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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση
της
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017
υπουργικής
απόφασης
«Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών,
χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά
ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για
συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου
ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4414/2016.» (ΦΕΚ Β΄4488),
όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 (ΦΕΚ Β’
1263),
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.179988/09.10.2018
(ΦΕΚ
Β’
4850)
και
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27.02.2019 (ΦΕΚ Β’ 779) και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
- Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην
αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 149) και ιδιαίτερα την παρ.2 του
άρθρου 7, όπως ισχύει.
2. Τον ν.4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α’ 9), όπως ισχύει.
3. Τον ν. 4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας,
σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός
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δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄49), και ιδιαίτερα την παρ. 7 του
άρθρο 72.
4. Τον ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 133).
5. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςC(2016) 7272/16.11.2016 με θέμα State Aid SA 44666 –
Greece“New operating aid scheme for the production of electricity from RES and HECHP”.
6. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςC(2017) 9102/4.11.2018 με θέμα State Aid SA 48143–
(2017/N) Greece“Tenders for the production of electricity from renewable energy sources and
highly efficient combined heat and power installations”.
7. Την υπ΄αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός
τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω
ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών
διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός
μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές
διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την
προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του
άρθρου 7 του ν.4414/2016.» (ΦΕΚ Β’ 4488), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπουργικές
αποφάσεις
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018
(ΦΕΚ
Β’
1263),
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.179988/09.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 4850) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27.02.2019
(ΦΕΚ Β’ 779) και ισχύει.
8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.03.2020 υπουργική απόφαση «Προσθήκη νέων
κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και καθορισμός
των Τ.Α., επαναπροσδιορισμός των κατηγοριών σταθμών 11, 29 και 30 και τροποποίηση των Τ.Α.
του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, σύμφωνα με τις παρ.
5, 6 και 7 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149) και τροποποίηση των τιμών του Επιτοκίου
Αναγωγής των κατηγοριών σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν.4414/2016
(ΦΕΚ Α’ 149), όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β’1045).
9. Την υπ’ αριθμ. 6/2020 γνώμη της Ρ.Α.Ε..
10. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά.» (ΦΕΚ Β’ 3107).
11. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού».
12. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α΄160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
13. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Την ανάγκη τροποποίησης των κατηγοριών σταθμών που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης
λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, σύμφωνα
α) με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.03.2020 με την οποία οι
κάτοχοι σταθμών της κατηγορίας «Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης
των 60kW» λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση στη βάση της τιμής αναφοράς Τ.Α. που καθορίζεται
στον Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, όπως ισχύει.
β) με την παρ.3α του άρθρου 7 του ν.4414/2016 όπως ισχύει, με την οποία
προβλέπεται ότι υπάρχει υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών, όταν έχει προηγηθεί η σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας,
εφόσον οι τεχνολογίες ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών,
και ειδικά για Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (Α’9) όταν έχει προηγηθεί η σύναψη
σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για
συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής 18 MW ανά Ενεργειακή Κοινότητα, με
την επιφύλαξη των οριζόμενων στην περίπτωση β) της παρ.7 του άρθρου 72 του ν.4602/2019
(Α’45), οπότε στις περιπτώσεις αυτές δεν πληρούνται τα κριτήρια της παρ.3α του άρθρου 7 του
ν.4414/2016
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου
ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016», όπως έχει τροποποιηθεί με
τις

υπουργικές

αποφάσεις

ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018

(ΦΕΚ

Β’

1263),

ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.179988/09.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 4850) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27.02.2019 (ΦΕΚ
Β’ 779) και ισχύει, στα εξής σημεία:
1.

Η παρ. 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
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«1. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας
υποβολής προσφορών είναι:
α) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 MW και μικρότερης ή
ίσης των 6 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) και δεν
πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149)
β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης
των 50 MW και μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW που ανήκουν σε
Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9).
γ) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW και μικρότερης ή
ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) και δεν
πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149)
ε) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και
μικρότερης ή ίσης των 20 MW και μεγαλύτερης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές
Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9).
στ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW.
ζ) Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο
Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
θ) Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW.
ι)

Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010
(Α΄ 204) συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης
ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9)και
φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW, που πληρούν το
κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149), δεν εντάσσονται υποχρεωτικά
σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας
υποβολής προσφορών.
Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των
6 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) και αιολικοί σταθμοί
4
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Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 MW, που πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α
του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149), δεν εντάσσονται υποχρεωτικά σε καθεστώς
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών).»
2.

Η παρ. 5 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
«5. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) και
φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW, που πληρούν το
κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149), μπορούν να συμμετέχουν σε
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που συμμετέχουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί της
κατηγορίας δ της παρ. 1.

3.

Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 3 ως εξής:
«6. Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης
των 6 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) και αιολικοί
σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 MW, που πληρούν το κριτήριο της
παρ. 3α του άρθρου 7 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149), μπορούν να συμμετέχουν σε
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που συμμετέχουν αιολικοί σταθμοί της
κατηγορίας ατης παρ. 1»

4.

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 5 του άρθρου 3, και του άρθρου 6, οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που θα διεξάγονται για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης χαρακτηρίζονται ως ειδικές κατά τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα θα διεξάγονται ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές για τις κάτωθι κατηγορίες:


Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 MW και μικρότερης ή
ίσης των 6 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) και δεν
πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149),



Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης
των 50 MW και μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW που ανήκουν σε
Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9),



Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW και μικρότερης ή
ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) και δεν
πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149),



Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και
μικρότερης ή ίσης των 20 MW και μεγαλύτερης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές
Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9).»
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Κατά τα λοιπά, η ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488), υπουργική απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε με τις ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 1263), ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.
179988/9.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 4850) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27.02.2019 (ΦΕΚ Β’ 779) υπουργικές
αποφάσεις εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
O Υφυπουργός

Γεράσιμος Θωμάς

Εσωτερική Διανομή:
–
–
–
–

Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΝ κ. Γερ. Θωμά
Γραφείο Γενικής Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων

Κοινοποιήσεις:
1. Εθνικό Τυπογραφείο (και σε ηλεκτρονική μορφή)
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
(προς δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης)
2.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
Πειραιώς 132
118 54 ΑΘΗΝΑ

3.

ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
Κάστορος 72
185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

4.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5
117 43 ΑΘΗΝΑ

5.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
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Δυρραχίου 89 & Κηφισού
104 43 ΑΘΗΝΑ
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