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Erasmus+
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη
της Ευρωπαικής Επιτροπής.
Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει
µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες :
Julien Tornior - contact@boreal- innovation.com
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