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Το Πανεπιστήμιο Πατρών επικεφαλής εταίρος του έργου
GPP4Growth, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-
Europe

 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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Τα αναπάντεχα οφέλη του σεξ
Οι ώρες που περνά το ζευγάρι κάτω από τα
ευρύχωρα σκεπάσματα δεν είναι μόνο για
τον πολυπόθητο οργασμό. Κι αυτό γιατί η
σεξουαλική πράξη...

Το οργισμένο post της Τάνιας Τσανακλίδου
για το σύμφωνο συμβίωσης
Λίγη ώρα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου
στη Βουλή για το σύμφωνο συμβίωσης για
τα ομόφυλα ζευγάρια, η Τάνια Τσανακλίδου
ξέσπασε το βράδυ τ...

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΒΟΜΒΑ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -
Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΒΟΜΒΑ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -
Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
http://www.katohika....

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
http://www.makeleio.gr/index.php?
option=com_content&view=article&id=273
05:2013-10-05-05-20-34&catid=4:2012-
02-11-12-49-59&It...

ΣΟΚ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΕΙΧΑΝ
"ΠΟΛΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" ΜΕ ΓΑΙΔΑΡΟ!
http://www.makeleio.gr/index.php?
option=com_content&view=article&id=275
56:-----q--q---&catid=4:2012-02-11-12-49-
59&Itemid=2 ...

Στη Δικαιοσύνη καταθέτει ο Νίκος
Νικολόπουλος για τα δάνεια των
επιχειρήσεων Αλαφούζου
Την πόρτα της Πταισματοδίκου Αθηνών θα
περάσει την Τετάρτη ο ανεξάρτητος
βουλευτής και Πρόεδρος του
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Νίκος
Ν...

"Το Τελευταίο Κόλπο" επέστρεψε στην
τηλεόραση του Super B – Δείτε το τρέιλερ
Το SUPER B παρουσιάζει το 3ο επεισόδιο
του Β' Κύκλου και 5ο στο σύνολο
επεισοδίων, του σίριαλ "ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΚΟΛΠΟ" σε σκηνοθε...

10 ημέρες προθεσμία, για 13 χρόνια ζωής...
Αρνούμαι!
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id
/15399

Όταν η Πόπη Τσαπανίδου έκανε guest
στους «Δύο ξένους»-ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Τα φώτα της δημοσιότητας βλέπει 17 χρόνια
μετά το βίντεο με την Πόπη Τσαπανίδου σε
έναν διαφορετικό ρόλο. Με κοντοκουρεμένα
μαλλιά και κατά...

Πάτρα: Θερμό χειροκρότημα απέσπασαν οι
"Βάκχες " στο 33ο Επετειακό Φεστιβάλ
Πάτρας 2014 – Θεσμός Αρχαίου Δράματος
Συγκλονιστικές οι Βάκχες του Ευριπίδη σε
σκηνοθεσία Άντζελας Μπρούσκου Μετά την
εμφάνιση τους στην Επίδαυρο επέλεξαν την
Πάτρα και το 33ο Ε...
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Bόλεϊ: Δύσκολες αναμετρήσεις για
Παναχαϊκή και ΕΑΠ...

Δυτ. Ελλάδα: Kλειστή η Πατρών-Πύργου
στο Λατίφι κα...

Σεμινάριο καλλιτεχνικού πηλού στο
ξεχωριστό "Ονειρ...

Μπάσκετ: Και πάλι ντέρμπι "αιωνίων"

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών η
υπόθεση των 8 ...

Νέα δημοσκόπηση με προβάδισμα της
ΝΔ έναντι του ΣΥ...

Γευστικό ενθουσιασμό έχουν προκαλέσει
οι νέες, ζεσ...

Μεσολόγγι: Υποβολή μελέτης για
αντικατάσταση του ε...

ΝΔ: Αυγενάκης στην Πάτρα, Χατζηδάκις
στο Αίγιο

Ξανά στον αγώνα με τους αγρότες

"Πόλεμος" για το πολυώροφο του
Νοσοκομείου Άγ.Ανδρ...

Τα προβλήματα της καθημερινότητας
συνεχίζονται

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση
σημειώνουν οι μετοχ...

Πυγμαχία: Σάρωσε στις βραβεύσεις της
Ελληνικής Ομο...

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν
την Δευτέρα 30 ...

Σε όλη την Αχαΐα θα"έριχναν" τα 8 κιλά
κάνναβης - ...

Δυτ. Ελλάδα:Εξιχνιάστηκε κλοπή στην
Αμαλιάδα-Συλλή...

Χρηματιστήριο: Στις 621,95 μονάδες ο
Γενικός Δείκτ...

Κ. Αχαΐα:Συνελήφθη 35χρονος με
κάνναβη

Πάτρα: Τα Βουλκανιζατέρ που θα είναι
ανοικτά τις Κ...

Πάτρα:«Πριάπεια και σατυρικά» σήμερα
στην Ποικίλη ...

Το νεοκλασικό της Πατραϊκής belle
epoque, με την "...

Tης "κακομοίρας" και σήμερα στα
γραφεία της ΔΕΗ στ...

Πτώση στις ασιατικές αγορές, συνέπεια
των αποφάσεω...

Πυγμαχία: Η Άμυνα Πατρών βραβεύτηκε
από την Ελληνι...

Έξι νεκροί και οκτώ τραυματιες από την
επίθεση σε ...

Πάτρα: "Απόψε:ΛΟΛΑ ΜΠΛΑΟΥ"- Η νέα
παραγωγή του ΔΗ....

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στίβος: Με επιτυχία το περιφερειακό
πρωτάθλημα ανω...

Πάτρα: LA COCINERA με την Αλεξάνδρα
Παλαιολόγου στ...

Πάτρα: «ΤΗΝ ΛΕΝΕ ΕΥΑ» με την Εύα
Κουμαριανού στις ...

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας
για σήμερα, 3...
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Τα ζώδια σήμερα 30 Ιανουαρίου

Το σύστημα του καιρού, το πρωί της
Δευτέρας 30/01,...

Εκπτώσεις που φτάνουν ακόμη και το -
60%!

H ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο είναι
Γαλλίδα - Η ...

Δασικοί χάρτες: Επιστροφή χρημάτων
από λάθη στην κ...

Αχαϊα: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
πρώην Κοινοτά...

Καράτε: Ο Γιώργος Τζάνος κατέκτησε το
χάλκινο μετά...

Από τον Ιούνιο τα Ιατρεία της Γειτονιάς
και στην Π...

Πάτρα:Απόψε η παρουσίαση του
λευκώματος της Λόλας ...
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Τι συμβαίνει στο σώμα μας μετά από μια
ημέρα υπερφ...

Ηλεία - Πύργος: Ο καιρός σήμερα

Πατρινή μαθηματικός η Ηγουμένη της
Ι.Μ. Βαρνάκοβας...

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν
σήμερα νωρίς το ...

Κολύμβηση: Ατομικό ρεκόρ και 2η θέση
ο Χρήστου στο...
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Παγκόσμιο Κύπελλο η...
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αύριο
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Παγκόσμιο Κύπελλο...
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Στίβος: Άνετα πρώτη στην Βοστόνη η
Στεφανίδη

Γιατί τόσα ...Υπουργικα "δώρα" στην
Πάτρα;...Με το...

ΝΒΑ: Εντυπωσιακός ο Αντετοκούνμπο-
Δεν έφτανε για τ...

Το Ποτάμι στον Κέντρο φιλοξενίας
Προσφύγων στη Μυρ...

Στίβος: Στην 2η θέση του Μίτινγκ του
Ρουέν ο Φιλιπ...

Η ημερησία ροή της ενεργείας μας από
την αριθμολογ...

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017:Μια
εβδομάδα διαφορά α...

Δυτική Ελλάδα: Η Περιφέρεια κάνει
σήμερα τον απολο...

Τον Απρίλιο το νέο πρόγραμμα
«Εξοικονομώ κατ’ οίκο...
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απαλλαγή από τα ...
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Πάτρα:Ξεκινά σήμερα η προσπάθεια να
μετακινηθούν τ...
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ζωής και δημο...
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Αχαιός από το ...
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Οργιάζουν οι φήμες για τη νέα σύντροφο
του Μπράντ ...

Δεν πρόλαβε να μπει στο Λευκό οίκο τον
έκανε... χρ...

Παρελθόν τα Παλιά Διόδια στην είσοδο
του Αιγίου- Δ...

Σουπερλίγκ: Νίκη πεντάδας με ανατροπή
ο Πλατανιάς

Που και πόσοι είναι οι Έλληνες του
Εξωτερικού; Δεί...

Βόλεϊ: Μπήκαν σε μπελάδες οι γυναίκες
της ΕΑΠ
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λέσχη Αναιρέ...
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Βέροια για τον Ολυ...

Σουπερλίγκ: Βαθμό στην τελευταία φάση
ο ΠΑΣ στο Πε...
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