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Θέμα: Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων για τη ζεύξη 
Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/73192/4782
Ηµ/νία: 30/07/2021
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3. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α/30.10.2017) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

4. Το Προεδρικό Διάταγμα 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α/17.7.2017) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

5. Την υπ’ αρ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 964 Β/19.4.2013) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και 
δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς 
και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».

6. Την υπ’ αρ. οικ. 1649/45/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45 Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου 
κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 
1958/2012 (ΦΕΚ Α’ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

7. Την υπ’ αρ. οικ. 170225/2014 ΥΑ (ΦΕΚ 135 Β΄/27.01.2014), «Εξειδίκευση των περιεχομένων 
των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ 
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 
1958/2012 (Β΄ 21), …, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471 Β/10.8.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/21.9.2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως 
έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ 2307/2018 και ισχύει.

9. Την υπ’ αρ. οικ. 1915/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304 Β/2.2.2018) «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 
48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/ 2013 (Β΄ 964) 
κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, 
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».

10. Το με α.π. 89316/5.11.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με 
σύμβαση παραχώρησης (Δ16) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με το οποίο 
υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 
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Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για την υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/106976/6978/6.11.2020). 

11. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/2398/158/12.1.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ με το οποίο διαβιβάσθηκε 
ένα αντίγραφο του φακέλου ΠΠΠΑ για γνωμοδότηση προς:

 Τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

 Τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 Τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας και την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής.

 Τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού.

 Τη Διεύθυνση Δασών Λευκάδας και τη Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου και

 Τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας.

12. Το με α.π. 3122.01-Λ41/6019/2021/26.01.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών και 
Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας με το οποίο ζητά από την Διεύθυνση 
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και το Λιμεναρχείο 
Λευκάδας επιπλέον πληροφορίες για την περιοχή μελέτης, (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/7592/489/26.01.2021)

13. Το με α.π. 107913/17.03.2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και 
Λευκάδος με το οποίο ενημερώνει τη ΔΙΠΑ ότι διαβίβασε αρμοδίως την εισήγησή της για το 
έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδος στο Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης 
Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25634/1724/17.3.2021).

14. Το με α.π. 11439/11.3.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ιονίου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στο οποίο διατυπώνει τη σύμφωνη 
γνώμη της για την εναλλακτική λύση 3 και όχι για την λύση 1.1 που προτείνεται στον φάκελο 
ΠΠΠΑ και ζητά συμπληρωματικά στοιχεία στο στάδιο υποβολής της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/27098/1835/22.3.2021).

15. Το με α.π. 224/23.02.2021 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – 
Λευκάδας, στο οποίο διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του για την εναλλακτική λύση 3 (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/27092/1833/22.3.2021).

16. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/34590/2380/11.4.21 έγγραφο της ΔΙΠΑ με το οποίο ζητά από τον 
φορέα του έργου την εκ νέου αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
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και τις προαναφερόμενες γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Υδάτων Ιονίου και του Φορέα 
Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου -Λευκάδας.

17. Την με α.π. 104517/71439/2194/130/26.02.2021 Έκθεση Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης 
(Ε.Α.Α.Τ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία προκρίνεται 
ως βέλτιστη η προτεινόμενη εναλλακτική λύση 1, όπως παρουσιάζεται στον φάκελο ΠΠΠΑ 
(α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36250/2512/14.4.2021)

18. Η  με α.π. 34856/18.5.2021 θετική υπό όρους γνωμοδότηση της  Διεύθυνσης Λιμενικών και 
Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επί της 
εναλλακτικής λύσης 1 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/48105/3188/18.5.2021).

19. Η με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/2402/32/3.6.2021 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης 
Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το 
προτεινόμενο έργο (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/54391/3600/4.6.2021).

20. Τα με α.π. Δ16/ΛΕΥ/148206/7.6.2021 και Δ16/ΛΕΥ/198884/21.7.2021 έγγραφα της 
Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με σύμβαση παραχώρησης (Δ16) του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών στα οποία περιέχονται πρόσθετες αξιολογήσεις των 
εναλλακτικών λύσεων 1, 2 και 3, οι οποίες καταλήγουν στην επιλογή της εναλλακτικής λύσης 
1.1.β για την υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας, όπως αυτή περιγράφεται στον φάκελο ΠΠΠΑ. 
(α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56946/3746/11.6.2021 και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71608/4644/27.7.2021 
αντιστοίχως).

Γ ν ω μ ο δ ο τ ο ύ μ ε

θετικά για το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας, σύμφωνα με την προτεινόμενη στον 
φάκελο ΠΠΠΑ 1.1.β εναλλακτική λύση.

Η σύνδεση της Λευκάδας με το εθνικό δίκτυο θα γίνει με έργα συνολικού μήκους 3,11 km, εκ των 
οποίων 1,24 km σε επίχωμα με χαλικοπασσάλους, 2,08 km εκτός τεχνικού ενώ για τη διέλευση 
κάτω από το δίαυλο Λευκάδας προβλέπεται τεχνικό υποθαλάσσιας σήραγγας συνολικού μήκους 
1030 m, εκ των οποίων 450 m αφορούν στο τμήμα κλειστής διατομής, ενώ 310 m και 270 m 
αφορούν στις προσβάσεις εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. 

Η αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου αφορά σε μήκος 1,2 km.

H προτεινόμενη μέθοδος κατασκευής της υποθαλάσσιας σήραγγας βασίζεται στην κατασκευή της 
σήραγγας εν ξηρώ, με εκσκαφή και επανεπίχωση. Παράλληλα με την κατασκευή της σήραγγας θα 
πραγματοποιηθεί η κατασκευή του χαμηλού επιχώματος επι χαλικοπασσάλων στην περιοχή της 
λιμνοθάλασσας.

Η προτεινόμενη λύση αποτυπώνεται στο σχέδιο 472-ΠΠΠΑ-1β του φακέλου ΠΠΠΑ.
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Κατά την παρούσα γνωμοδότηση λήφθηκαν υπόψη:

α) Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που προκύπτουν από 
εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.

β) Τα χαρακτηριστικά του έργου (μέγεθος, συσσωρευτική δράση, χρήση φυσικών πόρων, 
παραγωγή αποβλήτων, ρύπανση και οχλήσεις, κίνδυνο ατυχημάτων με επίπτωση στο 
περιβάλλον).

γ) Η περιβαλλοντική ευαισθησία των περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο (χρήσεις 
γης, φυσικοί πόροι, αφομοιωτική ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος, ευαίσθητες περιοχές).

δ) Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου (έκταση επιπτώσεων, μέγεθος, πιθανότητα και συχνότητα 
εμφάνισης, αναστρεψιμότητα).

ε) Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και η 
εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημόσιου συμφέροντος.

στ) Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μια ευρύτερη περιοχή 
από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο.

ζ) Οι γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών, που ελήφθησαν κατά το στάδιο της 
διαβούλευσης, η Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ) καθώς και η πρόσθετη 
τεκμηρίωση του φορέα του έργου περί επιλογής της εναλλακτικής λύσης 1.1.β.

Η παρούσα γνωμοδότηση δίδεται με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή και λειτουργία του έργου 
δεν έρχεται σε αντίθεση με περιορισμούς που έχουν τεθεί στην περιοχή με ειδικές διατάξεις και 
που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή του υπόψη έργου.

Ο φορέας του έργου οφείλει στο στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων να αναρτήσει 
στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Α. οικ. 170225/27.1.2014 (Α΄ 135), όπως έχει 
τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 1915/2018 (Β΄ 304). Επιπλέον, η ΜΠΕ θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις ακόλουθες ειδικότερες απαιτήσεις, οι οποίες προέκυψαν από τον ΠΠΠΑ: 

1. Δέσμες εναλλακτικών λύσεων

α) Θα πρέπει να αξιολογηθεί αναλυτικότερα, συμπεριλαμβάνοντας τα πρόσθετα 
στοιχεία που θα προκύψουν κατά την ωρίμανση του σχεδιασμό, τόσο η δέσμη των 
εναλλακτικών λύσεων 1 όσο και αυτή της λύσης 3, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις 
γνωμοδοτήσεις του Φορέα Διαχείρισης  Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδος και Διεύθυνσης 
Υδάτων Ιονίου, όσο και την Ε.Α.Α.Τ.

β) Θα πρέπει να γίνει αναλυτική τεκμηρίωση της τελικά επιλεγόμενης λύσης από τον 
φορέα του έργου, τόσο με οικονομετεχνικά, όσο και με περιβαλλοντικά κριτήρια.
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2. Ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης

Δεδομένου ότι (α) σημαντική προϋπόθεση για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων 
του έργου στο περιβάλλον και για την επίτευξη συνολικά θετικού περιβαλλοντικού 
πρόσημου από την υλοποίησή του, είναι η ενσωμάτωση των ενδεδειγμένων μέτρων στον 
σχεδιασμό του έργου, (β) η ενσωμάτωση αυτή προϋποθέτει αναλυτική αξιολόγηση των 
διαθέσιμων τεχνικών μεθόδων υλοποίησης του έργου, οι οποίες εξαρτώνται από τη 
λεπτομερή αποτύπωση και ανάλυση των παραμέτρων στη ζώνη του έργου, με κυριότερες 
τις γεωτεχνικές, θα πρέπει πριν τη ΜΠΕ να εκπονηθούν οι απαραίτητες προς τούτο μελέτες 
και έρευνες πεδίου.

3. Σημαντικά θέματα κατά την εξέταση των επιπτώσεων

Με βάση και τις ειδικές μελέτες που θα συνοδεύουν τη ΜΠΕ (ήτοι τη γεωτεχνική μελέτη, τη 
μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης κ.ά.) θα πρέπει:

 Να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό του έργου όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφυγή πρόκλησης σημαντικής υποβάθμισης – ως προς την ποιότητα, την 
οικολογική αξία, και την έκταση – οικοτόπων κοινοτικής σημασίας.

 Να ελαχιστοποιηθεί η κατάτμηση των υδάτων της λιμνοθάλασσας του Αβλέμονα.

 Να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατόν οι υδρομορφολογικές αλλοιώσεις από την 
υλοποίηση του έργου (ήτοι η κατάληψη φυσικού πυθμένα και η επέμβαση στη 
φυσική ακτογραμμή), έτσι ώστε να μην υποβαθμίζεται η καλή χημική και οικολογική 
κατάσταση των παράκτιων και μεταβατικών υδατικών συστημάτων της περιοχής.

 Να εκτιμηθούν αναλυτικά οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή 
καταστροφών που σχετίζονται με το έργο.

 Να αξιολογηθεί  η αναγκαιότητα  υπαγωγής ή μη του Παράκτιου Υδατικού 
Συστήματος «Λιμνοθάλασσα Στενών Λευκάδας» με κωδικό EL0444T0004N στις 
εξαιρέσεις του άρθρου 4.7  της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Αντίστοιχα για το Ιδιαιτέρως 
Τροποποιημένο Υδάτινο Σώμα «Στενά Λευκάδας» με κωδικό EL044T0007H να 
τεκμηριωθεί ότι με την υλοποίηση των έργων δεν υποβαθμίζεται η καλή κατάσταση 
αυτού.

4. Κατάλογος φορέων για γνωμοδότηση

Οι φορείς που προβλέπονται στην ΚΥΑ υπ’ αρ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β΄ 45).

5. Ενδεχόμενες ειδικότερες κατευθύνσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ

Δεν απαιτούνται ειδικότερες κατευθύνσεις πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω και 
αυτών που προκύπτουν από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικότερες σχετικές προδιαγραφές.

Στο φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης, αντίγραφο της παρούσας γνωμοδότησης 
ΠΠΠΑ και του θεωρημένου σχεδίου που τη συνοδεύει.
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6. Παράρτημα γνωμοδοτήσεων

Οι γνωμοδοτήσεις επί του φακέλου ΠΠΠΑ (υπ’ αρ. 12 ως και 20 στοιχεία του σκεπτικού της 
παρούσας) βρίσκονται αναρτημένες στο ΗΠΜ και ο φορέας του οφείλει να τις λάβει υπόψη 
κατά τη σύνταξη της ΜΠΕ του έργου.

Η παρούσα γνωμοδότηση αποτελεί τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών 
Απαιτήσεων του προτεινόμενου έργου και χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4014/2011. 
Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά άδειες και εγκρίσεις από άλλους φορείς.

Η οριστική και δεσμευτική άποψη της Διοίκησης επί των προαναφερομένων και συναφών 
θεμάτων θα δοθεί με την αξιολόγηση της ΜΠΕ και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με την 
οποία η Διοίκηση μπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις 
για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας ή και να αποφασίσει τη μη υλοποίησή 
του (επιλογή μηδενικής λύσης), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η παρούσα κοινοποιείται στα Περιφερειακά Συμβούλια Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, 
συνοδευόμενη από ένα φάκελο ΠΠΠΑ, προκειμένου να δημοσιοποιηθεί.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αναρτητέα Πράξη


