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Νοέμβριος 2019 6ο Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο 

GPP4GROWTH 

Νέα του έργου 

Το GPP4Growth είναι ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το 

πρόγραμμα INTERREG Europe, το οποίο 

έχει ως στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες 

στις δημόσιες αρχές να προωθήσουν την 

οικολογική καινοτομία, την αποδοτικότητα 

των πόρων και την πράσινη ανάπτυξη μέσω 

των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). 

Στο 6ο Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο 

μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες 

εξελίξεις του GPP4Growth και τις 

προσεχείς δραστηριότητες. 

Μια κρυφή ματιά  

         PG.2 

Εγκύκλιος GPP Ιρλανδίας 

Σχέδιο δράσης Ιρλανδίας για GPP  

PG.3  

7ο Συνέδριο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη – 

Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Πάτρα 

Πρότυπο υποβολής προτάσεων για την κυκλική 
προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής - Επαρχία 
της Αμβέρσας 

Πράσινη ανάπτυξη της περιοχής Lodzkie μέσω 

της ΕΕ 

PG.4 

Συνέντευξη στις επιχειρήσεις στην Κοινότητα – 

Ιρλανδία Ημέρα πληροφοριών GPP στην Ιρλανδία

PG.5  

6η Περιφερειακή συνάντηση στην περιφέρεια 
Lodzkie 

PG.6  

6η Συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών – Πάτρα 

6η Συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών - Ιρλανδία 

PG.7 
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Τον Οκτώβριο του 2019, ο Υπουργός Οικονομικών & 

Δημόσιων Δαπανών και Μεταρρύθμισης, Paschal Donohoe 

TD ο Υπουργός Επικοινωνιών, Δράσης για το Κλίμα και το 

Περιβάλλον, Richard Bruton TD και ο Υπουργός Εξωτερικών 

στο Τμήμα Δημόσιων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων Patrick 

O'Donovan TD υποδέχτηκαν τη δημοσίευση της Εγκυκλίου 

20/2019: Προώθηση της χρήσης Περιβαλλοντικών και 

Κοινωνικών Θεμάτων στις Δημόσιες συμβάσεις. Η εγκύκλιος 

καταδεικνύει την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην 

προώθηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων ζητώντας 

από τις υπηρεσίες και τα γραφεία να εξετάσουν τη 

συμπερίληψη πράσινων κριτηρίων στις προμήθειες τους και 

οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα κληθούν να υποβάλουν 

σχετική έκθεση το 2020. Η εγκύκλιος είναι μία από τις 

δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης 

GPP4Growth και συνδέεται επίσης με τον δημόσιο τομέα ως 

ηγέτης στο πρόσφατα δημοσιευμένο  Σχέδιο Δράσης για το 

Κλίμα  στην Ιρλανδία. Απαιτεί από κάθε δημόσιο φορέα να 

έχει μια κλιματική εντολή.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο Δράσης GPP Ιρλανδίας 

Το πρώτο σχέδιο σχεδίου δράσης της Ιρλανδίας για τις ΠΔΣ έχει 

υποβληθεί. Το σχέδιο επικεντρώνεται σε 3 κύριες δράσεις: 

 

1.  Ανάπτυξη Εθνικής Εγκυκλίου για τις Πράσινες Προμήθειες 

 

2. Ανάπτυξη ενός Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Κατάρτισης  

 

3. Ενημέρωση των Εθνικών Οδηγιών για τις Πράσινες Συμβάσεις  

 

 

Με τα σχέδια υλοποίησης και παρακολούθησης και το κόστος που σχετίζεται με κάθε σχέδιο που 

αναλύεται λεπτομερώς. Το τμήμα ζήτησε τη συμβολή των ενδιαφερομένων μας για να 

συμπεριληφθεί στην τελική έκδοση που πρόκειται να δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2019. 

 

 

Εγκύκλιος GPP για την Ιρλανδία 

Abby Semple 

Joan Prummel 

Mervyn Jones 

Gijs Termeer 

https://www.dccae.gov.ie/en-ie/climate-action/Pages/default.aspx
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/climate-action/Pages/default.aspx
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/climate-action/Pages/default.aspx
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/climate-action/Pages/default.aspx
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/climate-action/Pages/default.aspx
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7ο Συνέδριο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη – “Κυκλική Οικονομία & 

Βιώσιμη Ανάπτυξη” 
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης με τίτλο «Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη», εκπροσωπούμενο από τον καθηγητή 

Χρήστο Ι. Μπούρα με παρουσίαση στο Πρόγραμμα GPP4Growth. Στην εκδήλωση συζητήθηκαν πολλά 

κρίσιμα ζητήματα, όπως:   

• H σημασία της επίτευξης των βιώσιμων στόχων του ΟΗΕ 

σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

• Ο καταλυτικός ρόλος της καινοτομίας στην αντιμετώπιση 

των προκλήσεων της αλλαγής του κλίματος, μέσω της 

επιτυχημένης πορείας του EIT Climate-KIC Greece. 

• Επίτευξη των απαραίτητων συνεργειών σε περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο για την προώθηση της μετάβασης σε μια 

βιώσιμη οικονομία και κοινωνία. 

• Ενίσχυση της περιφερειακής διακυβέρνησης για την προώθηση μιας ολιστικής βιώσιμης ατζέντας που θα 

έχει άμεσο, θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή και την ευημερία των πολιτών 

Πρότυπο υποβολής προτάσεων για την κυκλική προμήθεια εξοπλισμού 

πληροφορικής 

Όταν μιλάμε για αποδοτική και κυκλική οικονομία από πλευράς πόρων, η 

πληροφορική είναι μια σημαντική κατηγορία προϊόντων με μεγάλο αντίκτυπο 

στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Ο ρόλος των δημόσιων αρχών είναι 

αναμφισβήτητος: με την πολιτική προμηθειών τους μπορούν να ενισχύσουν τα 

περιβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ως μεγάλοι καταναλωτές 

πληροφορικής, οι δημόσιες αρχές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις εταιρείες πληροφορικής, με τη χρήση 

των ΠΔΣ αυτές ενθαρρύνουν τη διαρθρωτική βελτίωση της βιωσιμότητας της αλυσίδας παραγωγής. Η 

επαρχία της Αμβέρσας και η ΜΚΟ BBL ανέπτυξαν πρότυπο υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 

προγράμματος CircuIT, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την επαρχία της Αμβέρσας, για να παραδώσουν 

στις τοπικές αρχές ένα συγκεκριμένο μέσο για να διαχειριστούν ακριβώς αυτό. To πρότυπο υποβολής 

προτάσεων περιλαμβάνει μια συλλογή εφικτών και αποτελεσματικών προτάσεων για την κατάρτιση 

διαγωνισμού για την κυκλική προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής. Για κάθε τμήμα μιας δημοπρασίας 

(τίτλος, θέμα, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης) προτείνονται διάφορες προτάσεις, οι οποίες 

μπορούν να υιοθετηθούν κυριολεκτικά ή με μικρή προσαρμογή. Με κάθε πρόταση, παρέχονται οδηγίες για 

τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επαληθευτεί το κριτήριο. Με το σχέδιο CircuIT, η επαρχία της 

Αμβέρσας και η BBL σκοπεύουν να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τον οικολογικό αντίκτυπο του 

εξοπλισμού πληροφορικής και παράλληλα με τη λειτουργία μόχλευσης των δημοσίων συμβάσεων. 

(διαβάστε εδώ (στα ολλανδικά): https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-

standaardbestek-voor-de-circulaire-aankoop-van-ict-apparatuur) 

https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voor-de-circulaire-aankoop-van-ict-apparatuur
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voor-de-circulaire-aankoop-van-ict-apparatuur
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Συνέντευξη στις Επιχειρήσεις στην 

Κοινότητα – Ιρλανδία (https://www.bitc.ie/) 

 Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, ο Bernie Kiely, βοηθός διευθυντής του 

Τμήματος Επικοινωνιών, Κλιματικής Δράσης και Περιβάλλοντος του Τμήματος Επικοινωνιών (DCCAE)  και 

η Δρ Irene Cadogan, Εκτελεστικός Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Απορριμμάτων και Αποδοτικότητας 

των Πόρων του (DCCAE), ερωτήθηκαν πρόσφατα για ένα άρθρο για την επιχείρηση στο Blog της 

Κοινότητας. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν γύρω από την Κυκλική Οικονομία και τις Πράσινες Δημόσιες 

Προμήθειες. Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη συνέντευξη εδώ 

https://www.bitc.ie/newsroom/news/circular-economy-developments-from-the-irish-government/. 

"Εγκυκλικές εξελίξεις της οικονομίας από την ιρλανδική κυβέρνηση" 

GPP Ημέρα Πληροφορίας στην Ιρλανδία 
 

 Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, το Υπουργείο Επικοινωνιών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος (DCCAE) 

πραγματοποίησε μια Εθνική Ημέρα Πληροφοριών GPP στο Δουβλίνο με τίτλο «Πράσινες Δημόσιες 

Προμήθειες Πράξης για το Κλίμα». Το πρόγραμμα για την ημέρα ξεκίνησε με παρουσιάσεις από το 

Τμήμα και 4 βασικούς ομιλητές, Abby Semple, Joan Prummel, Mervyn Jones και Gijs Termeer. Το 

επίκεντρο της ημέρας ήταν η 

εφαρμογή των ΠΔΣ στην πράξη, ως 

εκ τούτου οι παρουσιάσεις του 

ομιλητή επικεντρώθηκαν σε δέσμες 

εργαλείων και διαδικασίες 

εφαρμογής. Οι ομιλητές οδήγησαν 

επίσης μεμονωμένα εργαστήρια 

απογεύματος για να εμβαθύνουν στα 

επιλεγμένα θέματα. Οι Joan Prummel 

και Mervyn Jones επικεντρώθηκαν 

στην Πράσινη Προμήθεια και την 

Κυκλική Οικονομία, ενώ η Abby 

Semple επικεντρώθηκε στο GPP 

Toolkit και στο Gijs Termeer στην κλίμακα απόδοσης CO2. Κάθε παρουσίαση επέτρεπε επίσης 

ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες. Το αποτέλεσμα της ημέρας ήταν γενικά πολύ θετικό. Με 

πολλούς παράγοντες που υποδηλώνουν ότι η Πράσινη Προμήθεια παραμένει στο προσκήνιο των 

μυαλών των παρευρισκομένων μας. 

 

GPP Ημέρα Πληροφορίας στο Δουβλίνο 

https://www.bitc.ie/
https://www.bitc.ie/newsroom/news/circular-economy-developments-from-the-irish-government/


5 
 

 

  

European Commission published the 

second Environment Implementation 

Review (EIR) 

Η συνάντηση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να συζητηθούν οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη 

στην περιοχή σε ένα ευρύτερο πεδίο. Πιο συγκεκριμένα, 

επειδή – εκτός από το έργο GPP4Growth και τα θέματα που 

σχετίζονται με τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις - 

συζητήθηκε το έργο LCA4Regions, το οποίο 

συγχρηματοδοτήθηκε επίσης στο πλαίσιο του 

προγράμματος INTERREG EUROPE και του σχεδίου 

GREEN HUB. 

Το βασικό ζήτημα του σχεδίου LCA4Regions είναι να 

συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέσων 

περιβαλλοντικής πολιτικής μέσω της εφαρμογής 

μεθοδολογιών κύκλου ζωής, η οποία αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Το έργο 

GREEN HUB (συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του 

περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την 

περιφέρεια της Πολωνίας για τα έτη 2014-2020) στοχεύει 

στην παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις της 

περιφέρειας της Πολωνίας να δημιουργήσουν προσφορά 

ανταγωνιστικών οικολογικών προϊόντων, τα οποία θα 

συμβάλουν στην οικοδόμηση της πράσινης παραγωγικής 

ικανότητας προμηθευτές στις δημόσιες συμβάσεις. 

Επιπλέον, τα συμπεράσματα από το έργο GPP4Growth 

συνέβαλαν στη σύνταξη των δραστηριοτήτων σε αυτό το 

έργο και σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του Περιφερειακού 

Σχεδίου Δράσης για την περιοχή της Πολωνίας στο πλαίσιο 

των δράσεων του GPP4Growth και θα υλοποιηθούν και μέσω 

αυτών. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια θετική πράσινη 

απάντηση για το μέλλον! 

Συνεδριάσεις Περιφερειακών Ενδιαφερόμενων Μερών του 6ου Εξαμήνου 

Η 6η Περιφερειακή Συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του προγράμματος GPP4Growth στην 

περιφέρεια της Πολωνίας διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης με τίτλο "Κυκλικές 

Πρωτοβουλίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφέρειας της Πολωνίας", που πραγματοποιήθηκε 

στο γραφείο του στρατάρχη της περιφέρειας της Πολωνίας, στις 14 Νοεμβρίου 2019. Στη 

συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του δημόσιου, ιδιωτικού, ακαδημαϊκού τομέα και των ΜΚΟ. 

6η περιφερειακή συνάντηση – Περιφέρεια Lodzkie 
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6η Συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών - Πανεπιστήμιο Πατρών - 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο 

επικεφαλής εταίρος, πραγματοποίησε την 6η συνεδρίαση της 

ομάδας ενδιαφερομένων μερών του έργου GPP4Growth. Η 

συνάντηση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Χρήστου Ι. Μπούρα, 

καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 

και επιστημονικού υπεύθυνου του έργου GPP4Growth, ο οποίος 

παρουσίασε σύντομα τα αποτελέσματα του έργου μέχρι σήμερα. 

Στη συνέχεια, ο Θωμάς Σταυρόπουλος, Διδάκτορας Δημοσίου 

Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και επισκέπτης του 

Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, μίλησε για ειδικά νομικά θέματα 

ελέγχου των προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις, εξηγώντας 

λεπτομερώς τις πρόσφατες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο των 

δημόσιων συμβάσεων ως αποτέλεσμα του νέου νόμου που 

ψηφίστηκε στην Ελλάδα (Ν. 4412/2016). Στη συνέχεια, η κα Μαρία 

Διαμαντοπούλου, επικεφαλής του τμήματος οικονομικών και 

φορολογικών ελέγχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

(εργαλείο πολιτικής του Πανεπιστημίου Πατρών για το 

GPP4Growth), μίλησε για τις ΠΔΣ στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας με κύριες πρωτοβουλίες στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση, 

συντονισμένη από τον καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων συμμετείχε σε μια γόνιμη συζήτηση, η οποία 

περιστράφηκε στις νέες πολιτικές της νέας περιφερειακής αρχής 

στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την προσέγγιση 

στο θέμα των ΠΔΣ και την πολιτική της νέας κυβέρνησης σχετικά 

με τις ΠΔΣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6η  Συνάντηση Ενδιαφερόμενων 

Μερών - Ιρλανδία  

Την 6η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η έκτη 

συνάντηση των ενδιαφερομένων στην γραφεία του 

Τμήματος Επικοινωνιών, Κλιματικής Δράσης και 

Περιβάλλοντος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

με εκπροσώπους των τριών βασικών μερών που 

συμμετείχαν στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο σχέδιο δράσης 

GPP και στον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί 

η εφαρμογή τους στη δεύτερη φάση του έργου. 
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Σύνοδος Κορυφής για τις Περιφέρειες GPP4Growth για τις 

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 

Για βελτιωμένη διαθεσιμότητα στην αγορά 

& δυνατότητα για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες στην ΕΕ 

 

Στις 10 Δεκεμβρίου 2019, υπάλληλοι και περιφερειακοί φορείς που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των πράσινων δημόσιων συμβάσεων συγκεντρώθηκαν στη Sliema της Μάλτας 
για τη σύνοδο κορυφής των περιφερειών GPP4Growth. 
 

Το έργο GPP4Growth συμφωνεί με την άποψη ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν βασική αγορά 

για την προώθηση, εδραίωση και επέκταση της πράσινης οικονομίας. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι 

καθοριστικής σημασίας για την οικονομία εν γένει, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει μόνο το 1/5 του 

ΑΕΠ της ΕΕ και κατά συνέπεια αποτελεί τον μοναδικό μεγαλύτερο παράγοντα αγοράς και ζήτησης 

για προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρώπη. Μπορεί λοιπόν λογικά να γίνει κατανοητό ως το κύριο 

όχημα με το οποίο θα διεξαχθεί ο πράσινος μετασχηματισμός της οικονομίας. 

Το έργο GPP4Growth επιδιώκει να ενισχύσει τη νέα μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων της 

ΕΕ (2016), δηλ. Το κανονιστικό πλαίσιο που προετοίμασε η ΕΕ για την προώθηση της οικολογικής 

καινοτομίας, της αποδοτικότητας των πόρων και της πράσινης ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας νέα 

κριτήρια ανάθεσης σε προτάσεις και προσφορές που ενσωματώνουν περιβαλλοντικές πτυχές. 

Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τις δημόσιες αρχές να εγκαθιστούν, να 

δημοσιεύουν και να διαχειρίζονται κλήσεις και συμβάσεις που απαιτούν από τις επιχειρήσεις / 

προσφέροντες: α) να συμμορφώνονται με περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, β) να ενσωματώνουν τις 

περιβαλλοντικές δαπάνες στις προσφορές τους βάσει της προσέγγισης κόστους κύκλου ζωής, γ) 

παράδοση αγαθών που πληρούν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών σημάτων, μειώνοντας 

ταυτόχρονα τη διοικητική επιβάρυνση. 

Η σύνοδος κορυφής GPP4Growth παρείχε ένα οργανωμένο φόρουμ για τις περιφέρειες της ΕΕ να 

μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο σχετικά με τις πράσινες πρακτικές δημόσιων συμβάσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, να διερευνήσουν μια σειρά από ερωτήσεις που στρέφονται ευρύτερα προς τη 

διαθεσιμότητα της αγοράς και τις δυνατότητες για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες στην ΕΕ. 

Συνεπώς, η σύνοδος κορυφής αποσκοπούσε να δώσει απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο μπορεί να προσεγγιστεί εννοιολογικά και πρακτικά το ζήτημα της διαθεσιμότητας στην 

αγορά και των δυνατοτήτων για πράσινα προϊόντα, προκειμένου να προωθηθεί η πράσινη ανάπτυξη 

και η οικολογική καινοτομία μέσω της βελτίωσης της βιωσιμότητας των δημόσιων συμβάσεων. 

 



8 
 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών(GR) 

 Περιφέρεια της Λομβαρδίας 

 
Περιφέρεια της Lodzkie 

 Επαρχία της Αμβέρσας (BE) 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Χωροταξίας, Περιφερειακή 

Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας 

(ES) 

 

Περιφέρεια Προγραμματισμού 

Zemgale (LV) 

 

Οργανισμός Περιφερειακής 

Οικονομικής Ανάπτυξης Στάρα 

Ζαγόρα (BG) 

 

Τμήμα Επικοινωνιών, Δράσης 

για το Κλίμα και το Περιβάλλον 

(IE) 

 

Ίδρυμα Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Διαλόγου της 

Μάλτας (MT) 

 

Εταίροι 

Find us on 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, 

επικοινωνήστε με: 
 

Καθηγητής Χρήστος Μπούρας 

bouras@cti.gr 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το 

GGP4Growth? 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας 

δελτίο μέσω της ιστοσελίδας 

www.interregeurope.eu/gpp4growth  

 

http://www.interregeurope.eu/gpp4growth

