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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΠΡΟΣ : Υ.Π.ΕΝ., Γ.Δ.Π.Π.
                       ΔΙ.Π.Α. 
                       Έδρα της

Ταχ. Δ/νση         : Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια                                                                                                                                                           
                             115 28 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες     : Α. Γκραικιώτου    
Τηλέφωνο          : 213 1512291
e-mail: a.grekiotou@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Απόψεις επί του Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την: «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. οικ. 198016/04-05-2012 Απόφασης περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (ΑΔΑ: Β49Λ0-
Υ4Σ) του έργου: ΄΄Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 46 
MW, και συνοδών υποστηρικτικών έργων, στη θέση ¨Γραμμένη - Τούρλα - Καρνόπι¨ στους Δήμους 
Αγράφων, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα των Π.Ε. Ευρυτανίας & Καρδίτσας, αντίστοιχα, της 
εταιρείας ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.΄΄, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 περίπτωση β.β της παραγρ. 2.β του 
ν. 4014/2011 (209 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92)».    

ΣΧΕΤ.:  α. Το ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/112649/7382/26-11-2020 έγγραφο ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ.    
β. Η 18339/01-02-2021 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Καρπενησίου.
γ. Η 20363/02-02-2021 γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας.
δ. Η 149252/21-07-2021 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Καρδίτσας.
ε. Η 181753/07-09-2021 γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας.
στ. Το 202453/30-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Συντ/σμού & Επιθ/σης Δασών Γενικής Δ/νσης Δασών &      
Αγροτικών υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.   

.ζ. Η 861/19-07-2021 γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας 
Αχελώου, Αγγράφων & Μετεώρων (ΑΔΑ: 9ΜΖΛ46Μ978-ΙΑΨ).
η. Το ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/91334/5025/22-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα 
Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών. 

  (9)1  Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ. 

 ΠΕΤ 2004292211

  Σχετικά με τη ΜΠΕ του έργου του θέματος, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας του 
κυρίως έργου και των συνοδών αυτού και λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Δασικών 
Υπηρεσιών και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου επί της ΜΠΕ συνοδευόμενης από την ΕΟΑ, στο πλαίσιο 
της αιτούμενης τροποποίησης της ως άνω σχετικής ΑΕΠΟ του θέματος, παραθέτουμε τα ακόλουθα: 
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   Α) Η υποβαλλόμενη ΜΠΕ «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση Γραμμένη-Τούρλα-
Καρνόπι, και συνοδά υποστηρικτικά έργα» συντάχτηκε κατόπιν του υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65497/3942/24-08-
2020 εγγράφου ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ, λόγω αλλαγών στον σχεδιασμό του αρχικώς εγκεκριμένου έργου, συνοδευόμενη 
από τεύχος ΕΟΑ Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση & Δέουσα Εκτίμηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων στα 
προστατευτέα στοιχεία της ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000 GR 2430002, από την χωροθέτηση του έργου, στο 
πλαίσιο τροποποίησης της αρχικής ΑΕΠΟ, λόγω μεταβολής των επιπτώσεων που επήλθαν στον περιβαλλοντικό 
σχεδιασμό, με ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων και καταγραφών, κατ’ επιταγή του περιβαλλοντικού όρου (29) 
της ως άνω σχετικής ΑΕΠΟ του θέματος, και συμφώνως των οριζομένων στην υπ’ αριθ. οικ. 10502/14-06-2018 
εγκύκλιο οδηγία της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ.

  Σύμφωνα με την Υ.Α. υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016 (Β΄ 2471) και όπως με τα ως άνω σχετικά 
διαλαμβάνεται, το εξεταζόμενο κυρίως έργο (ΑΣΠΗΕ και έργα διασύνδεσης), κατατάσσεται στην Κατηγορία Α 
και Υποκατηγορία Α1, εντός περιοχών δικτύου Natura 2000, ανήκει στην 10η Ομάδα έργων και 
δραστηριοτήτων «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» με α/α 1, ενώ ως προς τα έργα οδοποιίας (συνοδά έργα) 
κατατάσσεται στην Κατηγορία Β της 1ης Ομάδας «έργα οδοποιίας» με α/α 11. 

  Στη μελέτη προτείνεται τροποποίηση της αρχικής ΑΕΠΟ ως προς την αλλαγή του τύπου των ανεμογεννητριών, 
μείωση του συνολικού αριθμού τους, αντίστοιχη μείωση των πλατειών ανέγερσης Α/Γ, χάραξη νέας οδοποιίας 
πρόσβασης στο πολύγωνο εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ, νέα εσωτερική οδοποιία, αλλαγές στο δίκτυο ηλεκτρικής 
διασύνδεσης κ.λπ., προκειμένου να αξιολογηθεί η μεταβολή των στοιχείων περιβάλλοντος, εφαρμοζόμενης της 
δ/ξης της παραγρ. 2 εδαφ. β περιπτ. ββ του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) ως ισχύει.

Το έργο εμπίπτει εντός περιοχής δικτύου βιοτόπων Natura 2000 χαρακτηρισμένης ως Ζώνης Ειδικής 
Προστασίας (SPA Οδηγία 2009/147/ΕΚ) με κωδικό GR 2430002 «ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ», χαρακτηρισμένη και ως 
Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) με κωδικό GR 101, Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας, 
εφαρμοζόμενων των δ/ξεων του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (160 Α) ως ισχύει, εντός των ορίων του Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων. 

   Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνοδά έργα ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου, η Μελέτη ΕΟΑ της 
παραγρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 εντάσσεται σε παράρτημα της ΜΠΕ, ως αναπόσπαστο μέρος της, 
σύμφωνα με την δ/ξη της παραγρ. 9 του άρθρου 11 και κατά τα οριζόμενα σε αυτή. 

  Το εξεταζόμενο έργο, όπως αποτυπώνεται στις σχετικές οριζοντιογραφίες που αναρτώνται στον ειδικό δικτυακό 
χώρο του ΗΠΜ, χωροθετείται σε περιοχές δασικού χαρακτήρα, υπαγόμενες στις δ/ξεις της δασικής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με πράξεις της διοίκησης, και εντός των ορίων του δημοσίου δασικού συμπλέγματος 
Αγράφων.  

             Η εν λόγω επέμβαση για την εκτέλεση του έργου, είναι τυπικά επιτρεπτή, κατ’ εφαρμογή των δ/ξεων της 
παραγρ. 3α του άρθρου 53 του ν. 998/1979 (289 Α) ως ισχύει, συνδυαστικά των οριζομένων στη παραγρ. 15 
του άρθρου 45 του ν. 998/1979 και στη παραγρ. 4 ιδίου άρθρου όπως στην δ/ξη αυτή προστέθηκε εδαφ. β με 
την παραγρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4467/2017 (Α΄ 56). Διοικητικά, η έγκριση επέμβασης ενσωματώνεται στην 
υπό έκδοση τροποποιηθείσα ΑΕΠΟ του έργου, σε εφαρμογή της δ/ξης του εδαφίου α της παραγρ. 4 του 
άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει.

   Β) Ακολούθως, αναφέρονται και λαμβάνονται υπόψη:  

1) ότι η απαιτούμενη, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΔΔΦΠΒ/66568/1780/25-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης 
Διαχείρισης Φυσικού περιβάλλοντος & βιοποικιλότητας, μελέτη ΕΟΑ του έργου κατατέθηκε πριν από την 
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σύνταξη του αριθ. 2706/119673/22-08-2019 πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Δασάρχη Καρπενησίου χωρίς, 
κατά τον χρόνο σύνταξης αυτού, να έχει εγκριθεί αρμοδίως, ενώ εκδόθηκε απόφαση έγκρισης μεταγενέστερα, 
χωρίς την απαίτηση τροποποίησης της ΕΠΟ (όπως στα υπ’ αριθ. 107126/996/20-11-2019 και 107165/6648/26-
11-2019 έγγραφα ΥΠΕΝ τα οποία μνημονεύονται στο υπ’ αριθ. 5055/210955/03-12-2019 έγγραφο του 
Δασαρχείου Καρπενησίου), το Ακυρωτικό Δικαστήριο, έκανε δεκτή την αίτηση περί αναστολής του 
πρωτοκόλλου εγκατάστασης τρίτων, εχόντων έννομο συμφέρον (υπ’ αριθ. Α88/2021 Απόφαση Επιτροπής 
Αναστολών του ΣτΕ, σύμφωνα με το αιτιολογικό), και ακολούθως, ο Δασάρχης Καρπενησίου, σε εκτέλεση της 
ως άνω απόφασης, ανέστειλε το πρωτόκολλο εγκατάστασης (σχετ. αριθ. 123820/17-06-2021 απόφαση). 

2) τις εκφρασθείσες απόψεις / γνωμοδοτήσεις επί της ΜΠΕ και ΕΟΑ του εν θέματι έργου των οικείων 
περιφερειακών δασικών υπηρεσιών και του Φορέα Διαχείρισης, ως κάτωθι:  

α) τη θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Καρπενησίου, για επέμβαση επί δημοσίας εκτάσεως 
δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 51.454,54 τ.μ., στην ως άνω θέση, για την κατασκευή του υπόψη έργου, με τις 
εκφρασθείσες απόψεις.   

β) την αρνητική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Καρδίτσας επί της ΜΠΕ και ΕΟΑ του εν θέματι έργου 
ΑΣΠΗΕ (εμβαδού επιφανείας κατάληψης 54.602,00 τ.μ., σύμφωνα με την οικεία ΜΠΕ) και συνοδών αυτού 
έργων (στα οποία, σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση, περιλαμβάνονται και έργα βελτίωσης ή/και 
διαπλάτυνσης υφιστάμενων οδών πρόσβασης, μήκους 6.822 μ., βελτίωσης ή/και διαπλάτυνσης υφιστάμενης 
οδού σύνδεσης με το γειτονικό προτεινόμενο έργο ΑΣΠΗΕ, μήκους 10.170 μ., έργα νέας διάνοιξης πρόσβασης, 
μήκους 4.537 μ., και νέας διάνοιξης εσωτερικής οδοποιίας μήκους 3.056 μ.), λόγω εντοπισμού επιβαρυντικών, 
δυσμενών ή/και αρνητικών επιπτώσεων επί του προστατευτέου αντικειμένου και της ακεραιότητας της 
περιοχής εφαρμογής.   

Συγκεκριμένα: 1) Επισημαίνονται ορατοί κίνδυνοι υποβάθμισης στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής (η 
οποία αποδεικνύεται κατάλληλη ως ενδιαίτημα τροφοληψίας και κουρνιάσματος του Όρνιου, σύμφωνα με 
αποτελέσματα αυτοψίας και παρατηρήσεις στο πεδίο), από φαινόμενα διάβρωσης εδαφών, εξαιτίας των 
απαιτούμενων εκσκαφών/επιχώσεων, της υλοτόμησης/απομάκρυνσης άγριας φυσικής βλάστησης, της 
κατασκευής μεγάλων θεμελιώσεων από σκυρόδεμα κ.λπ., δεδομένης της γεωλογικής αστάθειας της ευρύτερης 
περιοχής πληγείσας από την θεομηνία ΙΑΝΟΣ (Σεπτέμβρης 2020), και από ζημία του φυσικού τοπίου εξαιτίας 
των μεγάλων τεχνικών κατασκευών που επιφέρουν μόνιμες αλλαγές στο περιβάλλον (και σχετική αναφορά των 
κατευθύνσεων εφαρμογής για την χωροθέτηση έργων ΑΠΕ -δίκτυα πρόσβασης & μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας- της υπ’ αριθ. 49828/12-11-2008 (2464 Β) απόφασης «περί έγκρισης ειδικού πλαισίου χωροταξικού 
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αυτού» της επιτροπής συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού και 
της αειφόρου ανάπτυξης), 2) προβάλλονται ζητήματα εκτεταμένης κατασκευής έργων οδοποιίας 
πρόσβασης/εσωτερικής οδοποιίας, με πλάτος καταστρώματος που δύναται να φτάσει τα 10,00 μ. σε 
περιπτώσεις που απαιτηθεί διέλευση οχημάτων μεταφοράς ογκώδους εξοπλισμού απαραίτητου για την 
εκτέλεση του έργου, 3) επισημαίνεται έλλειψη πρόβλεψης της χωροθέτησης εκτάσεων (μη δασικού 
χαρακτήρα) ως αποθεσιοθαλάμων, για την ωφελιμότερη για το περιβάλλον διαχείριση της περίσσειας των 
εκσκαφών, 4) λαμβάνοντας υπόψη την από 18/11/2020 ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής «έγγραφο 
καθοδήγησης για τα έργα ΑΠΕ», και προκειμένου να τηρηθούν οι ενωσιακές δεσμεύσεις της χώρας για την 
προστασία της βιοποικιλότητας, επιβαλλόμενης της συμμόρφωσης με τις Οδηγίες (92/43/ΕΕ) και 
(2009/147/ΕΕ) αναφορικά με τους οικοτόπους και τις ΖΕΠ για την άγρια ορνιθοπανίδα και λήψης μέτρων 
προστασίας της, τίθενται εν αμφιβόλω η αποτελεσματικότητα των μεθόδων που προτείνονται από τους 
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συντάκτες της μελέτης, τόσο για τον μετριασμό θανάτωσης των πτηνών όσο και για την εξάλειψη της 
πιθανότητας εκτόπισής τους από την μελετώμενη περιοχή εφαρμογής.

             γ) την αρνητική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντ/σμού & Επιθ/σης Δασών Γενικής Δ/νσης Δασών & 
Αγροτικών υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκφράστηκε με 
συμφωνία απόψεων με εκείνες των γνωμοδοτήσεων της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και του Δασαρχείου 
Καρδίτσας, για τους αναφερόμενους λόγους.       

              δ) την αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας 
Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, σε απάντηση του υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/20988/1373/ 02-03-2021 εγγράφου 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ, διαπιστώνοντας σημαντική επιβάρυνση της συνοχής και ακεραιότητας της περιοχής προστασίας 
από την λειτουργία και άλλων τεχνικών έργων στην ευρύτερη περιοχή, αθροιστικά, ως και σωρευτικές 
αρνητικές επιπτώσεις στη διατήρηση του πληθυσμού της άγριας ορνιθοπανίδας, εξαιτίας: 1) του συνδυαστικού 
σχεδιασμού των δυο (2) ΑΣΠΗΕ, εντός ΖΕΠ, στις θέσεις Γραμμένη-Τούρλα-Καρνόπι και (του γειτονικού ΑΣΠΗΕ) 
στις θέσεις Μίχος-Βοιδολίβαδο-Απέλινα, τα οποία απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 4 χιλιόμετρα, 2) του μη 
αποτελεσματικού συστήματος αποτροπής προσκρούσεων των μεγάλων αρπακτικών πτηνών που προτείνεται, 
3) της υποβάθμισης του ενδιαιτήματος τροφοληψίας των ειδών με την απομάκρυνση των νεκρών 
κτηνοτροφικών ζώων στον σχεδιαζόμενο χώρο ΑΣΠΗΕ (για να μην προσελκύονται τα όρνια) συμβάλλοντας έτσι 
στην απομάκρυνση και τον εκτοπισμό του όρνιου από τον κατ’ εξοχήν φυσικό του χώρο, 4) της απώλειας της 
βιοποικιλότητας, οφειλόμενης στην αλλαγή χρήσης γης (εκχερσώσεις, μεγάλο οδικό δίκτυο, πλέγμα 
καλωδιώσεων κ.λπ.), ζημιώνοντας σημαντικά την συνεκτικότητα και ακεραιότητα δασικών και φυσικών 
οικοσυστημάτων του δικτύου Natura 2000 της περιοχής εφαρμογής, επηρεάζοντας αρνητικά τους πληθυσμούς 
των δυο ενδημικών ειδών Ορθοπτέρων, Oropodisma karavica και Parnassiana tymphrestos που έχουν 
χαρακτηριστεί ως κινδυνεύοντα, με βάση τον παγκόσμιο κατάλογο της IUCN, όπως και τους πληθυσμούς του 
λεπιδόπτερου Parnassius apollo, είδους του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, και απειλώντας άμεσα 
την επιβίωση των εναπομεινάντων πληθυσμών του Όρνιου, άγριου αρπακτικού της Ζώνης Ειδικής Προστασίας, 
και ενός από τα πιο ευάλωτα είδη στην πρόσκρουση σε Α/Γ. 

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο έργων ΑΠΕ με ΑΣΠΗΕ και 
συνοδά έργα και εγκαταστάσεις, και του επιτρεπτού της επέμβασης επί εκτάσεων δασικού χαρακτήρα 
υπαγόμενων στις δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας του Κεφ. ΣΤ του ν. 998/1979 (289 Α), ειδικότερα της παραγρ. 
3α του άρθρου 53 του ν. 998/1979 ως ισχύει, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που ενδεχομένως ανακύψουν 
από την ανάπτυξη του εν θέματι έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις εκφρασθείσες απόψεις των οικείων 
περιφερειακών δασικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων 
τους και πλαισιώνουν την χωρική τους δραστηριότητα, και χωρίς να διαφοροποιούμεθα των ανωτέρω 
σχετικών γνωμοδοτήσεων, ως προς τις πιθανές αθροιστικές ή/και σωρευτικές επιπτώσεις στις δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις, επί των ειδών προτεραιότητας και της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων εντός 
περιοχών υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, γνωμοδοτούμε αρνητικά επί της ΜΠΕ και ΕΟΑ του εν θέματι 
έργου, επικρατούντων των συνθηκών επιβάρυνσης της ευρύτερης περιοχής εφαρμογής, αποβλέποντας στην 
διασφάλιση του δασικού περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας και βιολογικής σταθερότητας του 
ευρύτερου δασικού χώρου.  

Η παρακολούθηση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Δασαρχείο Ευρυτανίας και στο 

Δασαρχείο Καρδίτσας.   
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ
                                                                                                                           ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ                                   

Εσωτερική Διανομή 
Δ/νση Προστασίας Δασών – Τμήμα Β΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών  
2. Δ/νση Δασών Ευρυτανίας
3. Δασαρχείο Καρπενησίου
4. Δ/νση Δασών Καρδίτσας
5. Δασαρχείο Καρδίτσας 
                                 Έδρες τους
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