ελέγχου, Οδοποιία 
πρόσβασης, Εσωτερική οδοποιία, Δίκτυο Μέσης Τάσης 20 kV, Υποσταθμοί 
Ανύψωσης Τάσης 20/150 kV, Εναέριο Δίκτυο Υψηλής Τάσης 150 Kv κ.λπ.) υπάγεται 
διοικητικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, 
και στους Δήμους α) Άνδρου, β) Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, γ) Πάρου και δ) 
Τήνου.  

Τμήμα ωστόσο του έργου και συγκεκριμένα το υπόγειο Δίκτυο Υψηλής 
Τάσης 150 kV, από το σημείο προσαιγιάλωσης στην θέση «Πανόραμα 
Μικρολίμανου» έως το ΚΥΤ Λαυρίου, υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια 
Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.  
 
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο, με την υπό τροποποίηση 177360/18-12-
2014 ΑΕΠΟ, είναι συνοπτικά το ακόλουθο: 

 Κατασκευή και λειτουργία εννέα (9) αιολικών πάρκων, όπου προβλέπεται η 
εγκατάσταση 95 Α/Γ (Ανεμογεννητριών), τύπου Enercon Ε-70, ισχύος 2,3 ΜW 
έκαστη, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ ηλεκτρικής παραγωγής 218,5 ΜW. 

 Το συνολικό μήκος της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης οδοποιίας είναι 
περίπου 52,6 km. 

 Το συνολικό μήκος του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου υπόγειου δικτύου 
μέσης τάσης είναι περίπου 182,2 km. 

 Το συνολικό μήκος του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου υπόγειου δικτύου 
υψηλής τάσης είναι 71 km εκ των οποίων το συνολικό μήκος της 
περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης υπόγειας γραμμής τάσης στην Αττική που 
συνδέει το σημείο προσαιγιάλωσης στη Ραφήνα με το ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ έχει 
μήκος 18,1 km περίπου. 

 Το συνολικό μήκος του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου υποβρύχιου δικτύου 
υψηλής τάσης είναι περίπου 158,86 km. 

 Για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο Εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς είναι απαραίτητη η κατασκευή συνολικά 5Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης 
και 2 Υ/Σ Ζεύξεως. 

 
3. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 Οι αιτούμενες τροποποιήσεις που εξετάζονται στη συνημμένη ΜΠΕ αφορούν 
κυρίως στα ακόλουθα:  

 Κατασκευή και λειτουργία εννέα (9) αιολικών πάρκων, όπου προβλέπεται η 
εγκατάσταση 100 Α/Γ, τύπου Enercon Ε-70, ισχύος 2,3 ΜW έκαστη, με 
συνολική εγκατεστημένη ισχύ ηλεκτρικής παραγωγής 230 ΜW. 

 Το συνολικό μήκος της προτεινόμενης οδοποιίας είναι περίπου 46,5 km, 
μικρότερο κατά 6 km περίπου από αυτό του αδειοδοτημένου έργου. 

 Το συνολικό μήκος του προτεινόμενου υπόγειου δικτύου μέσης τάσης είναι 
περίπου 178 km μικρότερο κατά 4km περίπου από αυτό του αδειοδοτημένου 
έργου. 

 Το συνολικό μήκος του προτεινόμενου με την παρούσα υποβρύχιου δικτύου 
μέσης τάσης μεταξύ τω νήσων Τήνου και Άνδρου είναι 3 km περίπου. 
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 Το συνολικό μήκος του προτεινόμενου υπόγειου δικτύου υψηλής τάσης είναι 
περίπου 78,27 km εκ των οποίων το συνολικό μήκος της προτεινόμενης 
υπόγειας γραμμής υψηλής τάσης στην Αττική που συνδέει το σημείο 
προσαιγιάλωσης στο Πανόραμα Μικρολίμανου με το ΚΥΤ Λαυρίου έχει μήκος 
1,3 km περίπου, υιοθετώντας τους όρους της οριστικής προσφοράς σύνδεσης 
με αρ. πρωτ. 20574/23-12-2014 που βελτιστοποιεί τη διασύνδεση με το 
ηπειρωτικό σύστημα. 

 Το συνολικό μήκος του προτεινόμενου υποβρύχιου δικτύου υψηλής τάσης 
είναι περίπου 144,56 km, μικρότερο κατά 14 km περίπου από το 
αδειοδοτημένο. 

 Για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο Εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς είναι απαραίτητη η κατασκευή συνολικά 4 Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης. 

 
4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

Σύμφωνα με την (6) σχετική, η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων ανήκει 
στην 10η ομάδα έργων «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», α/α 1 
«Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια» και ειδικότερα στην Υποκατηγορία Α1: 
«Ηλεκτροπαραγωγή από Αιολική Ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ (P)≥60MW ή 
(P)>30MW και εντός περιοχών δικτύου Natura 2000 ή (L) ≥ 20 Km».  
 
5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

  
Η παρούσα εισήγηση αφορά μόνο στο τμήμα του έργου που υπάγεται 

διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής, δηλαδή στην υπόγεια Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 
Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) 150 kV, από το σημείο προσαιγιάλωσης στην θέση Πανόραμα 
Μικρολίμανο έως τους ζυγούς Υ.Τ. 150kV του νέου κλειστού τύπου (G.I.S.) K.Y.T. 
(Κέντρο Υψηλής Τάσης) Λαυρίου. 

Το συγκεκριμένο τμήμα του έργου υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής.  

  
Ειδικότερα και σύμφωνα με την εξεταζόμενη ΜΠΕ: 

Αναφορικά με την όδευση των υπογείων καλωδίων θα εφαρμοστεί 
πρωτοποριακή μέθοδος για την εγκατάστασή τους, η οποία περιλαμβάνει παράλληλα 
τις εργασίες εκσκαφής των καναλιών, τοποθέτησης των αγωγών και επιχωμάτωσης 
των καναλιών και η οποία ουσιαστικά εκμηδενίζει την ένταση της όποιας επίπτωσης. 
Η πλειονότητα των υλικών εκσκαφής θα χρησιμοποιηθεί για την επαναπλήρωση του 
καναλιού και επομένως δεν προκύπτει σημαντική περίσσεια υλικών από τη 
συγκεκριμένη εργασία. 

Η υπόγεια Γραμμή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (150 kV) θα αποτελείται από 
τρία μονοπολικά καλώδια Υ.Τ., με μόνωση XLPE και αγωγό χαλκού διατομής 
1200mm2, εγκατεστημένα σε τριγωνική διάταξη και εν επαφή. Οι μανδύες των 
καλωδίων θα διασταυρώνονται και θα γειώνονται, μέσω ειδικών συνδέσμων (link 
boxes) ανά τακτές αποστάσεις. 

Μετά την εκσκαφή του σκάμματος τοποθετείται στρώμα λεπτόκοκκης άμμου 
επιχρίσματος πάχους 10 cm και εν συνεχεία γίνεται η τοποθέτηση των καλωδίων 
ισχύος των δυο κυκλωμάτων. Τα καλώδια καλύπτονται με μια στρώση λεπτόκοκκης 
άμμου επιχρίσματος (χαμηλής θερμικής αντίστασης) πάχους 27 cm. Στη συνέχεια 
τοποθετούνται καλώδια οπτικών ινών, εντός σωλήνων Φ50 mm υψηλής αντοχής, οι 
οποίοι καλύπτονται από νέα στρώση λεπτόκοκκης άμμου επιχρίσματος, πάχους 23 
cm. Πάνω στο στρώμα αυτό τοποθετούνται, για λόγους μηχανικής προστασίας των 
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καλωδίων, πλάκες σκυροδέματος πάχους 4 cm. Ακολουθεί νέα στρώση λεπτόκοκκης 
άμμου λατομείου πάχους 10 cm, που καλύπτει τις προστατευτικές πλάκες. Όλες οι 
στρώσεις άμμου λατομείου συμπιέζονται με χειροκόπανο ή ελαφρύ μηχανικό μέσο. 
Τα επόμενα 25 cm συμπληρώνονται με μία στρώση αμμοχάλικου ΠΤΠ 3Α και ε 
συνεχεία τοποθετείται πλαστικό πλέγμα επισήμανσης καλωδίων . Ακολουθούν δύο 
διαδοχικές στρώσεις αμμοχάλικου ΠΤΠ 3Α , έκαστη, πάχους 30 ψμ, οι οποίες 
καταβρέχονται και συμπυκνώνονται με μηχανικό δονητή και τέλος, μια στρώση 5 cm 
ασφαλτοσκυρόδεμα. 

Όπου θα υπάρξουν φρεάτια συνδέσμων (link boxes), θα τοποθετηθεί στον 
πυθμένα τους πριν την πρώτη στρώση άμμου επιχρίσματος, πολύκλωνος 
επικασσιτερωμένος αγωγός γείωσης διατομής 50mm2 ο οποίος θα καταλήγει ως 
αναμονή εντός του φρεατίου συνδέσεως. 

Σε όλα τα σκάμματα θα εφαρμόζεται επιμελημένη επίχωση με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφής φυσικού εδάφους αποκαθιστώντας πλήρως την επιφάνεια του 
εδάφους στην αρχική της μορφή. Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς και με χρήση των προβλεπόμενων διατάξεων ασφαλείας (πλέγμα 
επισήμανσης, πλάκες προστασίας κ.λπ.). 
 
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 
 

1. Το γεγονός ότι η υπόγεια γραμμή όδευσης της Γ.Μ. (Γραμμής Μεταφοράς) 
Υ.Τ. (Υψηλής Τάσης) των 150kV, μήκους 1,3 χιλιομέτρων διέρχεται μέσα από 
δομημένο περιβάλλον, χωρίς όμως να αποτυπώνονται σε χάρτες κατάλληλης 
κλίμακας οι χρήσεις γης των περιοχών από όπου διέρχεται η όδευση. 

2. Το γεγονός ότι δεν εξετάστηκαν άλλες εναλλακτικές λύσεις για την όδευση της 
υπόγειας ΓΥΤ των 150 KV, αλλά προτάθηκε μόνο μία λύση, αυτή της 
εξεταζόμενης. 

3. Το γεγονός ότι δεν δίνονται στοιχεία για το βάθος του σκάμματος και αν αυτό 
διατηρείται σταθερό σε όλο το μήκος της όδευσης. Δεδομένου επίσης ότι η 
όδευση διέρχεται από δομημένο περιβάλλον, δεν είναι σαφές αν θα ληφθούν 
μέτρα προστασίας του ανθρώπινου πληθυσμού όπως π.χ. εγκιβωτισμός των 
υπογείων καλωδίων εντός κλωβών Faraday, στις περιπτώσεις που 
παρατηρείται εγγύτητα με ευαίσθητες χρήσεις, για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων του μαγνητικού πεδίου ή αν θα αυξηθεί το βάθος του σκάμματος. 

4. Το γεγονός ότι: α) δεν γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας στα έμβια όντα και ειδικότερα στον άνθρωπο, β) δεν υπάρχουν 
πληροφορίες στην εξεταζόμενη ΜΠΕ σχετικά με την απόσταση της υπόγειας 
ΓΥΤ από ευαίσθητες χρήσεις, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, κατοικίες κλπ. , 

 
εισηγείται κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου που εξετάζεται στην 
παρούσα εισήγηση. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 177360/18-12-2014 ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικοί 
Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 MW 
(95 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό, έργων, που αποτελείται από: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.» ισχύος 9,2 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.» ισχύος 16,1 
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ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.» ισχύος 27,6 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.» ισχύος 32,2 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.» ισχύος 
36,8 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» ισχύος 27,6 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.» ισχύος 23 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.» ισχύος 
20,7 ΜW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.» ισχύος 25,3 ΜW, στα νησιά Νάξο, 
Πάρο, Τήνο και Άνδρο, Νομού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 
kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης, Ν. Αττικής», για τους κάτωθι λόγους: 

 
1. Το γεγονός ότι η υπόγεια γραμμή όδευσης της Γ.Μ. (Γραμμής Μεταφοράς) 

Υ.Τ. (Υψηλής Τάσης) των 150kV, μήκους 1,3 χιλιομέτρων διέρχεται μέσα 
από δομημένο περιβάλλον, χωρίς όμως να αποτυπώνονται σε χάρτες 
κατάλληλης κλίμακας οι χρήσεις γης των περιοχών από όπου διέρχεται η 
όδευση. 

2. Το γεγονός ότι δεν εξετάστηκαν άλλες εναλλακτικές λύσεις για την όδευση 
της υπόγειας ΓΥΤ των 150 KV, αλλά προτάθηκε μόνο μία λύση, αυτή της 
εξεταζόμενης. 

3. Το γεγονός ότι δε δίνονται στοιχεία για το βάθος του σκάμματος και αν αυτό 
διατηρείται σταθερό σε όλο το μήκος της όδευσης. Δεδομένου επίσης ότι η 
όδευση διέρχεται από δομημένο περιβάλλον, δεν είναι σαφές αν θα ληφθούν 
μέτρα προστασίας του ανθρώπινου πληθυσμού όπως π.χ. εγκιβωτισμός των 
υπογείων καλωδίων εντός κλωβών Faraday, στις περιπτώσεις που 
παρατηρείται εγγύτητα με ευαίσθητες χρήσεις, για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων του μαγνητικού πεδίου ή αν θα αυξηθεί το βάθος του 
σκάμματος. 

4. Το γεγονός ότι: α) δε γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα έμβια όντα και ειδικότερα στον 
άνθρωπο, β) δεν υπάρχουν πληροφορίες στην εξεταζόμενη ΜΠΕ σχετικά με 
την απόσταση της υπόγειας ΓΥΤ από ευαίσθητες χρήσεις, όπως σχολεία, 
νηπιαγωγεία, κατοικίες κλπ.  

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γλ. Τζήμερος.  
 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Β. Κορομάντζος, Γ. 
Βλάχος, Φ. Βρύνα, Π. Ευαγγελίου, Κ. Καλογεράκος, Ν. Κωστόπουλος, Δ. 
Μαραβέλιας.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


