
 

 

 Ενημεπωηικό Δεληίο 

 
 

N ° 1 - Σεπηέμβπιορ 2013  

 

   
 

   Σε αςηό ηο ηεύσορ: 

 GRASP kick off meeting ζηα Σπάηα, 
Ελλάδα 

 Σςνεπγαζίερ με άλλα έπγα 

 GRASP 2η Διακπαηική Σςνάνηηζη ζηην 
Potenza, Basilicata, Ιηαλία 

 Ππάζινερ Δημόζιερ Σςμβάζειρ (ΠΔΣ) 

 Ππάζινερ Ππομήθειερ και «Έξςπνερ 
πόλειρ» - Σηήπιξη ζηον ηομέα ηηρ 
Ενέπγειαρ 

 
 

Εκδηλώζειρ: 
 
MED Σςνέδπιο Κεθαλαιοποίηζηρ 

Τν 2013, ν θύξηνο ζηόρνο ζα είλαη απηόο πνπ ζα 
ππαγνξέςεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο θεθαιαηνπνίεζεο, 
ώζηε λα ιεθζεί κία εηθόλα γηα ηελ κειινληηθή 
πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνύ. Η αλάιπζε ησλ 
project, ησλ εκπεηξηώλ θαη πξαθηηθώλ, θαζώο θαη 
ησλ ad hoc δηαβνπιεύζεσλ ζα δηεμαρζνύλ κε 
ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε απηώλ ησλ εκπεηξηώλ θαη ηε 
ζπιινγή απόςεσλ ησλ βαζηθώλ ελδηαθεξόκελσλ  
θνξέσλ. Υπό απηό ην πξίζκα, ε θεθαιαηνπνίεζε 
ζα είλαη έλα από ηα βαζηθά ζέκαηα ηνπ επόκελνπ 
Δηήζηνπ Σπλεδξίνπ MED ζηε Ληζζαβώλα, ην 
θζηλόπσξν ηνπ 2013. Πεξηζζόηεξα ζην: 
www.programmemed.eu/en/the-
programme/programme-capitalization.html 

Εςπωπαϊκή Ημέπα Σςνεπγαζίαρ - 10 
Σεπηεμβπίος, 2013: «Με Κοινά ζύνοπα, 
επσόμαζηε ποιο κονηά» 

Η δεύηεξε Δπξσπατθή Ηκέξα ζπλεξγαζίαο ζα 
ιάβεη ρώξα επίζεκα ζηηο 10 Σεπηεκβξίνπ 2013 ζηα 
πιαίζηα ηνπ ελαξθηήξηνπ ενξηαζκνύ ζην 
Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην ζην Σηξαζβνύξγν. Η 
εθζηξαηεία ζπληνλίδεηαη από ην πξόγξακκα 
INTERACT, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο, ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηελ 

 

Εναπκηήπιο ζςνέδπιο GRASP, Σπάηα, Ελλάδα 

 
 

GRASP: Η ελαξθηήξηα ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
Γήκν Σπάησλ - Άξηεκηο (Αζήλα, Διιάδα) ζηηο 22-24 Μαΐνπ 
2013. Η ζπλάληεζε είρε ο αληηθείκελν ηελ επίζεκε εηζαγσγή 
ζηα θύξηα ζέκαηα ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο 
εξγαζηεξίνπ γηα λα ζπδεηεζνύλ νη κεζνδνινγίεο πνπ ζα 
αθνινπζεζνύλ, νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαζώο θαη λα 
παξαθνινπζεζεί ε πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ. 

 

Οη θύξηνη ζηόρνη ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ: 

 Σπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ έξγνπ, ην πεδίν 
εθαξκνγήο, ηε κεζνδνινγία, ην πξόγξακκα εξγαζηώλ 
θαη ηα παξαδνηέα.  

 Σπδήηεζε γηα ηε δηάδνζε θαη ηελ πξνώζεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. 

 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη νξγάλσζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ. 

 Η επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηηο βξαρππξόζεζκεο θαη 
κεζνπξόζεζκεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Δπηζθόπεζε ηεο πξνόδνπ πνπ έρεη ζεκεησζεί από ηελ 
έλαξμε ηνπ έξγνπ. 

 Σύζηαζε επηηξνπώλ GRASP θαη ν ξόινο ηνπο ζην 
πιαίζην ηνπ έξγνπ. 

 



 

Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ. Πεξηζζόηεξα ζην: 

www.ecday.eu 

 

 
 

 

GRASP Project Partners: 

 

University of Patras, Greece 
http://www.upatras.gr 
 
 
 
 
 

Province of Perugia, Italy 

http://www.provincia.perugia.it 
 
 
 
 
 

Institute for Research 
& Improvement in 
Social Sciences, Malta 
http://www.researchsocialsciences.org 
 
 
 
 

Chamber of Commerce and 
Industry of Terrassa, Spain 
http://www.cambraterrassa.es 
 
 
 
 
 

Mountain Community Alto Basento 
(Program Area Basento, 
Bradano, Camastra), Italy 
http://www.areaprogrammabasento.it 
 
  
 
 

Municipality of Spata-
Artemis, Greece 
http://spata-artemis.gr/ 
 
 
 
 

Provincial Agency for 
Energy, Environment, and Sustainable 
development 
(APEA) Siena, Italy 

 
 

GRASP 2η Διακπαηική Σςνάνηηζη ζηην Potenza, Ιηαλία 

 
 

H 2ε δηαθξαηηθή ζπλάληεζε GRASP πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζηελ Potenza, Basilicata, ζηελ Ιηαιία ζηηο 5-7 Σεπηεκβξίνπ 
2013. Η ζύζθεςε ρσξίζηεθε ζε δύν ζπλεδξίεο, πξσί θαη 
απόγεπκα. Οη πξσηλέο ζπλεδξίεο ήηαλ αθηεξσκέλεο ζηνπο 
ηνκείο ηνπ έξγνπ, ζηελ παξνπζίαζε ηεο πξνόδνπ θαη ησλ 
παξαδνηέσλ πνπ είραλ επηηεπρζεί κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή 
ζηηγκή θαζώο θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ επόκελσλ βεκάησλ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ απνγεπκαηηλώλ ζπλεδξηάζεσλ, έιαβε 
ρώξα ην 1ν εξγαζηήξη κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ 
αληαιιαγή γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε, ηηο 
αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ εθαξκνγή 
ειεθηξνληθώλ κεζόδσλ πξνκεζεηώλ. Σε ζρέζε κε ην 
ηειεπηαίν, εηδηθνί επηζθέπηεο - εκπεηξνγλώκνλεο από ην 
δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα θιήζεθαλ από ηνλ εηαίξν 
ππνδνρήο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπλ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ ηξέρνπζα πξόνδν ζε ηνπηθό επίπεδν 
(γεληθά  γηα ηελ Potenza θαη Basilicata) ζηνλ ηνκέα ηεο 
ελέξγεηαο θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα ζρεηηθά βαζηθά δεηήκαηα. 

 
 
  

GRASP – Ππόοδορ   

 

Τν έξγν μεθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ ηξηκήλνπ ηνπ 
2013. Μέρξη ζηηγκήο  έρεη νινθιεξσζεί έλα ζρέδην 
επηθνηλσλίαο, ην ινγόηππν, έλα θπιιάδην κεηαθξαζκέλν 
ζηηο εζληθέο γιώζζεο όισλ ησλ εηαίξσλ θαη έλα ειεθηξνληθό 
ελεκεξσηηθό πεξηνδηθό. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε ηζηνζειίδα ηνπ  

 



 

http://www.apea.siena.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATLANTIS Consulting, Cyprus 
www.atlantis-consulting.eu 

 
 
 
 
 

Chamber of Commerce, Industry and 
Navigation of Castellon, Spain 

http://www.camaracastellon.com 

 
 
 

Inter-District Association 
of Electrification and 
Lighting of Haute-Corse 
(SIEEP), France 
 
 
 
 
 
 
Municipality of Pilea-
Hortiatis, Greece 

http://www.pilea-
hortiatis.gr 
 
 
 
 
 
 

University of Vlora 
“Ismail Qemali”, Albania 
http://www.univlora.edu.al 
 
 
 
 
 
 

City Development 
Agency East Sarajevo 
(RAIS ), 
Bosnia & Herzegovina 
http://www.rais.rs.ba 

 

 

έξγνπ "www.grasp-med.eu", κε 3 ηνκείο, πξνθίι ζην 
LinkedIn, θαζώο θαη έλα Κνηλσληθό πξνθίι.  

Έρνπλ αλαπηπρζεί εξσηεκαηνιόγηα γηα ηνπο πξώηνπο 
ρξήζηεο, ώζηε λα 
δηαλεκεζνύλ ζηηο ΜΜΔ (κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο) θαη 
ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ 
ζρεηηθά κε ηα ηερληθά / κε ηερληθά εκπόδηα θαη επηηεύγκαηα 
βάζεη ηνπ ηύπνπ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Οη απαληήζεηο από 
ην εξσηεκαηνιόγηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε κειινληηθή 
αλάπηπμε ηνπ έξγνπ.  

Έρεη παξαρζεί έλα εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο, γηα  λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδειώζεσλ ηνπ έξγνπ 
(ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα θαη ζπλέδξηα). Δθπξόζσπνη ησλ 
εηαίξσλ ζπκκεηείραλ ζε ηνπηθέο ζπλεδξηάζεηο, ζε Σπλέδξην 
Πξάζηλεο Δλέξγεηαο. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθε έλα 
ελεκεξσηηθό δειηίν θαη έλα δειηίν ηύπνπ όπνπ 
παξνπζηάδεηαη ην έξγν GRASP ζε ηνπηθά / πεξηθεξεηαθά 
κέζα ελεκέξσζεο θαη ζε δηθηπαθνύο ηόπνπο θαζώο θαη ζε 
ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην γηα ηελ ελεξγεηαθή 
απνδνηηθόηεηα. 

Σηελ ελαξθηήξηα ζύζθεςε ηνπ έξγνπ GRASP, παξέζηεζαλ 
εθπξόζσπνη θαη άιισλ έξγσλ κε ζηόρν ηελ κειινληηθή 
ζπλεξγαζία.  Πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζζνύλ θαη άιια έξγα 
κε έλαλ πην νξγαλσκέλν θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν, 
δεκηνπξγήζεθε έλα πξόηππν κνληέιν πνπ ζα παξέρεη 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ηα αληηθείκελά ηνπ θαη 
ζα δεηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο από άιια έξγα 
πνπ ζηνρεύνπλ ζηε ζπλεξγαζία. 

 
 
 

Σςνεπγαζία με άλλα έπγα 

 
 
Τν GRASP έρεη ήδε εδξαηώζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε άιια 
ρξεκαηνδνηνύκελα έξγα πνπ δξνπλ ζην πεδίν ηεο δηεζλήο 
ζπλεξγαζίαο, κε ζηόρν ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη 
απνηειεζκάησλ θαη ηεο δηάρπζεο/αληαιιαγήο γλώζεσλ 
θνηλνύ ελδηαθέξνληνο  
 

ECOFUNDING (Ππόγπαμμα MED)  

Τν έξγν είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηώλ 
γηα επελδύζεηο πνπ επλννύλ ηηο «πξάζηλεο» ΜΜΔ. Ο θύξηνο 
ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη κία νινθιεξσκέλε 
πιαηθόξκα νηθνλνκηθώλ πόξσλ πνπ ζπλδένπλ επελδπηέο 
θαη επηρεηξεκαηίεο θαη λα πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνύο κεραληζκνύο ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε ΔΔ. 
Δπίζεο, παξέρεη θαηλνηόκεο ιύζεηο γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε 
επηρεηξεκαηηθώλ εγρεηξεκάησλ, ηδησηηθέο επελδύζεηο θαη 
ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία Σπλεξγαζηώλ Γεκόζηνπ-Ιδησηηθνύ 
ηνκέα (ΣΓΙΤ).  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  

GRASP WEB Site: 

 http://www.grasp-med.eu 

 

 

 

 

 

 

GRASP Social Networks: 

 

twitter.com/GraspMed 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/graspMed 

 

 

 

 

www.linkedin.com/in/graspmed 

 

www.linkedin.com/company/grasp-
med 

 

 

 
 

 

 

REPUBLIC-MED (Ππόγπαμμα MED) 

Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε πξνώζεζε 
λέσλ κεζνδνινγηώλ γηα ηε βειηίσζε ηερληθό-νηθνλνκηθώλ 
κειεηώλ γηα ηελ αλαθαίληζε ησλ δεκνζίσλ θηεξίσλ θαη ησλ 
ππαίζξησλ - δεκόζησλ ρώξσλ. Δπίζεο, ζα εληνπηζηνύλ νη 
αλεπάξθεηεο ζηηο εθαξκνδόκελεο εζληθέο κεζόδνπο ζε όηη 
αθνξά ηελ αλαθαηαζθεπή θηηξίσλ θαη ζα πξνηαζεί κία θνηλή 
κεζνδνινγία γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Η πξνζέγγηζε απηή 
ζα πεξηιακβάλεη πηινηηθέο εθαξκνγέο θαη πεηξακαηηζκό 
κέζσ πνιιαπιώλ ηππνινγηώλ δεκόζησλ ρώξσλ. 
 

REMIDA (Ππόγπαμμα MED) 

Σηόρνο είλαη λα δνθηκαζηνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ λέα 
ζπζηήκαηα ΣΓΙΤ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλαδήηεζεο 
ιύζεσλ κεγαιύηεξεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο θαη 
Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε 
έμππλσλ ελεξγεηαθώλ θνηλνηήησλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηώλ 
ησλ ζηόρσλ, ην έξγν ζα αλαγλσξίζεη κεζόδνπο θαη 
ζηξαηεγηθέο κέζσ ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηώλ ζηα ζέκαηα 
ησλ έμππλσλ ελεξγεηαθώλ θνηλνηήησλ, ησλ νηθνδνκηθώλ 
δπλαηνηήησλ, βαζηδόκελεο ζηηο αξρέο ηεο Δλεξγεηαθήο 
Απνδνηηθόηεηαο θαη ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 
θαζώο θαη ζηελ αλάπηπμε δηαθξαηηθώλ πηινηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ.  

 
 

 
 
 
  

Ππάζινερ Δημόζιερ Σςμβάζειρ (ΠΔΣ)  

 
 

Οη Πξάζηλεο Γεκόζηεο Σπκβάζεηο (ΠΓΣ) είλαη κηα δηαδηθαζία 
όπνπ νη δεκόζηεο αξρέο επηδηώθνπλ λα πξνκεζεύνληαη 
αγαζά θαη ππεξεζίεο κε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 
επηπηώζεσλ ζε όιν ηνλ θύθιν δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

 
 
 

 

GRASP project: Ππάζινερ Ππομήθειερ και ζηήπιξη 
Έξςπνων Πόλεων ζηον ηομέα ηηρ Ενέπγειαρ  

 
 
Τν GRASP είλαη έλα έξγν πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην 
πξόγξακκα MED, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα - 2 «Πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο εδαθηθήο 
αλάπηπμεο» θαη ην ζηόρν 2.2 «Πξνώζεζε ησλ αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ ελέξγεηαο θαη βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 



 

 
απνηειεζκαηηθόηεηαο».  

Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο 
ησλ ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 
θαη λα ζέηνπλ πξνδηαγξαθέο «Πξάζηλεο πνηόηεηαο» γηα ηηο 
ΠΓΣ. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, έρνπλ ηεζεί εηδηθνί ζηόρνη:  

 Υπνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηώλ ΠΓΣ ζηελ επξύηεξε 
πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο 
ελέξγεηαο (π.ρ. αλαλεώζηκεο πεγέο θαη ηα "πξάζηλα" 
πιηθά). 

 Θέζπηζε ελόο δηαθξαηηθνύ Μεζνγεηαθνύ Γηθηύνπ ησλ 
δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ ζε όηη αθνξά ηηο ΠΓΣ. 

 Σρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή κηαο λέαο έμππλεο 
«Πξάζηλεο» ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο πξνκεζεηώλ.  

 Αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή 
παξαθνινύζεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ κειινληηθώλ 
δξάζεσλ θαζώο θαη ησλ κειινληηθώλ πξσηνβνπιηώλ 
ησλ ζπκκεηερόλησλ πεξηθεξεηώλ θαη ρσξώλ.  

 Γηάδνζε ησλ εκπεηξηώλ θαη ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ 
κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην έξγν θαη 
δξαζηεξηόηεηεο ππνζηήξημεο ηεο επξύηεξεο δηάδνζεο 
πιεξνθνξηώλ πξνο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξέσλ ράξαμεο 
πνιηηηθήο θαη ησλ ΜΜΔ).  

 

Σην έξγν GRASP ζπκκεηέρνπλ 13 θνξείο από 6 κεζνγεηαθέο 
ρώξεο (Διιάδα, Ιηαιία, Ιζπαλία, Γαιιία, Κύπξνο, Μάιηα) θαη 
2 πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ ρώξεο (Αιβαλία, Βνζλία & 
Δξδεγνβίλε), εμαζθαιίδνληαο εθπξνζώπεζε πνηθίισλ 
θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θαη δεκόζησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη 
ηελ εμαζθάιηζε πην νινθιεξσκέλσλ, βηώζηκσλ θαη 
κεηαθέξζηκσλ ηειηθώλ απνηειεζκάησλ. 

 

   
 


