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Εξάπλωση κορωνοϊού Χάρτης
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Εκδήλωση για τις καλές πρακτικές
στις υδατοκαλλιέργειες

Tweet

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό του

Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και
συγκεκριμένα το «Εργαστήριο
Κατανεμημένων Συστημάτων & 
Τηλεματικής» συμμετέχει στο έργο
«Improving policies to boost SME 

competitiveness and extraversion in 
EU coastal and rural areas where 
aquaculture is a driver of the 
regional economy (EXTRA-SMEs)» 

(https://www.interregeurope.eu/extra-smes/). Το έργο EXTRA-SMEs 
συγκεντρώνει 8 περιφέρειες από 7 χώρες, με σκοπό την επέκταση των
αγροτικών και παράκτιων ΜΜΕ σε ευρύτερες αγορές για την προώθηση των
προϊόντων τους, μέσω απλούστερων και βελτιωμένων διοικητικών
διαδικασιών και καινοτόμων τεχνολογιών και εντάσσεται στο πλαίσιο του

Interreg Europe (http://www.interregeurope.eu/). Στο πλαίσιο του έργου
πραγματοποιείται η 3η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του έργου στην

Δημοφιλή

1 Δημήτρης Ζιαζιάς: Γράμμα ενός
γιατρού σε κατ’ οίκον περιορισμό
λόγω κορωνοϊού, στην Πάτρα

2 Κορωνοϊός: Τι θα γίνει με
σχολεία, εκδρομές και
πανελλήνιες

3 Δυτική Ελλάδα: Σε αυτό το χωριό
έχουν γεννηθεί οι περισσότεροι
γιατροί, αναλογικά με τον
πληθυσμό του

Μου αρέσει Κοινο οίηση

Διαβάστε επίσης

1. Εφιάλτης ο κορωνοϊός ανά τον
κόσμο! ΒΙΝΤΕΟ

2. ΟΕΒΕΣΝΑ: Η Περιφέρεια να
εισηγηθεί ώστε να κηρυχτεί η
περιοχή σε κατάσταση Έκτακτη
Ανάγκης

3. Κορωνοϊός: Με αντισηπτικά σε
μετρό και λεωφορεία

4. Σεισμός 3,6 ρίχτερ, 9 χλμ
ανατολικά της Ναυπάκτου
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οποία θα συζητηθούν καλές πρακτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και

της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της υδατοκαλλιέργειας και θα λάβει χώρα την
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ. στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό
Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, αίθουσα ΙΙ-7, 1ος όροφος.

Tο πρόγραμμα της συνάντησης μπορείτε να το δείτε στον παρακάτω
σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1pjuBvCTgvjk8iD6MPBiJf0Ln65-
MmnbX/view

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση μπορείτε να
στείλετε email στο: vmantadaki@upatras.gr με τίτλο: «Ημερίδα EXTRA-SMEs» 
και κείμενο το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας.
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4 Πάτρα- Κορωνοϊός: Πολύ σοβαρή
η κατάσταση του 66χρονου- 
Γιατροί αρνούνται το καθήκον
τους από φόβο

5 Κορωνοϊός: Πώς ξεχωρίζει από το
κρυολόγημα ή την γρίπη;

Μου αρέσει Κοινο οίηση

Πάτρα-Δυτική
Ελλάδα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
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Fast Phrases

FoititoChat.gr

Your Dating Sites

yourfitblog.com

Αντιπρύτανης ΑΠΘ για κοροναϊό: Υπάρχει πιθανότητα να είναι
κατασκευασμένος

Ακόμη ο πιο πολύ τεμπέλης θα μάθει γλώσσα χάρη σε αυτό το τρικ!

Κορωνοϊός: Επτά κρούσματα από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας

Foititochat: Ένα site για να chatάρεις με φοιτητές και νέους

Κατεπείγουσα σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον κορωνοϊό

Ξέρουμε τι ψάχνεις και πίστεψέ μας, δε θα το βρεις στο Tinder. Τα καλύτερα
Dating Sites της Ελλάδας

Εγκλωβισμένοι στα σύνορα Ιράκ - Τουρκίας 13 Έλληνες οδηγοί φορτηγών - Δεν
τους αφήνουν να περάσουν λόγω κορωνοϊού!

Διπλασίασα τον όγκο των χειλιών μου με απολύτως φυσικό...

Κορωνοϊός - Επιβεβαιώθηκαν επτά νέα κρούσματα - Επιπλέον μέτρα για
σχολεία, ΚΑΠΗ και αγώνες
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Κλείνει το Κολλέγιο Αθηνών – 
Επιβεβαιώθηκε κρούσμα
κορωνοϊού σε γονέα
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Νύχτα τρόμου για δύο ηλικιωμένες
τα ξημερώματα στην Αιγιάλεια - Της
λήστεψαν
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Γιατί οι γάμοι θα πρέπει να
τελούνται Κυριακή;
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Ομοσπονδία Εμπόρων Δυτ. 
Ελλάδας: Επιστολή διαμαρτυρίας
στον Χρ. Σταϊκούρα για τα μέτρα
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Πάτρα: Πτώση βράχων στην Καρυά- 
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Κορωνοϊός: Εξεγέρσεις στις ιταλικές
φυλακές, έξι νεκροί
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Άννα Μαστοράκου: "Γιατροί και οι
νοσηλευτές καταβάλλουν
υπεράνθρωπες προσπάθειες στην
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Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου
Αμαλιάδας: "Όχι μπούλινγκ στους
ανθρώπους που νοσούν"
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Ιερά Σύνοδος για κορονωϊό: Να
προσευχηθούμε, να
εκκλησιαζόμαστε και να κοινωνάμε
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