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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ENOΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ανάπτυξη
και
επίδειξη
υποδειγμάτων
πρόληψης
και
επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - Development and Demonstration of Waste Electrical
& Electronic Equipment (WEEE) Prevention and Reuse Paradigms (LIFE14
ENV/GR/000858)»
I. To Γενικό Πλαίσιο της Πρόσκλησης
Το Πράσινο Ταμείο που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το
οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3889/2010 και τελεί υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), έχοντας υπόψη :
-Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 8 του Ν. 3889/2010, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες σκοπός του Πράσινου
Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του
περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική και χρηματοπιστωτική
υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που
αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της περιβαλλοντικής
πολιτικής της χώρας, καθώς και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού
συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων
που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8 του ν. 3889/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 2 "Τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. του Πράσινου Ταμείου» του N. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/2013), τις
υπ’ αριθμ. 39335/01-07-2013 "Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου" (ΦΕΚ 311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013) και υπ’ αριθμ. 49219/1010-2013 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 39335/01.07.2013 Απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Συγκρότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311)" (ΦΕΚ
457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) Αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος,
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Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τις υπ’ αριθμ.
26460/16.06.2015
"Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 39335/01.07.2013 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει’’
(ΦΕΚ 466//Υ.Ο.Δ.Δ./22.06.2015) και υπ’ αριθμ. 34810/10.08.2015
"Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 39335/01.07.2013 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει’’
(ΦΕΚ 586/ Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2015) Αποφάσεις του Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
και την υπ’ αριθμ.
49447/24.11.2015 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 39335/01.07.2013 απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
"Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου” (Υ.Ο.Δ.Δ.
311), όπως ισχύει’’ (ΦΕΚ 867 /Υ.Ο.Δ.Δ./27.11.2015) Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την υπ’ αριθμ. 43353/21.12.2015
"Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 39335/01.07.2013 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει’’
(ΦΕΚ 956 /Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2015) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
-Tις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/10.07.2007) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου», του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/20.09.2010)
Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335)” και του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α'/27.10.2011) και
ιδίως το άρθρο 26 αυτού.
-Το γεγονός ότι το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 118/2007, Ν.3886/2010, Ν.
4024/2011 ) τυγχάνει εφαρμογής, καθόσον από 29. 02.2016 δεν ισχύει πλέον ο
Κανονισμός Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο» (ΦΕΚ
Β/38/28.1.2012)
-Την από 1.12.2015 σύμβαση χρηματοδότησης (grant agreement), όπως
τροποποιήθηκε στις 11.01.2016, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
«Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του
Προγράμματος με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες
προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου
«Ανάπτυξη και επίδειξη υποδειγμάτων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)”
(“Development and Demonstration of Waste Electrical & Electronic
Equipment (WEEE) Prevention and Reuse Paradigms”) για το διάστημα από
1.1.2016 και μέχρι 30.06.2019 (Κωδικός Προγράμματος LIFE14
ENV/GR/000858). Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ
των συνδικαιούχων του Προγράμματος είναι και το Πράσινο Ταμείο.
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- Το από μηνός Ιανουαρίου 2016 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του
Συντονιστή Δικαιούχου «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» και του Πρασίνου
Ταμείου ως συνδικαιούχου στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE ReweeLIFE14 ENV/GR/000858, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι
υποχρεώσεις τόσο του Συντονιστή Δικαιούχου όσο και του Συνδικαιούχου,
καθώς και οι κοινές υποχρεώσεις αυτών στο πλαίσιο λειτουργίας του
Προγράμματος.
- - Την από 1.04.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη
σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου δύο εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο
υλοποίησης του Προγράμματος LIFE με τίτλο «Ανάπτυξη και επίδειξη
υποδειγμάτων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - Development and Demonstration of
Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Prevention and Reuse
Paradigms (LIFE14 ENV/GR/000858)» (ΑΔΑ: ΩΒΜΑ46Ψ844-8Τ6) και εν
προκειμένω ενός εξωτερικού συνεργάτη μηχανικού περιβαλλοντολόγου με
ειδίκευση στα ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης και ενός
εξωτερικού συνεργάτη Διοικητικού-Οικονομικού με ειδίκευση σε ζητήματα
διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κυρίως προγραμμάτων LIFE.
-Την υπ’ αριθμ. 103.3/2016 Απόφαση του ΔΣ του Πρασίνου Ταμείου, με την
οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της
ανωτέρω πρόσκλησης
- Την υπ’ αριθμ. 106.15/2.06.2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Πρασίνου Ταμείου
(ΑΔΑ: ΨΛΣ246Ψ844-3Ε1), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της
Επιτροπής Αξιολόγησης σύμφωνα με το οποίο κανείς εκ των δύο υποψηφίων
που υπέβαλαν αίτηση για την θέση του εξωτερικού συνεργάτη διοικητικούοικονομικού δεν πληρούσε τα τυπικά προσόντα της υπό προκήρυξη θέσης και
εκ του λόγου αυτού δεν ήταν δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας για την
κάλυψη της θέσης αυτής. Με την ίδια Απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος
του ΔΣ του Πρασίνου Ταμείου να προβεί στην διενέργεια νέας πρόσκλησης
για την πλήρωση της θέσης ενός εξωτερικού συνεργάτη ΔιοικητικούΟικονομικού, σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος LIFE-REWEEE.
-Το γεγονός ότι το Πράσινο Ταμείο, το οποίο ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της
ίσης μεταχείρισης στην λειτουργία του, προτίθεται να προσλάβει 1 εξωτερικό
συνεργάτη για θέματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης σε ευρωπαϊκά
προγράμματα και κατά προτίμηση σε προγράμματα LIFE, με σύμβαση έργου
διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας
του Προγράμματος LIFE REWEEE - LIFE14 ENV/GR/000858 στο πλαίσιο
επαναπροκήρυξης της σχετικής θέσης
με συγκεκριμένα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα:
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1 εξωτερικό συνεργάτη Διοικητικού – Οικονομικού Π.E ή Τ.Ε. με
ειδίκευση σε ζητήματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης σε
ευρωπαϊκά προγράμματα και κατά προτίμηση σε προγράμματα LIFE
- Η επιλογή του καταλληλότερου από τους υποψήφιους θα γίνει έπειτα από
συνολική εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων του,
καθώς και από σχετική συνέντευξη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αντικείμενο της σύμβασης έργου για τον εξωτερικό συνεργάτη
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε ή Τ.Ε, με ειδίκευση σε ζητήματα διοικητικής
και οικονομικής διαχείρισης, είναι η σχετική εργασία που αναλογεί στο
Πράσινο Ταμείο και άπτεται διοικητικών και διαχειριστικών θεμάτων σε
σχέση με την υλοποίηση του LIFE REWEEE
Παραδοτέα: Το παραδοτέο συνίσταται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων
εκ μέρους του συνεργάτη, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι
δραστηριότητες στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας του και η συμμετοχή του σε
σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος
Απαραίτητα Προσόντα :
- Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργανισμών ή Δημόσιας Διοίκησης από ελληνικό
ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού ή
Πτυχίο Ανωτάτου Τεχνολογικού Ιδρύματος στο πεδίο της Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Οργανισμών ή Οικονομίας και Διοίκησης
- Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/ C1)
- Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και
διαδικτύου
- Εμπειρία σε θέματα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης σε ευρωπαϊκά
προγράμματα και κατά προτεραιότητα σε προγράμματα LIFE
- Εμπειρία σε ζητήματα διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων
-Εμπειρία σε χρήση δημόσιας λογιστικής και διαδικασιών δημοσίου (ΚΑΕ,
Αναλήψεις υποχρέωσης, εγκρίσεις δαπάνης κλπ)
Πρόσθετα Προσόντα (που θα συνεκτιμηθούν):
- - Εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας, ενημέρωσης και διοργάνωσης
εκδηλώσεων
- Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες και έφεση στην συνεργασία και
την ομαδική δουλειά.
Η ετήσια αμοιβή του εξωτερικού συνεργάτη Π. Ε. ή Τ.Ε. Διοικητικού Οικονομικού για την εκτέλεση της Σύμβασης ορίζεται στο ποσό των 14.400
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (3.456), ήτοι στο συνολικό ποσό των 17.856 €.
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III. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι που εκτιμούν ότι οι γνώσεις και η εμπειρία τους
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ως άνω πρόσκλησης μπορούν να
συμμετάσχουν στην σχετική διαδικασία, υποβάλλοντας τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής
2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
από τα ΚΕΠ, στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα :
-ότι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
-ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή
δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική
δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
-ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν
το αδίκημα παραγράφηκε.
-ότι δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή
πλημμέλημα από δόλο για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του
έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω των έξι μηνών.
3. φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και των πτυχίων από τα οποία
θα προκύπτει η γνώση της ξένης γλώσσας
4. φωτοαντίγραφα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων της αλλοδαπής από το
ΔΟΑΤΑΠ
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 5 σελίδες)
6. Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή σχετικές συστατικές
επιστολές ή σχετικές συμβάσεις ή άλλως αποδεικνυόμενη συναφής
επαγγελματική εμπειρία.
Τα υπό στοιχεία 3, 4 και 6 δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από σχετική
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την βεβαίωση της εγκυρότητάς τους
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τα ΚΕΠ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως στα
γραφεία του Πρασίνου Ταμείου, «Βίλα Καζούλη», Λεωφόρος Κηφισίας 241,
ΤΚ 14561 Κηφισιά είτε με συστημένη επιστολή ή courier στην παραπάνω
Διεύθυνση με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ για το Πρόγραμμα LIFE REWEEE». Στον σχετικό φάκελο θα
πρέπει να περιλαμβάνεται και CD, όπου θα εμπεριέχονται όλα τα
δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Για παροχή οποιαδήποτε σχετικής πληροφορίας μπορείτε να απευθύνεστε
στον κ. Γεώργιο Πρωτόπαπας -τηλ. 2105241903 (εσωτ. 107). ή στην κα
Ολυμπία Χαλκιαδάκη (εσωτ. 101).
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ΙV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη
ημέρα της ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης στις ιστοσελίδες του Πρασίνου
Ταμείου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λήγει εντός
είκοσι εργάσιμων ημερών. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στα Γραφεία του
Πρασίνου Ταμείου, θα γίνονται δεκτές στις εργάσιμες ημέρες και ώρες
λειτουργίας του Ταμείου από 10.00 και μέχρι ώρα 15.00. Στην περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο
κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του
φακέλου και σε περίπτωση αποστολής με courier η ημερομηνία παράδοσης.
Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας της
υποψηφιότητας δεν εξετάζονται.
V. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης, η οποία έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 103.3/2016
Απόφαση του ΔΣ του Πρασίνου Ταμείου και η οποία θα εισηγηθεί τον
προτεινόμενο προς πρόσληψη εξωτερικό συνεργάτη σε θέματα ΔιοικητικούΟικονομικού στο ΔΣ του Πρασίνου Ταμείου, το οποίο λάβει την τελική
απόφαση επιλογής. Η διαδικασία αξιολόγησης αποτελείται από δύο φάσεις.
Στην πρώτη φάση η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας
των αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και καταρτίζει
κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής της
πρόσκλησης για την εν λόγω θέση. Εν συνέχεια, προβαίνει στην αξιολόγηση
των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων για
την υπό προκήρυξη θέση και καλεί τους υποψηφίους σε προσωπική
συνέντευξη. Στην δεύτερη φάση η αρμόδια Επιτροπή διενεργεί συνέντευξη με
τους υποψηφίους για την θέση για την διερεύνηση των προσωπικών
χαρακτηριστικών τους και της βούλησής τους να συνεισφέρουν
αποτελεσματικά στην υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος και στην
συνέχεια καταρτίζει πίνακα με σειρά προτεραιότητας με βάση τα τυπικά,
ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων για την υπό προκήρυξη
θέση. Επί τη βάσει του σχετικού πίνακα συντάσσει σχετικό πρακτικό
αξιολόγησης με πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με
την σειρά κατάταξης των υποψηφίων, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητικό
Συμβούλιο του Πρασίνου Ταμείου για την λήψη της σχετικής απόφασης.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πρασίνου
Ταμείου (www.prasinotameio.gr) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (www.ypeka.gr).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
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