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Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας» και ειδικότερα τα άρθρα 43, 44 και 45. 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση 
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου 
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. 

3. To N. 4314/2014 Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 και την ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3614/2005 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
265/Α΄/2005) και ειδικότερα το άρθρο 62.  

4. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για 
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) και, ιδίως το άρθρο 37 
και 36 παρ. 6. 

5. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας 
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/ Α’/ 31-03-2010).  

6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) Περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
26/Α/2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και ευθύνη», καθώς και των άρθρων 20 & 77 του 
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014). 

7. Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α’/11-2-2014) ∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, άρθρο 41. 

8. Το Π.δ. 24/27.01.2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) που αφορά στην σύσταση και µετονοµασία 
Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

9. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/Α/28-08-2015) που αφορά στο «∆ιορισµό Υπουργών, 
Αναπληρωτών και Υφυπουργών».  

10. Το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α/28-08-2014) «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A/2005). 

12. Την αριθµ. 1911/02-11-2010 (ΦΕΚ 1718/Β/2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πλαίσιο 
Εφαρµογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
την αριθµ. 2529/23-12-2014 (ΦΕΚ 3464/Β/2014) ΚΥΑ. 

13. Την αριθµ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ1205/Β/2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«’Έγκριση του κανονισµού ∆ιαδικασίας Πληρωµών του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία 
Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασµό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)». 

14. Την αριθµ. 2058/28-07-2008 (ΦΕΚ 1563/Β/06-08-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Σύστηµα ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων και ∆ιαδικασίες Ανάκτησης Αχρεωστητως ή 
Παρανόµως Καταβληθέντων Ποσών από Πόρους του Κρατικού Προϋπολογισµού για την 
Υλοποίηση του ΕΠΑΛ2007-2013». 

15. Την αριθµ. 341509/26-11-2008 (ΦΕΚ 2437/Β/01-12-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Αναδιάρθρωσης αρµοδιοτήτων και κατανοµής προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών 
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του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«ΑΛΙΕΙΑ»» όπως τροποποιείται και ισχύει. 

16. Την αριθµ. 37501/04-03-2009 (ΦΕΚ 485/Β/17.03.2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Μεταφορά της ∆ηµόσιας ∆απάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωµή των µέτρων 
του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 2007-2013 και της ∆ράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιειών», 
του Μέτρο 4.2 του ΕΠΑΛ περίοδο 2000-2006, από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Π∆Ε).  

17. Την αριθµ. 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισµός των 
λειτουργικών µορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών 
τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων» όπως ισχύει κάθε φορά. 

18. Την αριθµ. 551 (ΦΕΚ 1122/Β/03-06-2011) «Λεπτοµέρειες εφαρµογής, σύστηµα 
επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Αλιείας 2007−2013 (ΕΠΑΛ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Την αριθµ. Υ20 (ΦΕΚ 1866/Β/30-08-2015) που αφορά την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
∆ηµήτριο Μελά. 

20. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
µε την αριθµ. Ε(2007) 6402/11-12-2007 Απόφασή της όπως τροποποιείται και ισχύει. 

21. Την αριθµ. 2925/13-10-2008 (ΦΕΚ 2178/Β/23-10-2008) Απόφαση Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 
2007-2013», όπως τροποποιείται και ισχύει.  

22. Την αριθµ. 656/12-3-08 απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών 
Πόρων και Υποδοµών για την κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης στα µέτρα του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 όπως τροποποιείται και ισχύει. 

23. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των πολύ 
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων.  

24. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα όπως αυτά εγκρίνονται 
και ισχύουν κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007– 
2013.  

25. Το µε αριθµ. πρωτ. Κε.Μ.Κ.Ε 120860/11-12-2014 έγγραφο της Κ.Ε.Μ.Κ.Ε. περί 
συµβατότητας µε το ενωσιακό δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις. 

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισµού σε σχέση µε την αρχικά εγκριθείσα δαπάνη όπως είχε 
αποτυπωθεί στην υπ’ αριθµ 1911/2010 ΚΥΑ καθώς και τους κάθε φορά ισχύοντες 
χρηµατοδοτικούς πίνακες του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, µε συγχρηµατοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 

27. Το γεγονός ότι σαν αποτέλεσµα συνεχούς διαβούλευσης µε τις αρµόδιες Οµάδες Τοπικής 
∆ράσης προκύπτει η ανάγκη της παρούσας τροποποίησης, η οποία συµβάλλει στην 
απλούστευση και διευκρίνιση των διοικητικών διαδικασιών υλοποίησης των τοπικών 
προγραµµάτων.  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Την 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1911/02-11-2010 (ΦΕΚ 1718/Β/2010) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης ‘Πλαίσιο Εφαρµογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος 
Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013’, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 2529/23-12-2014 (ΦΕΚ 3464/Β/2014) ΚΥΑ, ως 
εξής: 

 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 2 «Οµάδες Τοπικής ∆ράσης για Αλιευτικές Περιοχές» και συγκεκριµένα το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4, και ειδικά η πρόταση «Κάθε τροποποίηση της 
σύνθεσης της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας εγκρίνεται από την Ε.Υ.∆. ΕΠΑΛ» τροποποιείται ως εξής:  

«Σε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης των φορέων που απαρτίζουν την Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας η 
αλλαγή αυτή θα πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΥ∆ ΕΠΑΛ».   

 

Άρθρο 2 

Το άρθρο 3 «Αρµοδιότητες ∆ιαχείρισης που Εκχωρούνται» και συγκεκριµένα η παρ. 14 
τροποποιείται ως εξής: 

«Συλλέγει και καταχωρεί στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα τα στοιχεία 
παρακολούθησης και εκτέλεσης πράξεων. Όλες οι αποφάσεις ένταξης πράξεων καθώς και οι 
αποφάσεις απένταξης  δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της αρµόδιας ΟΤ∆ Αλιείας» 

 

Άρθρο 3 

Το άρθρο 8 «∆ράση 4.1.2 ∆ηµόσιες Επενδύσεις» και συγκεκριµένα στην παράγραφο 4 µε 
τίτλο «Επιλέξιµες δαπάνες», το ενδέκατο σηµείο τροποποιείται ως εξής: 

 

«Σχεδιασµός και εκτύπωση τουριστικών οδηγών και εντύπων, διαφηµιστικών οδηγών και 
ηλεκτρονικής διαφήµισης, κατασκευή ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, µέχρι ποσοστού 20% της 
συνολικής επιλέξιµης ∆ηµόσιας ∆απάνης» 

 

Επίσης το δωδέκατο σηµείο τροποποιείται ως εξής: 

«Χαρτογραφήσεις και παραγωγή θεµατικών χαρτών µέχρι ποσοστού 30% της συνολικής 
επιλέξιµης ∆ηµόσιας ∆απάνης». 

 

Άρθρο 4 

Το άρθρο 12 «Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤ∆ Αλιείας» (κατηγορία πράξεων 4.1.2.5), και 
συγκεκριµένα η παράγραφος 3, µε τίτλο «Είδος, ύψος και ένταση της ενίσχυσης» 
τροποποιείται ως εξής: 

«Η κατηγορία πράξεων δεν υπόκειται σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και υπάγεται στην 
Οµάδα 1 του παραρτήµατος ΙΙ του Καν 1198/06. Η χρηµατοδότηση των δαπανών 
οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.∆. Αλιείας µπορεί, κατά κανόνα να ανέλθει στο 10% της 
συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης κάθε Τοπικού Προγράµµατος. Το ακριβές ποσό καθορίζεται 
µε βάση µέθοδο η οποία θα λαµβάνει υπόψη το βαθµό υλοποίησης έκαστου Τοπικού 
Προγράµµατος. Η µέθοδος αυτή καθορίζεται µε Υπουργική Απόφαση. Σε ειδικές 
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περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό µπορεί να ανέλθει στο 15%, εφόσον η ανάγκη τεκµηριώνεται 
λόγω αποµακρυσµένων νησιών, προβληµάτων προσβασιµότητας κλπ.» 

 

Επιπλέον η παράγραφος 4  και συγκεκριµένα στην κατηγορία «Μη επιλέξιµες δαπάνες» το 
σηµείο 5 τροποποιείται ως εξής: 

� «Αµοιβές και έξοδα παράστασης της Ε.∆.Τ.Π, πλην των δαπανών αναγκαίων 
µετακινήσεων».  

� Προστίθεται επίσης 7ο σηµείο:  «Οι προµήθειες τραπεζικών συναλλαγών» 

 

Άρθρο 5 

Το άρθρο 13 «∆ιατοπική-∆ιακρατική Συνεργασία µεταξύ Αλιευτικών Περιοχών µέσω της 
∆ικτύωσης και της ∆ιάδοσης Βέλτιστων πρακτικών, (κατηγορία πράξεων 4.1.2.6» και 
συγκεκριµένα η παρ. 2 «∆ικαιούχοι των ενισχύσεων» αντικαθίσταται ως εξής: 

«∆ικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι συµµετέχουσες σε συνεργασία ΟΤ∆, µία εκ των οποίων 
δύναται να οριστεί και ως συντονίστρια της συνεργασίας. Κάθε διατοπική-διακρατική 
συνεργασία στην οποία συµµετέχει µία ΟΤ∆ αποτελεί αυτοτελές υποέργο της Κατηγορίας 
Πράξης 4.1.2.6.» 

 

Άρθρο 6 

Το άρθρο 16 «Σύµβαση Υλοποίησης, Τροποποιήσεις και Παραλαβή Τοπικού 
Προγράµµατος» και συγκεκριµένα στην παράγραφο 1 το σηµείο γ τροποποιείται ως εξής: 

� «Το Τοπικό Πρόγραµµα» 

Επίσης στην ίδια παράγραφο,  γίνεται διαγραφή του σηµείου δ. 

 

Τέλος στην παράγραφο 4 διαγράφεται η τελευταία φράση της παραγράφου και 
συγκεκριµένα: 

«… ενώ οι προτεινόµενες τροποποιήσεις δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την ολοκληρωµένη 
διάσταση του τοπικού προγράµµατος» 

 

Άρθρο 7 

Το άρθρο 17 «∆ιαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής επιχορήγησης στις Ο.Τ.∆. Αλιείας», 
και συγκεκριµένα στην παράγραφο 3, τροποποιείται ως εξής: 

� στο πρώτο σηµείο προστίθεται δεύτερη πρόταση και γίνεται ως εξής: 

Η Ο.Τ.∆. Αλιείας υποβάλλει Αίτηµα Μερικής Πληρωµής ∆απανών των κατηγοριών 
πράξεων 4.1.2.5 & 4.1.2.6 στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. όταν το σύνολο των πληρωµών 
δαπανών του µέτρου ανέρχεται τουλάχιστον στο 60% της προκαταβολής που έχει 
καταβληθεί στην Ο.Τ.∆. Αλιείας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 (α) ανωτέρω και εφ όσον 
έχει γίνει επαλήθευση των δαπανών από την Ε.Υ.∆. ΕΠΑΛ. Κατά το τελευταίο έτος 
επιλεξιµότητας των δαπανών του προγράµµατος 2007-2013 πραγµατοποιείται σταδιακά 
µερική απόσβεση της σχετικής προκαταβολής. 

 

� Το τρίτο σηµείο τροποποιείται ως εξής: 

«Στην περίπτωση που η ΟΤ∆ Αλιείας δεν έχει εισπράξει προκαταβολή υποβάλλει αίτηµα 
µερικής πληρωµής όταν το σύνολο των πιστοποιηµένων εξοφληµένων δαπανών 
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ανέρχεται στο 12% της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.5 και στο 50% του υποέργου της 
Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.6. για το οποίο υποβάλλει αίτηµα» 

 

� Το τέταρτο σηµείο τροποποιείται ως εξής;   

Αιτήµατα πληρωµής µπορούν να υποβληθούν στην ΕΥ∆ ΕΠΑΛ το αργότερο µέχρι και 2 
µήνες µετά τη λήξη επιλεξιµότητας των δαπανών του προγράµµατος. Η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. 
διενεργεί τους κατάλληλους διοικητικούς ελέγχους σύµφωνα µε το άρθρο 22 ή/και το άρθρο 
23, της παρούσας και στη συνέχεια διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο µερικής πληρωµής, 
σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διαδικασίες. 

 

Άρθρο 8 

Το άρθρο 19 «Αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο Μέτρου 4.1 (εξαιρούµενων των 
Κατηγοριών Πράξεων 4.1.2.5 και 4.1.2.6)» και συγκεκριµένα: 

� Η παράγραφος 12 τροποποιείται ως εξής: 

 «µετά την οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης των προς ένταξη πράξεων, η ΟΤ∆ Αλιείας 
συντάσσει τεχνικό δελτίο για κάθε πράξη, εκδίδει απόφαση ένταξης/χρηµατοδότησης των 
πράξεων στον Άξονα 4 του ΕΠΑΛ και καταχωρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο 
ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι 
εξαντλήσεως της διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης». 

� Στο τέλος της παραγράφου 13 προστίθεται η εξής πρόταση: 

Το διάστηµα της παράτασης των 60 ηµερών µπορεί να µεταβληθεί µόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις και κατόπιν σύµφωνης γνώµης από την ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας. 

 

Άρθρο 9 

Το άρθρο 21 «Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης πράξεων» και συγκεκριµένα η παρ. 5 
τροποποιείται ως εξής:  

«Η ηµεροµηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών για την Κατηγορία Πράξεων 
4.1.2. συµπίπτει µε αυτή της έγκρισης του τοπικού προγράµµατος από τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Για την Κατηγορία Πράξεων 4.1.1. ηµεροµηνία 
επιλεξιµότητας δαπανών θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του 
δικαιούχου στην εκάστοτε ΟΤ∆ Αλιείας.» 

 

Άρθρο 10 

Το άρθρο 22 «Επαληθεύσεις επί των αιτήσεων πληρωµής των δικαιούχων και καταβολή της 
ενίσχυσης», και συγκεκριµένα το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 τροποποιείται ως εξής: 

 

«Με το τελευταίο αίτηµα του δικαιούχου για τη χορήγηση της αποπληρωµής της πράξης 
υποβάλλονται, εκτός των άλλων, οι απαιτούµενες, κατά περίπτωση, άδειες των αρµόδιων 
αρχών που εξασφαλίζουν τη νοµιµότητα λειτουργίας, καθώς και τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την κάλυψη των δηλωθεισών θέσεων απασχόλησης. 
Ειδικά για τον έλεγχο των δηλωθεισών θέσεων απασχόλησης απαιτείται έλεγχος των 
δικαιολογητικών µέχρι και ένα χρόνο µετά τη λήξη της επιλεξιµότητας των δαπανών. Ο 
αριθµός αυτός των δηλωθεισών θέσεων θα πρέπει να δηλωθεί από τις ΟΤ∆ Αλιείας στην 
ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας»   
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Άρθρο 11 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 1911/02-11-2010 (ΦΕΚ 1718/Β/2010) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 2529/23-12-2014 (ΦΕΚ 3464/Β/2014) όµοιά 
της. 

 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 

  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 
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