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∆ιεθνές συνέδριο για το νερό στην Τήνο
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Κατηγορίες

∆ιεθνές συνέδριο για το νερό µε τίτλο "Water is Necessary for Life,
WIN4LIFE", θα πραγµατοποιηθεί στην Τήνο από 19-21 Σεπτεµβρίου στο
Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού...
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Τελευταίες ειδήσεις σχετικά
µε Τήνος
Η Τήνος στο 7ο Φεστιβάλ
Κυκλαδικής Γαστρονοµίας
Πέντε χρόνια λειτουργίας του
Μουσείου Μαρµαροτεχνίας
στην Τήνο
∆ήµαρχος Τήνου προς
Υπουργό Υγείας: Υπάρχει η
Τήνος στο χάρτη για τα
θέµατα υγείας;
∆υο προσλήψεις για τον
Παιδικό Σταθµό δήµου Τήνου
Το Μουσείο Μαρµαροτεχνιας
Τήνου γιορτάζει τις
Ευρωπαϊκές Ηµέρες
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Τελευταίες ειδήσεις σχετικά
µε Περιβάλλον
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Τεχνολογία

Παράξενα

∆ΗΜΟΦΙΛΗ

Τρόικα: Πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις µε
την κυβέρνηση
«Τσακίστε τη Χρυσή Αυγή»: Πώς
σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε η επιχείρηση

16:54

Μ.Γλέζος: Υπάρχουν σταγονίδια της ΧΑ σε
∆ικαιοσύνη, Αστυνοµία και Στρατό
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Περπάτησαν µαζί στη Νάξο για τη ζωή!

29.09.2013,
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Επιδείνωση του καιρού από τη ∆ευτέρα

15:24
29.09.2013,

Πανναξιακός - Μανδραϊκός: 0-0

16:22

Η ΑΠΟΨΗ

Οι δήµοι ως κερδοφόρες επιχειρήσεις
03.08.2013 - Γράφει η ∆ανάη Μαύρου

Περιβαλλοντική έκθεση SOS
Ακρωτηριασµός Φλαµίνγκο
στη Νάξο σε καλώδια της
∆ΕΗ! (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)
Προσοχή στη συλλογή
χόρτων. Περιστατικά
δηµητηρίασης στη Νάξο!
Τα έργα που απαλλάσσονται
από διενέργεια µελέτης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
∆εν είναι αξιοποιήσιµες οι
λίµνες, αεροδροµίου Αγ.Προκοπίου Νάξου, εκτιµά
το ΤΑΙΠΕ∆

Τελευταίες ειδήσεις σχετικά
µε Κυκλάδες
Σε καθεστώς διαθεσιµότηταςκινητικότητας οι υπάλληλοι
του ΝΑΤ;
Γ.Βακόνδιος: Η συµµορία
εκµεταλλεύεται την αδικία
Ο αντιπεριφερειάρχης
Κυκλάδων ευχαρίστησε τη
διοίκηση της Blue Star
Υποβολή προτάσεων στο
Πρόγραµµα "Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων(ΙΙ)"
Τι απάντησε η ΕΕ στο
Ν.Χρυσόγελο για τη
µεταβίβαση υγροτόπων στο
ΤΑΙΠΕ∆

Αυξήσεις και περικοπές συνιστούν προς τους δήµους, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας και ο
υπουργός Εσωτερικών Γ. Μιχελάκης, για την κατάρτιση των
προϋπολογισµών των ∆ήµων το 2014. Οι αυξήσεις έχουν να
κάνουν µε τα ανταποδοτικά τέλη, όπως η ύδρευση και η
καθαριότητα, ο δηµοτικός φωτισµός. Οι περικοπές, έχουν να
κάνουν µε υπερωρίες, µετακινήσεις, τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις, αλλά και την οικονοµική βοήθεια προς τους
οικονοµικά αδύνατους! Αυτές τις οδηγίες δίνουν οι υπουργοί,
χωρίς όµως να γνωρίζουν, αν για παράδειγµα τα
ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι δηµότες, αξίζουν τα
ποσά µε τα οποία ήδη κοστολογούνται!
« Πλήρες σχόλιο »

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
"Ριπές" µεταξύ επαγγελµατιών της Νάξου!
Ακούστε τι "απέδωσε" ο ένας κλάδος
επαγγελµατιών της Νάξου στον άλλο
κατά τη συζήτηση έγκρισης
παραχώρησης χώρου για τοποθέτηση
περιπτέρου πληροφόρησης έξω από το
λιµάνι στη συνεδρίαση του ∆.Σ. του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νάξου τη ∆ευτέρα 11 ιουνίου
2013 11/06/2013

Τα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα δεν έχουν τέλος!
Ένταση για την επιτροπή της Νάξου που επισκέφθηκε
το ΓΓ του υπ. Υγείας
"Να αποσυρθεί σούµπιτο ο κοινός οργανισµός του
νοσοκοµείου"
όλες οι συνεντεύξεις

VIDEOS

Σηµαντικά στοιχεία για τις λίµνες του Αγίου
Προκοπίου
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