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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 11 ΗΜΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

Ο Ποϊεδοξπ ςξσ Δικςϋξσ ςχμ Δμεογειακόμ Δήμχμ Δλλάδξπ, Δήμαουξπ 

Αμσμςαίξσ κ. Ιχακείμ Ιχρητίδηπ και ςα σπϊλξιπα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ 

σμβξσλίξσ, ρε ρσμάμςηρη πξσ είυαμ με ςξμ Τπξσογϊ Πεοιβάλλξμςξπ & 

Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ κ. Γεόογιξ Παπακχμρςαμςίμξσ, ςξμ στσπξσογϊ ΤΠΔΚΑ 

κ. Γιάμμη Μαμιάςη και ςξμ Γεμικϊ Γοαμμαςέα Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ 

Αλλαγήπ κ. Κχμρςαμςίμξ Μαθιξσδάκη, καςέθεραμ σπϊμμημα έμςεκα ρημείχμ 

για ςημ επίλσρη ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ έυξσμ ρσρρχοεσςεί εδό και πξλλά 

υοϊμια ρςιπ πεοιξυέπ παοαγχγήπ εμέογειαπ απϊ λιγμίςη.  

Σα αιςήμαςα ςχμ Δήμχμ ρςιπ πεοιξυέπ ςχμ ξπξίχμ σπάουει δοαρςηοιϊςηςα 

ενϊοσνηπ λιγμίςη και παοαγχγή εμέογειαπ απϊ εογξρςάρια ςηπ Δ.Δ.Η. Α.Δ. 

και ρσγκεκοιμέμα ςχμ Δήμχμ Αμσμςαίξσ, Δξοδαίαπ, Κξζάμηπ, Μεγαλϊπξληπ 

και Υλόοιμαπ ρυεςίζξμςαι με ςημ καςαμξμή και ςημ αϋνηρη ςξσ 

αμςαπξδξςικξϋ ςέλξσπ πξσ εδό και έμα υοϊμξ δεμ καςαβάλλεςαι απϊ ςη ΔΔΗ 

με εσθϋμη ςξσ Τπξσογείξσ, ςημ επιβξλή ςέλξσπ ενϊοσνηπ λιγμίςη και ρςη ΔΔΗ 

ϊπχπ ρςξσπ ιδιόςεπ, ςημ επαμαπϊδξρη ςχμ εκςάρεχμ ςχμ αμεμεογόμ 

ξοσυείχμ ςηπ ΔΔΗ ρςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ για αμαπςσνιακξϋπ ρκξπξϋπ, ςη 

διαρτάλιρη ςξσ δημϊριξσ υαοακςήοα ςηπ ΔΔΗ, ςημ πεοιβαλλξμςική 

ποξρςαρία ςχμ πξλιςόμ με δημιξσογία μξμάδχμ απξθείχρηπ, ςημ επίρπεσρη 

διαδικαριόμ μεςεγκαςάρςαρηπ ξικιρμόμ πξσ έυξσμ πληγεί ιδιαίςεοα απϊ ςημ 

ενξοσκςική διαδικαρία, ςημ ποξρθήκη ειδικήπ οϋθμιρηπ ρςξμ επεμδσςικϊ 

μϊμξ με σιξθέςηρη εσμξψκόμ ϊοχμ για ςημ ποξρέλκσρη επεμδϋρεχμ ρςιπ 

πεοιξυέπ ςχμ λιγμιςικόμ πεδίχμ, ςημ σλξπξίηρη επεμδϋρεχμ αμαμεόριμχμ 

πηγόμ εμέογειαπ, ςη λειςξσογία ςηπ ςηλεθέομαμρηπ ρςιπ πϊλειπ ςχμ 

λιγμιςικόμ πεδίχμ και ςημ ςήοηρη ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ λειςξσογίαπ 

ςχμ ξοσυείχμ και ςχμ εογξρςαρίχμ απϊ ςημ ΔΔΗ. 

Οι Δήμαουξι ςχμ λιγμιςικόμ πεοιξυόμ είμαι απξταριρμέμξι μα 

διεκδικήρξσμ δσμαμικά ςημ σλξπξίηρη ςχμ αιςημάςχμ ςξσπ, καθόπ ξι 

πεοιξυέπ ρςιπ ξπξίεπ παοάγεςαι λιγμιςική εμέογεια έυξσμ σπξβαθμιρςεί ρε 



πξλϋ μεγάλξ βαθμϊ και ξι ςξπικέπ κξιμχμίεπ είμαι αμάρςαςεπ, καθόπ δεμ 

βλέπξσμ καλή διάθερη απϊ ςημ πλεσοά ςηπ Πξλιςείαπ για βελςίχρη ςηπ 

δσρμεμξϋπ καςάρςαρηπ πξσ η ίδια με ςιπ επιλξγέπ ςηπ έυει δημιξσογήρει ρςιπ 

λιγμιςικέπ πεοιξυέπ.  

 
Γοατείξ Σϋπξσ 

Δικςϋξσ Δμεογειακόμ Δήμχμ 

 

Δπιρσμάπςεςαι ςξ Τπϊμμημα 11 ρημείχμ ςξσ Δικςϋξσ Δμεογειακόμ Δήμχμ. 

 

 

Δίκτυο Εμεργειακώμ Δήμωμ 
 

 

 

Υπόμμημα θέσεωμ και αιτημάτωμ τωμ περιοχώμ παραγωγής 
εμέργειας από λιγμίτη 

  

Σξ «Δίκςσξ ςχμ Δμεογειακόμ Δήμχμ» απξςελείςαι απϊ ςξσπ Δήμξσπ ρςιπ 

πεοιξυέπ ςχμ ξπξίχμ σπάουει δοαρςηοιϊςηςα ενϊοσνηπ λιγμίςη και 

παοαγχγή εμέογειαπ απϊ εογξρςάρια ςηπ Δ.Δ.Η. Α.Δ. και ρσγκεκοιμέμα απϊ 

ςξσπ Δήμξσπ Αμσμςαίξσ, Υλόοιμαπ, Δξοδαίαπ, Κξζάμηπ, και Μεγαλϊπξληπ. 

Απόςεοξπ ρςϊυξπ ςηπ δημιξσογίαπ ςξσ Δικςϋξσ Δμεογειακόμ Δήμχμ είμαι η 

απξςελερμαςική αμςιμεςόπιρη ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ 

ςημ παοαγχγή εμέογειαπ απϊ λιγμίςη και κεμςοικξί άνξμεπ ςηπ λειςξσογίαπ 

ςξσ είμαι η πεοιβαλλξμςική ποξρςαρία ςχμ πεοιξυόμ ρςιπ ξπξίεπ παοάγεςαι 

ηλεκςοική εμέογεια και η ξμαλή μεςάβαρη ςχμ ςξπικόμ ξικξμξμιόμ και 

κξιμχμιόμ ρςη μεςαλιγμιςική πεοίξδξ. 

Σξ μέλλξμ ςχμ ςξπικόμ κξιμχμιόμ ςχμ πεοιξυόμ ρςιπ ξπξίεπ σπάουει 

δοαρςηοιϊςηςα παοαγχγήπ εμέογειαπ απϊ λιγμίςη, έυει ρσμδεθεί με ςξ 

μέλλξμ ςηπ ΔΔΗ. Η ρϋμδερη ασςή έυει ρσμςελερςεί μέρα απϊ ςημ πξλσεςή 

δοαρςηοιϊςηςα ςηπ ΔΔΗ και ςιπ εναοςήρειπ πξσ έυξσμ δημιξσογηθεί. 

Όπχπ είμαι τσριξλξγικϊ ξι ενελίνειπ ρςη ΔΔΗ και ςξμ εμεογειακϊ ρυεδιαρμϊ 

ςηπ υόοαπ, έυξσμ δημιξσογήρει έμςξμξ ποξβλημαςιρμϊ και αμηρσυία ρςιπ 

ςξπικέπ κξιμχμίεπ για μία ρειοά απϊ θέμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ μέξ 

θερμικϊ πλαίριξ λειςξσογίαπ ςηπ ΔΔΗ. Ιδιαίςεοα ρημαμςικά θέμαςα πξσ 

ποξκαλξϋμ αμηρσυία είμαι ξ εμεογειακϊπ ρυεδιαρμϊπ και ξ οϊλξπ ςξσ 



λιγμίςη, αλλά και η διάθερη ςηπ λιγμιςικήπ και σδοξηλεκςοικήπ ιρυϋξπ ρε 

ιδιχςικέπ επιυειοήρειπ. 

Τπάουξσμ εναιοεςικά ρημαμςικά θέμαςα, απϊ ςα ξπξία εναοςάςαι ρε 
μεγάλξ βαθμϊ η αμαπςσνιακή ποξξπςική ςχμ πεοιξυόμ μαπ. Οι θέρειπ και ςα 
ρημαμςικϊςεοα αιςήμαςα ςξσ Δικςϋξσ είμαι: 

1. Η καςαμξμή και ςξ μέλλξμ ςξσ Σέλξσπ Αμάπςσνηπ Βιξμηυαμικόμ 

πεοιξυόμ παοαγχγήπ Ηλεκςοικξϋ Ρεϋμαςξπ (Σξπικϊπ Πϊοξπ 

Αμάπςσνηπ). Η απξςελερμαςικϊςεοη έκτοαρη ςηπ αμάπςσνηπ θα γίμει με 

ςημ διαυείοιρη ςχμ κξμδσλίχμ ςξσ Σξπικξϋ Πϊοξσ Αμάπςσνηπ απϊ ςξσπ 

μέξσπ εμεογειακξϋπ Δήμξσπ. Οι δοάρειπ ςξσ Σξπικξϋ Πϊοξσ Αμάπςσνηπ 

θα ποέπει μα καλϋπςξσμ ςιπ ποαγμαςικέπ αμάγκεπ ςχμ ςξπικόμ 

κξιμχμιόμ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιδιαιςεοϊςηςέπ ςξσπ και ςιπ 

αομηςικέπ επιπςόρειπ πξσ ποξκαλξϋμ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ ΔΔΗ, έςρι 

όρςε μα σπάουει ιρϊοοξπη αμάπςσνη, υχοίπ μα δημιξσογξϋμςαι 

αμςιθέρειπ. 

2. Σημ διεκδίκηρη για αϋνηρη ςξσ πξρξρςξϋ ςξσ Σέλξσπ Αμάπςσνηπ απϊ 

0,4% ρε 1,2%, καθόπ με ςημ στιρςάμεμη υοημαςξδϊςηρη δεμ σπάουει 

δσμαςϊςηςα για απξκαςάρςαρη ςχμ βλαβόμ ρςξ τσρικϊ πεοιβάλλξμ και 

σλξπξίηρη έογχμ αμάπςσνηπ για ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ μεςαλιγμιςικήπ 

πεοιϊδξσ απϊ ςξσπ εμεογειακξϋπ Δήμξσπ. Ανίζει μα ρημειχθεί εδό ϊςι 

ςξ αμςαπξδξςικϊ Σέλξπ απϊ ςιπ αμαμεόριμεπ μξοτέπ εμέογειαπ, παοϊλξ 

πξσ δε δημιξσογξϋμ ςα πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα πξσ δημιξσογξϋμ 

ξι λιγμιςικξί ρςαθμξί παοαγχγήπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ, είμαι 3% και 

απξδίδεςαι απξκλειρςικά ρςξσπ Δήμξσπ ρςα ϊοια ςχμ ξπξίχμ 

αμαπςϋρρξμςαι. Δπίρηπ η ειδική ειρτξοά ςχμ πεςοελαιξειδόμ 

ποξψϊμςχμ, καςά ςξμ εκςελχμιρμϊ ςχμ ποξψϊμςχμ ασςόμ, ξοίρθηκε 

ρε πξρξρςϊ 1,2% ςηπ ανίαπ ςξσπ. 

3. Σημ επιβξλή «ςέλξσπ ενϊοσνηπ λιγμίςη» (λιγμιςϊρημξ) και ρςη ΔΔΗ, 

ϊπχπ ρςξσπ ιδιόςεπ και ςξ ςέλξπ ασςϊ μα απξδίδεςαι ρςξσπ δήμξσπ, 

ϊπχπ ςξ λαςξμικϊ, ρςα ϊοια ςχμ ξπξίχμ γίμεςαι η ενϊοσνη. Σα 

δικαιόμαςα ενϊοσνηπ λιγμίςη παοαυχοήθηκαμ ρςη ΔΔΗ με ςξ 

μξμξθεςικϊ διάςαγμα 4029/1959 και με ςξ μϊμξ 134/1975. Σα 

απξκλειρςικά ασςά δικαιόμαςα είμαι πξλϋ μεγάληπ διάοκειαπ και δεμ 

ρσμδέξμςαι άμερα με καμία σπξυοέχρη καςαβξλήπ ςέλξσπ υοήρηπ. Σξ 

ςέλξπ ϋφξσπ 6% με ςξ ξπξίξ επιβαοϋμξμςαι ςα ξοσυεία ιδιχςικήπ 

εκμεςάλλεσρηπ επιβάλλεςαι ϊςαμ ξ λιγμίςηπ πχλείςαι ρε ςοίςξσπ και ϊυι 

ϊςαμ ποξξοίζεςαι για ίδια υοήρη, ϊπχπ ρσμβαίμει ρςημ πεοίπςχρη ςηπ 

ΔΔΗ. Απϊ ςξ 1993 ρςη ΔΔΗ ρσμμεςέυξσμ και ιδιόςεπ (49%) επξμέμχπ, ςξ 

αμχςέοχ ρςξιυείξ ρσμεπάγεςαι δϋξ διατξοεςικά είδη μεςαυείοιρηπ 

μεςανϋ ιδιχςικόμ λιγμιςχοσυείχμ και ςηπ ΔΔΗ.  



4. Η επαμαπϊδξρη ςχμ εκςάρεχμ ςχμ αμεμεογόμ ξοσυείχμ ςηπ ΔΔΗ ρςιπ 

ςξπικέπ κξιμχμίεπ. Σημ διεκδίκηρη απϊ ςημ ΔΔΗ ςχμ παλαιόμ ξοσυείχμ 

και ςημ ανιξπξίηρη ςξσπ για αμαπςσνιακξϋπ ρκξπξϋπ. Η απξκαςάρςαρη 

ςχμ εκςάρεχμ ςχμ παλιόμ ξοσυείχμ και επαμαπϊδξρη ςξσπ ρςιπ 

ςξπικέπ κξιμχμίεπ, μέρχ ςχμ Δήμχμ, για ςη υοήρη ςξσπ, χπ 

κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ αμαφσυήπ, καλλιεογήριμχμ εκςάρεχμ, ϊπξσ ασςϊ 

είμαι δσμαςϊ και ςη δημιξσογία θεομξκηπιακόμ πάοκχμ θα δόρει 

αμαπςσνιακή ποξξπςική ρςιπ πληςςϊμεμεπ πεοιξυέπ. Σξ Δίκςσξ 

Δμεογειακόμ Δήμχμ επιδιόκει μα επαμέλθει ξ ϊοξπ πξσ ίρυσε με ςξ 

άοθοξ 1 ςξσ μ.1280/1982 ξ ξπξίξπ ποξέβλεπε «ςημ επαμαπϊδξρη ςχμ 

εκςάρεχμ ρςξ Δημϊριξ υχοίπ αμςάλλαγμα». Η ςοξπξλξγία ςξσ 2001 

(ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ μϊμξσ 2941/2001) μεςέςοεφε ςη ΔΔΗ ρςξμ 

μεγαλϋςεοξ γαιξκςήμξμα ςηπ πεοιξυήπ και κσοιαουεί απϊλσςα  ρςημ 

πεοιξυή επιβάλλξμςαπ με άλλξ  ιδιξκςηριακϊ καθερςόπ ιδιαίςεοα, 

ξπξιαδήπξςε πξλιςική ρε βάοξπ ςχμ ςξπικόμ μαπ ρσμτεοϊμςχμ. Η ΔΔΗ 

έυει υοέξπ μα μεοιμμήρει για ςημ επαμαπϊδξρη ςχμ εδατόμ ρςιπ 

ςξπικέπ κξιμχμίεπ έςρι όρςε μα είμαι ετικςή και η ξικξμξμική 

βιχριμϊςηςα ςχμ καςξίκχμ ςηπ πεοιξυήπ. Δπίρηπ, η απϊδξρη ςχμ 

εγκαςαλειμμέμχμ κςιοίχμ ςηπ ΔΔΗ ρςξσπ Δήμξσπ για ςη δημιξσογία 

θεμαςικόμ δξμόμ πξσ έυξσμ ρυέρη με ςημ εμέογεια και ςξ πεοιβάλλξμ 

θα ρσμβάλλει θεςικά ρςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ πξλιςόμ. 

5. Η διαταιμϊμεμη πόληρη μξμάδχμ ςηπ Δ.Δ.Η. Α.Δ. δεμ είμαι μία απλή 

ποάνη μεςαβίβαρηπ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ, έμαμςι ξπξιξσδήπξςε 

υοημαςικξϋ ςιμήμαςξπ. Δίμαι ςξ νεπξϋλημα ςξσ δημϊριξσ υαοακςήοα ςηπ 

ΔΔΗ και θα υαθεί ξ δημϊριξπ υαοακςήοαπ ςηπ διξίκηρηπ ςηπ 

επιυείοηρηπ. Για ςιπ πεοιξυέπ ςχμ Δμεογειακόμ Δήμχμ ςηπ υόοαπ ξι 

επιπςόρειπ θα είμαι καςαρςοξτικέπ, καθόπ με ςξ δημϊριξ υαοακςήοα 

ςηπ η ΔΔΗ ρσμέβαλε ρςημ ξικξμξμική αμάπςσνη ςηπ πεοιξυήπ. Η 

λειςξσογία ςηπ ΔΔΗ σπϊ δημϊριξ έλεγυξ είμαι ποξωπϊθερη για ςημ 

εϋοσθμη λειςξσογία ςηπ και ςημ ϋπαονη κξιμχμικήπ απξδξυήπ ςχμ 

ςξπικόμ κξιμχμιόμ ρςιπ πεοιξυέπ ςχμ λιγμιςικόμ κέμςοχμ. Μέυοι ςόοα 

ξ δημϊριξπ υαοακςήοαπ ςηπ επιυείοηρηπ ήςαμ αοκεςϊπ για μα σπάουει η 

ελάυιρςη κξιμχμική απξδξυή ρςξ έογξ ςηπ παοαγχγήπ εμέογειαπ. Δεμ 

ταμςαζϊμαρςε ςξ λϊγξ για ςξμ ξπξίξ ξι ςξπικέπ κξιμχμίεπ ποέπει μα 

απξδευςξϋμ ςημ καςαρςοξτή ςχμ πεοιξυόμ ςξσπ απϊ μία ιδιχςική 

επιυείοηρη. Δίμαρςε απξταριρμέμξι μα μημ κάμξσμε εκπςόρειπ ρςξ 

θέμα ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ ποξρςαρίαπ και πιρςεϋξσμε πχπ μία 

επιυείοηρη με δημϊριξ υαοακςήοα θα δείνει μεγαλϋςεοξ ρεβαρμϊ ρςξ 

πεοιβάλλξμ. 



6. Η δημιξσογία μξμάδχμ απξθείχρηπ ρςιπ παλιέπ μξμάδεπ παοαγχγήπ 

εμέογειαπ για ςη μείχρη ςηπ αςμξρταιοικήπ οϋπαμρηπ και ςημ 

ποξρςαρία ςηπ σγείαπ ςχμ καςξίκχμ. 

7. Οι μεςεγκαςαρςάρειπ ςχμ ξικιρμόμ με ςαυϋςεοξσπ οσθμξϋπ. Η θέρη μαπ 

είμαι ξι μεςεγκαςαρςάρειπ μα ξλξκληοόμξμςαι ρε μικοϊςεοξ διάρςημα 

απϊ ϊςι ιρυϋει μέυοι ρήμεοα. Δπίρηπ μα γίμξμςαι με ρσγκεκοιμέμξ 

υοξμξδιάγοαμμα ςξ ξπξίξ θα ρσμςάρρεςαι με ςημ ρϋμτχμη γμόμη ςχμ 

ςξπικόμ κξιμχμιόμ, καςϊπιμ δημϊριαπ διαβξϋλεσρηπ. Έςρι θα 

απξτεσυθξϋμ πξλλέπ αομηςικέπ επιπςόρειπ για ςξσπ καςξίκξσπ ςχμ 

πεοιξυόμ δοαρςηοιξπξίηρηπ ςχμ ξοσυείχμ. 

8. Η ποξρθήκη ειδικήπ οϋθμιρηπ ρςξμ επεμδσςικϊ μϊμξ με σιξθέςηρη 

εσμξψκόμ ϊοχμ για ςημ ποξρέλκσρη επεμδϋρεχμ ρςιπ πεοιξυέπ ςχμ 

λιγμιςικόμ πεδίχμ, με έμταρη ρςημ ποάριμη επιυειοημαςικϊςηςα. 

9. Η αμάπςσνη ςχμ ΑΠΔ θα ποέπει μα γίμξμςαι με βάρη ρσγκεκοιμέμξ 

ρυεδιαρμϊ και ρσμτχμημέμεπ ρυέρειπ μεςανϋ ιδιχςόμ και ςχμ ςξπικόμ 

κξιμχμιόμ. Δπίρηπ, μα γίμει ειδική οϋθμιρη για ςημ σλξπξίηρη 

επεμδϋρεχμ ΑΠΔ, έςρι όρςε ξι πεοιξυέπ παοαγχγήπ εμέογειαπ απϊ 

λιγμίςη μα ρσμευίρξσμ μα απξςελξϋμ εμεογειακξϋπ πϊλξσπ, αλλά και μα 

δξθεί η δσμαςϊςηςα ρε ςξπικξϋπ επεμδσςέπ μα καςαρςξϋμ παοαγχγξί 

αμαμεόριμχμ πηγόμ εμέογειαπ. 

10. Η λειςξσογία ςηπ Σηλεθέομαμρηπ ρςιπ πϊλειπ μαπ ατεμϊπ για ςημ 

ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ και ατεςέοξσ για ςημ μείχρη ςχμ αέοιχμ 

οϋπχμ. Η επαμαδιαποαγμάςεσρη για ςημ μείχρη ςξσ ςιμξλξγίξσ 

πόληρηπ ςηπ ςηλεθέομαμρηπ απϊ ςημ ΔΔΗ ρςιπ Δημξςικέπ Δςαιοείεπ 

Σηλεθέομαμρηπ απξςελεί ατεμϊπ ζχςικήπ ρημαρίαπ για ασςέπ ατεςέοξσ 

βαρική αμάγκη ςχμ ςξπικόμ κξιμχμιόμ για μείχρη ςξσ κϊρςξσπ 

θέομαμρηπ. 

11. Η ςήοηρη ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ λειςξσογίαπ ςχμ ξοσυείχμ και 

ςχμ εογξρςαρίχμ απϊ ςημ ΔΔΗ. 

Δίμαρςε ρςη διάθερή ραπ για μα ραπ αμαλϋρξσμε ςιπ θέρειπ και ςα αιςήμαςά 

μαπ, πξσ αμςαμακλξϋμ ςιπ απϊφειπ ςχμ καςξίκχμ ςχμ πεοιξυόμ 

παοαγχγήπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ απϊ λιγμίςη.  

 

 

 

 

 



Με ςιμή 

Ο Ποϊεδοξπ 

 

 

 

 

Ιχακείμ Ιχρητίδηπ 

Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ  

 

Σα μέλη 

 

Παοαρκεσή Βοσζίδξσ 

Δήμαουξπ Δξοδαίαπ 

 

 

Λάζαοξπ Μαλξϋςαπ  

Δήμαουξπ Κξζάμηπ  

 

 

Παμαγιόςηπ Μπξϋοαπ  

Δήμαουξπ Μεγαλϊπξληπ  

 

 

 

Ιχάμμηπ Βξρκϊπξσλξπ  

Δήμαουξπ Υλόοιμαπ  

 

 


