
 
 

Γενική Συνέλευση - Ιανουάριος 2015 
Απολογισμός Πεπραγμένων – Αναλύσεις Αγοράς  

 

 

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά 
 

3ο Δ.Σ. Περίοδος 2014 - 2015 



Ταυτότητα ΣΠΕΦ 

1. Επιστημονικός και επιχειρηματικός σύνδεσμος. 

2. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009. 

3. Εκπροσωπεί Πανελλαδικά τους επαγγελματίες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά συστήματα. 

4. Τα μέλη έχουν υποχρεωτικά διασυνδεδεμένη εν λειτουργία τουλάχιστον μία Φ/Β εγκατάσταση. 

5. Διοίκηση από 9μελές Δ.Σ. εκλεγμένο από την Γ.Σ. των μελών με διετή θητεία.  

6. Στόχος η προάσπιση των συμφερόντων των ηλεκτροπαραγωγών από Φ/Β στην βάση ύπαρξης 
και διατήρησης μιας υγιούς αγοράς.  

Δράσεις 

1. Θεσμική συμμετοχή στις δημόσιες διαβουλεύσεις των Αρχών για τα θέματα των Φ/Β και της 
ηλεκτροπαραγωγής εν γένει. 

2. Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις και εκπροσώπηση στα ΜΜΕ. 

3. Διεξαγωγή επιστημονικού και μελετητικού έργου ώστε ο σύνδεσμος να λειτουργεί ως ο 
σύμβουλος της Πολιτείας για τα θέματα που αφορούν την ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β και την 
χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στον βαθμό που σχετίζεται μαζί τους. 

 

 

Ταυτότητα ΣΠΕΦ 



Μέλη 3ου Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος 

2. Κώστας Τσούμας – Αντιπρόεδρος 

3. Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας 

4. Λουκάς Λαλιώτης – Ταμίας 

5. Μιχάλης Σιαμίδης – Μέλος 

6. Ευριπίδης Δοντάς – Μέλος 

7. Κώστας Χρονόπουλος – Μέλος 

8. Γιώργος Δρόσος – Μέλος 

9. Γιώργος Σαμαράς - Μέλος 

 

 

Μέλη 3ου Δ.Σ. 



Πρόβλημα :  

Στρέβλωση Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) λόγω του Κανόνα 30% και του Μηχανισμού Ανάκτησης 
Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ). 

  

Δράση ΣΠΕΦ :  

Καταγγελία κατά του Κανόνα 30% και του ΜΑΜΚ και της συνεπακόλουθης στρέβλωσης της ΟΤΣ στην 
Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Ε.Ε. – Νοέμβριος 2012 

 

Νέα κατάσταση 2014:  

Με Αποφάσεις ΡΑΕ (338, 339) καταργήθηκε από 1/1/14 ο Κανόνας 30% και από 1/7/14 ο ΜΑΜΚ.   
 

Πρόκληση για όλους παραμένει η ηλεκτροπαραγωγική υπερδυναμικότητα ελέω ύφεσης και όχι βέβαιης 
απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων. 

Δεν είναι «επιθυμητός» ο πλήρης λειτουργικός εκτοπισμός των μονάδων Φ.Α. ειδικά τις ώρες 
λειτουργίας των Φ/Β, διότι αυτές ενισχύουν την ΟΤΣ αλλά και το ΜΜΚΣΘΜ που είναι προς όφελος του 
Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Διαφορετικά θα καταλήξουν και πάλι οι ΑΠΕ να συγκρίνονται με τον λιγνίτη. 

  

Απολογισμός Πεπραγμένων -1  
Στρέβλωση ΟΤΣ, ΜΑΜΚ, Κανόνας 30% 



Σε συνέχεια της κατάργησης Κανόνα 30% και ΜΑΜΚ η ΟΤΣ ανακάμπτει:  

 

 

Απολογισμός Πεπραγμένων -1  
Η Εξέλιξη της ΟΤΣ μετά την άρση των στρεβλώσεων 

Περίοδος Λειτουργίας Φ/Β 

Ώρες Ώρες 

Η λειτουργία των Φ/Β εμφανώς συγκρατεί την ΟΤΣ μέσω της μείωσης του φορτίου του Συστήματος.  



Πρόβλημα : Επιδείνωση κατά έως και + 30% των συνθηκών ρευστότητας Φ/Β παραγωγών λόγω 
ανισοκατανομής των «Έναντι» τιμολογήσεων. 

 

Δράσεις ΣΠΕΦ : Εισήγηση (Ιανουάριος 14) νέας κατανομής «Έναντι Τιμολογήσεων» εν αναμονή της 
Τηλεμέτρησης και στα Φ/Β < 100 KWp, η οποία και έγινε αποδεκτή.  

 

 

Απολογισμός Πεπραγμένων -2  
Έναντι Τιμολογήσεις 



Απολογισμός Πεπραγμένων -3  
Συμψηφισμοί ΔΕΗ – Διαχειριστών εκτός ΗΕΠ 

Πρόβλημα :   

Ανισοκατανομές Πληρωμών εντός ΑΠΕ μέσω συμψηφισμών της ΔΕΗ προς τους Διαχειριστές πόρων 
ΑΠΕ με υποχρεώσεις ΗΕΠ. 
 

Δράσεις ΣΠΕΦ :  

Καταγγελία στην ΡΑΕ στα πλαίσια των άρθρων 34, 35, 36 του ν. 4001/2011. 

Πίεση προς ΛΑΓΗΕ για ανάληψη νομικής δράσης κατά ΔΕΗ. 

Παρέμβαση ΣΠΕΦ στα Ασφαλιστικά ΛΑΓΗΕ κατά ΔΕΗ (εκδικάστηκε Φεβρουάριος 14). 

Παρέμβαση ΣΠΕΦ στην Αγωγή ΛΑΓΗΕ κατά ΔΕΗ (κατατέθηκε Οκτώβριος 14). 
 

Αποτελέσματα :  

Δικαίωση της καταγγελίας ΣΠΕΦ με την έκδοση της Απόφασης ΡΑΕ 200/2014 σχετικά με τον παράνομο 
χαρακτήρα των συμψηφισμών της ΔΕΗ προς τον ΛΑΓΗΕ πόρων ΑΠΕ με ποσά ΗΕΠ. 
 

Έκδοση Απόφασης 6022/2014 του Μον. Πρωτοδ. Αθηνών (Ασφαλιστικά Μέτρα) που καταφαίνεται κατά 
της ΔΕΗ για το θέμα και διατάσσει την μείωση των επίδικων συμψηφισμών στο 50% μέχρι την Αγωγή. 
 

Η εκδίκαση της Αγωγής ΛΑΓΗΕ και της Παρέμβασης ΣΠΕΦ κατά ΔΕΗ προσδιορίστηκε για τον Ιανουάριο 
2017. 

  

 

 



Απολογισμός Πεπραγμένων -4  
Κινητοποιήσεις για Πληρωμές 

Τρεις δυναμικές, ειρηνικές και πραγματικές κινητοποιήσεις στο ΥΠΕΚΑ για τις πληρωμές με επί 
μέρους συμμετοχές και τοπικών συλλόγων όπως ΘΕΣΙΦ, ΕΣΑΦ και Αγροτικά Φωτοβολταϊκά Ηπείρου: 
 
 Οκτώβριος 2013 
 Δεκέμβριος 2013 
 Φεβρουάριος 2014 

 
Σε επί τόπου συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία ΥΠΕΚΑ που ακολούθησαν, διασφαλίστηκε η 
πρόοδος των πληρωμών και αποσπάστηκαν και μεσοπρόθεσμες δεσμεύσεις πληρωμών που εν γένει  
επαληθεύτηκαν. 

 



Απολογισμός Πεπραγμένων -5  
Διαβούλευση ν. 4254/2014 

Πρόβλημα  :  

 Βεβαιωμένη πρόθεση της Κυβέρνησης για μονομερή μείωση των FIT των εν λειτουργία έργων, με την 
ανοχή-συγκατάθεση της ΕΕ και με στόχο την ομογενοποίηση των οικονομικών αποδόσεων 20ετίας 
(Project IRR) σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ. 

 Ύπαρξη από τον Ιούλιο 2012 αυθαίρετα και ακραία οριζόντιας περικοπής εσόδων δια Εισφοράς (ν. 4093) 
ύψους 25% – 42% χωρίς καμία παραμετροποίηση με αποτέλεσμα την δυσανάλογη οικονομική 
καταστροφή χιλιάδων Φ/Β μονάδων και την βίαιη νόθευση του ανταγωνισμού σε επίπεδο επιβίωσης.  

 Κατακερματισμός παραγωγών σε μικρο-ομάδες και μικροσυλλόγους με αποκλειστικό γνώμονα την 
προώθηση αιτημάτων «τυφλής» εξαίρεσης ή διακριτής μεταχείρισης σε βάρος των υπολοίπων και χωρίς 
καμία επιστημονική-αναλογιστική-μαθηματική τεκμηρίωση. 

 Οδυνηρή πρότερη εμπειρία ενδοτικότητας του Πολιτικού συστήματος σε τέτοιες συντεχνιακές πιέσεις.  
  

Δράση ΣΠΕΦ :  

 Στην βάση της «μη χείρον βέλτιστον προσέγγισης», κατάθεση ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής 
μελέτης πλήρους παραμετροποίησης 3-διαστάσεων των περικοπών και σύγκλισης των Project IRR 
20ετίας των Φ/Β επενδύσεων με όλες τις υπόλοιπες ΑΠΕ με παράλληλη επίλυση σεναρίων βιωσιμότητας 
ΕΛΑΠΕ. 

 Δημόσια επιμέρους αντίκρουση αστήρικτων συντεχνιακών προσεγγίσεων υπέρ διακριτής μεταχείρισης 
υποομάδων.  

 Προσπάθεια εξασφάλισης αντισταθμιστικών παροχών και συμμετοχής των τραπεζών. 



Αποκλιμάκωση ελλείμματος ΕΛΑΠΕ 



Αποκλιμάκωση ελλείμματος ΕΛΑΠΕ &  
Λογιστική Υπερημερία 

Αναλογούσα Λογιστική Υπερημερία = (Τρέχον Σωρευτικό Έλλειμμα / Σύνολο Εκροών Έτους) x 365 
 

 Αναλογούσα λογιστική υπερημερία ΕΛΑΠΕ τον Φεβ-15 μόλις 16 ημέρες 
 Αναλογούσα λογιστική υπερημερία ΕΛΑΠΕ τον Μαρ-15 μόλις 11 ημέρες 
 Αναλογούσα λογιστική υπερημερία ΕΛΑΠΕ τον Αυγ-15 μόλις 3 ημέρες 

 
 



Απολογισμός Πεπραγμένων - 6  
Θεσμική Ενίσχυση Διαχείρισης Πληρωμών ΑΠΕ 

Πρόβλημα :  

 Αύξηση ανείσπρακτων λογαριασμών στην Προμήθεια (ΔΕΗ).   

 Συσσώρευση της ανεισπραξιμότητας μονομερώς στις ΑΠΕ που αντιμετωπίζουν υπερημερίες 
πληρωμών 90-120 ημερών ενώ το τρέχον λογιστικό έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ δικαιολογεί μόλις τις 45 
ημέρες και οσονούπω ακόμη λιγότερο (~15 ημέρες).   

 Αντίθετα ο ΗΕΠ αποπληρώνεται στους Παραγωγούς κάθε εβδομάδα με μηδενικές καθυστερήσεις.  

 Οι καταναλωτές ωστόσο πληρώνουν / διακανονίζουν σύμμετρα όλα τα σκέλη του λογαριασμού 
τους, άρα δεν δικαιολογείται επαχθής διαφορά πέραν του λογιστικού ελλείμματος μόνο στις ΑΠΕ.   

 

Δράσεις ΣΠΕΦ :  

 Πιέσεις σε ΛΑΓΗΕ για δικαστικές ενέργειες διεκδίκησης των πόρων ΑΠΕ. 

 Από κοινού με ΛΑΓΗΕ δικαστικές ενέργειες κατά ΔΕΗ το Φεβρουάριο 14 για παράνομους 
συμψηφισμούς πόρων ΑΠΕ με διαχειριστές.  

 Υποστήριξη της είσπραξης των πόρων ΑΠΕ από την Προμήθεια απευθείας από τον ΛΑΓΗΕ 
(παράκαμψη ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ωστόσο μέσω των Μετρητών που διαχειρίζεται υπολογίζει τα ποσά).  

 Εισήγηση θέσπισης Μηχανισμού Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και Διασφάλισης 
Είσπραξης Απαιτήσεων Πόρων ΑΠΕ από Προμήθεια στα πρότυπα της 8ης Ημέρας Αναφοράς του 
ΗΕΠ.  

 

                            



Απολογισμός Πεπραγμένων - 6  
Θεσμική Ενίσχυση Διαχείρισης Πληρωμών ΑΠΕ 

Σημερινή Κατάσταση : 

 Ανταπόκριση ΛΑΓΗΕ στο αίτημα ΣΠΕΦ με έγγραφη απάντηση πως μόλις μεταφερθεί η ευθύνη 
είσπραξης των πόρων ΑΠΕ σε αυτόν, θα θεσπίσει τον αιτούμενο μηχανισμό. 

 Έτοιμη νομοθετική ρύθμιση (τροπολογία στο ν/σ της απελευθέρωσης της αγοράς αερίου) για την 
μεταφορά της ευθύνης των πόρων ΑΠΕ στον ΛΑΓΗΕ.   

 Περαιτέρω δικαστικές ενέργειες ΛΑΓΗΕ κατά ΑΔΜΗΕ για τα χρωστούμενα. 

 Ανακοινώσεις ΔΕΗ, εις απάντηση των πιέσεων, περί ενεργότερης επίσπευσης της είσπραξης των 
λογαριασμών από τους καταναλωτές.  

 Συγκράτηση -κατά το δυνατόν- των πολιτικών λαϊκισμού με τους λογαριασμούς ρεύματος και την 
υπόθαλψη των αναίτια κακοπληρωτών. 



Απολογισμός Πεπραγμένων - 7  
Ρυθμιστικός Κίνδυνος 

Πρόκληση :  

 Διαβούλευση πλαισίου στόχων 2030 στην ΕΕ για ΑΠΕ. 

 Αναντιστοιχία φιλόδοξου χαρακτήρα στόχων ΑΠΕ με την μακροχρόνια οικονομική ύφεση, την μείωση 
της κατανάλωσης αλλά και του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών. 

 Μη ύπαρξη μηχανισμού συσχέτισης ή έστω σηματοδότησης μεταξύ νέων επενδύσεων στις ΑΠΕ με το 
πραγματικά διαθέσιμο περιθώριο ηλεκτρικής ισχύος (κρισιμότητα ισοζυγίου ισχύος).   

 

Δράσεις ΣΠΕΦ :  

 Συμμετοχή σε όλες τις σχετικές διαβουλεύσεις και την δημόσια συζήτηση για τους νέους στόχους ΑΠΕ 
και την μετεξέλιξη του συστήματος αποζημίωσης για τα νέα έργα. 

 Διατύπωση ρεαλιστικών θέσεων υπέρ του μη δεσμευτικού χαρακτήρα των στόχων ΑΠΕ σε επίπεδο 
χώρας, αλλά κατόπιν επιμέρους τεκμηριωμένου εθνικού ενεργειακού-οικονομικού σχεδιασμού.   

 Υποστήριξη ελαστικοποίησης των αποζημιώσεων σε ανταγωνιστικότερη ή πλήρως ανταγωνιστική βάση 
για τα νέα κάθε φορά έργα, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί ο ρυθμιστικός κίνδυνος μέσω της 
ευαισθητοποίησης των εν δυνάμει νέων επενδυτών στις προκλήσεις της αγοράς.   



Απολογισμός Πεπραγμένων - 7  
Ρυθμιστικός Κίνδυνος 

Δράσεις ΣΠΕΦ :  

 Ανάδειξη του προβλήματος του κανιβαλισμού τιμών χονδρικής από τις ΑΠΕ ακόμη και μετά την 
θέσπιση του ΜΜΚΣΘΜ και την πλήρη κατάργηση του ΜΑΜΚ.  Επίταση του φαινομένου στον δρόμο 
προς υψηλές διεισδύσεις ΑΠΕ.  

 Υποστήριξη της συμμετοχής των νέων μεγάλων ΑΠΕ (άνω των 10 MW όπου υπάρχει τεχνικά η 
δυνατότητα) απευθείας στην αγορά προς αδρανοποίηση του προβλήματος κανιβαλισμού τιμών 
χονδρικής.   

 Ανάδειξη της πραγματικής υφής του ΕΤΜΕΑΡ ως κόστους ρεύματος, παντελώς ασύμβατα με 
χαρακτηρισμούς περί δήθεν Φόρου (εκκρεμεί δίκη στο ΣτΕ), αλλά ακόμα και Τέλους.  

 Διατύπωση πρότασης για την ενσωμάτωση του ΕΤΜΕΑΡ στο κόστος Προμήθειας προς συνολική 
αντιμετώπιση του: 

 

 Προβλήματος κανιβαλισμού τιμών χονδρικής,  

 Υπερδιόγκωσης του ΕΤΜΕΑΡ λόγω μη αποτύπωσης του αποφευγόμενου κόστους λόγω των ΑΠΕ 

 Επίτευξης υψηλών διεισδύσεων. 

 Αυτόματη ισομοιρία και συμμετρία ΑΠΕ με ΗΕΠ στις πληρωμές από Προμήθεια.   

 



Απολογισμός Πεπραγμένων - 8 
Αιτήματα θεραπείας ΥΠΑΑΝ 

Πρόβλημα :     

 Ασύμμετροι αποκλεισμοί από το ΥΠΑΑΝ αιτημάτων θεραπείας επενδυτών από τις ευεργετικές 
διατάξεις του ν. 4146/2013 περί αναμόρφωσης των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης στην βάση του 
απολογιστικού κόστος των εκθέσεων πιστοποίησης ΚΟΕ και όχι των αυθαίρετων «κουρεμάτων» των 
Γνωμοδοτικών.  

 

Δράση ΣΠΕΦ :  

 Προσφυγές μελών παραγωγών στα Διοικητικά Δικαστήρια. 

 Σειρά παρεμβάσεων προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης συνοδευόμενων και από ομαδικό διάβημα 
πληττόμενων παραγωγών υπό τον ΣΠΕΦ. 

 Στόχος η πολιτική επίλυση του προβλήματος και η αποφόρτιση της Δικαιοσύνης στην βάση και των 
πρώτων καταδικαστικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα Διοικητικά δικαστήρια σε βάρος του 
Ελληνικού Δημοσίου.    

 

Αποτέλεσμα:   

 Ψήφιση τροπολογίας στον ν. 4242/28-2-14 και εν συνεχεία έκδοση Υ.Α. 15729/15-4-14 περί δίκαιης 
διεύρυνσης των κριτηρίων υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις θεραπείας του ν. 4146/2013. 

 Μέχρι 31/12/14 εξετάστηκε το σύνολο των εκκρεμούντων αιτημάτων θεραπείας και έχει εκδοθεί 
σημαντικός αριθμός Αποφάσεων Αναμόρφωσης της Ολοκλήρωσης επί το δικαιότερο.    

 

 



Απολογισμός Πεπραγμένων - 9  
Διαβούλευση για ΜΔΕΙ και Διακοψιμότητα  

Πρόβλημα :     

 Επιβολή αυθαίρετης επιβάρυνσης των ΑΠΕ-Φ/Β επί του τζίρου για την χρηματοδότηση του μέτρου 
της διακοψιμότητας (Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού) και την επιδότηση μεγάλων 
καταναλωτών. 

 

Δράσεις - Θέσεις ΣΠΕΦ :  

 Συμμετοχή σε όλες τις διαβουλεύσεις για την ανάδειξη του χαρακτήρα αποφόρτισης των αιχμών 
λόγω Φ/Β και αντίστοιχης μείωσης της ΟΤΣ.  

 Τεκμηριωμένη ανάδειξη της Διακοψιμότητας ως ισοδύναμης (από την πλευρά της κατανάλωσης) 
εναλλακτικής των ΑΔΙ (πλευρά παραγωγής) για την διαχείριση της ευελιξίας στο φορτίο 
συστήματος.   

 Η χρηματοδότηση και των δύο αυτών μηχανισμών οφείλει από κοινού να αφορά τους 
υφιστάμενους (αλλά και μελλοντικούς μέσω μηχανισμού ενιαίας βάσης δημοπρασιών) πόρους των 
ΑΔΙ. 

 Οι θερμοηλεκτρικοί παραγωγοί θα μετακυλήσουν την επιβάρυνση της Διακοψιμότητας στην ΟΤΣ 
οπότε πρακτικά δεν πλήττονται.  

 Επειδή η ΟΤΣ λόγω της μείωσης των τιμών αερίου αναμένεται να μειωθεί, η μετακύληση δεν θα 
«φανεί» καν στον καταναλωτή.  

 

 



Δράσεις - Θέσεις ΣΠΕΦ :  

 Η βιομηχανία που απολαμβάνει μειωμένων χρεώσεων στο ΕΤΜΕΑΡ αλλά και πλαφόν, έχει καρπωθεί 
τα οφέλη εξοικονόμησης από την μείωση της ΟΤΣ και των άλλοτε αιχμών της λόγω της συμμετοχής 
των ΑΠΕ - Φ/Β, χωρίς να επιβαρύνεται ισόποσα από το ΕΤΜΕΑΡ.  
 

Η μέση μείωση της ΟΤΣ λόγω ΑΠΕ (~10 ευρώ/MWh) είναι πολύ μεγαλύτερη των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ 
προς την βιομηχανία ύψους 2,23 ευρώ/MWh.  Συνεπώς η χρέωση της διακοψιμότητας σε βάρος των 
ΑΠΕ για την ενίσχυση της βιομηχανίας «ηθικά» δεν στέκει.  Ακόμη περισσότερο δεν στέκει στα Φ/Β 
που την περίοδο λειτουργίας τους η μείωση της ΟΤΣ είναι ακόμη μεγαλύτερη. 

 

 

Απολογισμός Πεπραγμένων - 9  
Διαβούλευση για ΜΔΕΙ και Διακοψιμότητα  

Διαστρωμάτωση χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ – Απόφαση ΡΑΕ 175/2014  



Απολογισμός Πεπραγμένων - 10  
Απαλλαγή απόδοσης μη εισπραχθέντος ΦΠΑ 

Πρόβλημα :     

 Απόδοση ΦΠΑ για πωλήσεις πολλαπλών ανείσπρακτων μηνών-τιμολογίων προς ΛΑΓΗΕ.  

 

Δράσεις ΣΠΕΦ :  

 Παρεμβάσεις στον Πρωθυπουργό 

 Παρεμβάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών 

 Παρεμβάσεις στο Υπουργείο ΠΕΚΑ 

 Ευαισθητοποίηση των Βουλευτών για το χρονίζον πρόβλημα 

 

Αποτέλεσμα:   

 Νομοθετική επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος και έναρξη από τους παραγωγούς μη απόδοσης 
ανείσπρακτου ΦΠΑ ανεξόφλητων τιμολογίων από 1/10/14 σύμφωνα με την ΠΟΛ 1214/2014 του Υπ. 
Οικονομικών. 



100 kW - ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά 
 
 

           Ευχαριστούμε 
 


