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Πριν 21 ημέρες

ΠΚΜ: 2η συνάντηση της τοπικής ομάδας των
εμπλεκόμενων φορέων του έργου Bioregio για την
κυκλική οικονομία
To Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν τη δεύτερη
συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων του έργου BIOREGIO, που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη).
Το έργο BIOREGIO χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 20142020 και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής...
Διαβάστε το πλήρες κείμενο
Πηγή: thestival.gr

Αναφορά ανάρτησης

Τοπικά-Τελευταίες Ειδήσεις
Πρόγραμμα αποκομιδής φελιζόλ από το δήμο Θεσσαλονίκης
Το πρόγραμμα της εφαρμογής στοχευμένης αποκομιδής EPS (φελιζόλ), μετά από τη δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενέκρινε χθες το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στη
διάρκεια της...
Πριν 25 λεπτά

Πηγή: thestival.gr
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Κουρμούσης: 240 επιχειρήσεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών
Συνολικά 240 επιχειρήσεις έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρώσει τη διαδικασία υπαγωγής τους στον
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων προκειμένου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση,...
Πριν 29 λεπτά

Πηγή: thestival.gr

Γαλλία: Επτά συλλήψεις σε επιχειρήσεις της αντιτρομοκρατικής
Επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής μονάδας της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην γαλλική περιοχή
Αλπ-Μαριτίμ, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Από την άλλη, δικαστική πηγή ανέφερε ότι είναι...
Πριν 35 λεπτά

Πηγή: thestival.gr

"Μποφόρ" στον ιατρικό κλάδο σηκώνει η δήλωση Πολάκη για το φακελάκι - Οι αντιδράσεις στην Πάτρα
και την Αχαΐα
Αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο και στην Αχαΐα έχει προκαλέσει η δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας Παύλου Πολάκη σύμφωνα με την οποία το 80% των νοσοκομειακών γιατρών παίρνει φακελάκι.
Η...
Πριν 39 λεπτά

Πηγή: thebest.gr/

Πέλλα: Συνελήφθη 51χρονος για κατοχή κάνναβης
Στην σύλληψη ενός 51χρονου προχώρησαν χθες το βράδυ σε περιοχή της Πέλλας, αστυνομικοί της
Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας. Ύστερα
από...
Πριν 39 λεπτά

Πηγή: thestival.gr

Ελένη Γερασιμίδου: Το φιλί με τη μασέλα από κάτω, είναι λίγο... (VIDEO)
Με αφορμή τα όσα είχε δηλώσει στο παρελθόν σχετικά με το σεξ η Ελένη Γερασιμίδου, η Κατερίνα
Καραβάτου θέλησε η καλεσμένη της να της λύσει μερικές απορίες, σχολιάζοντας τις δικές της...
Πριν 44 λεπτά

Πηγή: thestival.gr

Πάρτο Αλλιώς 7-11-2017
Πυροβολισμοί με καλάσνικοφ Εναντίον της …εκκλησίας (γραφείων) του Πασόκ Τέξας γίναμε Να
ρωτήσουμε τον Τραμπ αν είχε ψυχολογικά ο δράστης… Τόσκα…σε όμως … Το «Έθνος», το News247
και...
Πριν 46 λεπτά

Πηγή: thebest.gr/

Στα χέρια της αστυνομίας άνδρας, ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 32χρονης Δώρας από την
Ηλεία - Φέρεται να έχει ομολογήσει
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