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Το Πανεπιστήμιο Πατρών επικεφαλής
εταίρος του έργου GPP4Growth, στο
πλαίσιο του προγράμματος Interreg-
Europe
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Το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο

Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει στο έργο

«Green Public Procurement for resource-efficient regional growth

(GPP4Growth)» ως επικεφαλής εταίρος. Στο συγκεκριμένο έργο

συμμετέχουν 9 εταίροι από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλά
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