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Το PEGASUS είναι ένα έργο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg 

Med που επικεντρώνεται στη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών και δράσεων για την 

ενίσχυση των ικανοτήτων σε επιλεγμένες περιοχές, όπου οι λειτουργίες των 

μικροδικτύων μπορούν να προσδώσουν πραγματική αξία στις υπό εξέταση κοινότητες. 

Το έργο – το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΑΠΕ - βρίσκεται πλέον σε πλήρη 

εξέλιξη και, κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2017, έχουν καταβληθεί 

πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη των πιλοτικών δικτύων και των λύσεών τους.  

 

Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και δοκιμές 

των μικροδικτύων στις παρακάτω περιοχές / εφαρμογές: 

 Στο Δήμο της Ποτέντζα στην Ιταλία  

 Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Στο νησί Gozo της Μάλτας 

 Στο δήμο Preko της Σλοβενίας 

 Στην κοινότητα Saint Julien-en-Quint της Γαλλίας 

 Στο αθλητικό πάρκο Ruše στην Κροατία 

Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν οι ανάλογες 

προπαρασκευαστικές ενέργειες και δοκιμές και στην κοινότητα του Μεγάλου Ευυδρίου 

του δήμου Φαρσάλων. 

 

Στις 27.9.2017, ο συντονιστής του έργου PEGASUS κος Marco Caponigro και κάποιοι 

από τους εταίρους του έργου συμμετείχαν σε θεματική εκδήλωση που έλαβε χώρα στη 

Βαρκελώνη. Το θέμα ήταν οι «Ενεργειακές προκλήσεις στα νησιωτικά και τα αγροτικά 

περιβάλλοντα». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων 

και ζητημάτων στρατηγικής από θεσμικής, κοινωνικής, τεχνολογικής και σχεδιαστικής 

άποψης που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ΑΠΕ στα νησιωτικά και τα αγροτικά 

περιβάλλοντα. Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από το έργο GREENCAP, το οποίο 



 

είναι το έργο ‘ομπρέλα’ για τον συντονισμό όλων των έργων του Προγράμματος 

Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Med που έχουν ως αντικείμενο τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

 

 

Το έργο PEGASUS συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας 

Interreg Med και έχει διάρκεια 30 μηνών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες : 

https://pegasus.interreg-med.eu/ 

ή Δρ Χαράλαμπος Μαλαματένιος e-mail:malam@cres.gr 
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