ωας της ιστορικής
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
απόβασης της Νορμανδίας
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Οικονομία

Πολιτισμός

ΕΛΛΑΔΑ
Περιβάλλον
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Βρίσκεστε εδώ: Αρχική / Τοπικα / Συνάντηση τοπικών φορέων στο ΜΑΙΧ για την προώθηση το έργο που αφορά την προώθηση κτιρίων με
μηδενικές εκπομπές CO2

Συνάντηση τοπικών φορέων στο ΜΑΙΧ για
την προώθηση το έργο που αφορά την
προώθηση κτιρίων με μηδενικές
εκπομπές CO2
 18/01/2017

 Κανένα σχόλιο ακόμα
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Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, 2017 και ώρα
12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου του

τελευταία νέα

διαφημίσεις

Προς Ηράκλειο ο τελικός του
Κυπέλλου Ελλάδος
23/01/2017
Νέα ηγεσία στην αστυνομία
της Κρήτης 23/01/2017
Γρηγόρης Παυλάκης: Πέθανε
και ο κρητικός ήρωας της
ιστορικής απόβασης της
Νορμανδίας 23/01/2017
Στον κόμβο των Μεγάλων
Χωραφιών οι αγρότες |
Φωτός 23/01/2017
“Από τα κάτω το φως”!: Τα
κόμματα μας προδίδουν!
Άλλα ξεπουλώντας κι άλλα
διασπώντας τον λαό…
23/01/2017

Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου
Χανίων, αίθουσα Επίκουρος, “Συνάντηση
Εργασίας τοπικών φορέων” με έμφαση στον
τομέα της Ενέργειας, στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού έργου που συμμετέχει το ΜΑΙΧ
και αφορά την “Προώθηση των Κτιρίων με
μηδενικές εκπομπές CO2, λόγω της χρήσης

Τα Public απέλυσαν
εργαζομένους των 700 ευρώ
ως υψηλόμισθους
23/01/2017

ενέργειας σε αυτά/ZEROCO2 – INTERREG EUROPE, http://www.interregeurope.eu/zeroco2”.
Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ανάπτυξης και συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Συντονιστής του έργου αυτού, το οποίο άρχισε
τον Απρίλιο του 2016 και τελειώνει το Μάρτιο του 2020, είναι το Ενεργειακό Γραφείο του
Ποντρέιβ της Σλοβενίας και συμμετέχουν εκτός από το ΜΑΙΧ, η Περιφέρεια Μολίσε της Ιταλίας,
το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, ο Δήμος του Κάουνας της Λιθουανίας, ο Οργανισμός Θερμόπολις
της Φινλανδίας, ο Οργανισμός ΑΒΙΤΕΜ της Γαλλίας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας της
Γερμανίας.
Το έργο αυτό, το οποίο πραγματεύεται την ανάπτυξη και σχεδιασμό πολιτικών για τη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κτίρια λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά, έχει

Ελεύθερος με περιοριστικούς
όρους ο πατέρας του
αδικοχαμένου 8 μηνών
βρέφους 23/01/2017
Τι ακριβώς λέει η «Απόφαση
2343/2016» και γιατί μέσω
δικαστικών δεν διαγράφονται
τα χρέη όλων των
δανειοληπτών 23/01/2017

διαφημίσεις

ο “α.τ.κ.” στα social me








τοπικά

αποτελέσει θέμα αιχμής της Ευρωπαϊκής πολιτικής τα τελευταία χρόνια καθώς σχετίζεται
άμεσα με την κλιματική αλλαγή.

Προς Ηράκλειο ο τ
Κυπέλλου Ελλάδος

"Sponsored links"

Νέα ηγεσία στην α
Κρήτης

Attrattivo Εκπτώσεις 2017
Ανακάλυψε εδώ τις μοναδικές εκπτώσεις Attrattivo και κάνε τις χειμερινές σου αγορές!
Μετάβαση στη διεύθυνση attrattivo.gr

Γρηγόρης Παυλάκη
κρητικός ήρωας τ
απόβασης της Νορ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ”ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ (ZEROCO2)”
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, 2017

ελλάδα

Συνεδριακό Κέντρο ΜΑΙΧ, Αίθουσα Επίκουρος
Π ρ ό γ ρ α μ μ α
12:0012:10

Στόχοι και πρόοδος του
ευρωπαϊκού έργου: «Κτίρια
μηδενικών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα (ZEROCO2)»

Τα Public απέλυσαν εργαζομ
ευρώ ως υψηλόμισθους
Αγγελάκης Γ., Ερευνητής ΜΑΙΧ

 23/01/2017

Σύμφωνα με καταγγελίες του Συλλό

Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσ

12:1012:30

Η ενεργειακή πολιτική της
περιφέρειας Κρήτης

Ζωγραφάκης Ν., Διευθυντής Περιφερειακού
Ταμείου Κρήτης, Ενεργειακό Κέντρο
Περιφέρειας Κρήτης

12:3012:40

Δημόσιες πολιτικές για την
προώθηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας και της χρήσης
των ΑΠΕ στα κτίρια

Βουρδουμπάς Ι., Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

Τεχνικές απαιτήσεις και
σύγχρονες τεχνολογίες για την
αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ
στα Συστήματα Ηλεκτρικής
Ενέργειας

Κανέλλος Φ., Επ. Καθ. Τμ. Μηχανικών
Παραγωγής & Διοίκησης, Τομέας
Συστημάτων Παραγωγής , Πολυτεχνείο
Κρήτης

Από έναν έως δύο

12:5013:00

Εφαρμογή Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων στην Ορθόδοξη
Ακαδημία Κρήτης

Καλογεράκης Α., Υπεύθυνος Ινστιτούτου
Θεολογίας και Οικολογίας, ΟΑΚ

Κυβερνητικές πηγές: Τώρα α
κατά της διαπλοκής – Στο επ
«Κήρυκας Χανίων»

13:0013:10

Εγκατάσταση τριών καινοτόμων
διαφορετικών ημιδιαφανών
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
στους χώρους του ΜΑΙΧ

Τζινευράκης Α., Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός,Εκπρόσωπος της Αναδόχου
Εταιρίας του έργου,

13:1013:20

Κατασκευή κατοικίας πολύ μικρής
ενεργειακής κατανάλωσης στα
Χανιά

Κοκκινάκης Ι., Διευθυντής ΑΗΣ Χανίων

13:2013:30

Χρήση βιομάζας για την κάλυψη
θερμικών αναγκών των κτιρίων

Λαβούτας Εμ., Μηχανολόγος Μηχανικός,
Κέντρο Θέρμανσης & Κλιματισμού Κρήτης

12:4012:50

13:3014:00

 23/01/2017

μήνες θα πρέπει να
περιμένουν οι
κτηνοτρόφοι για να
ξεκινήσουν να
αποζημιώνονται

 23/01/2017

Η μάχη κατά της
διαπλοκής τώρα
αρχίζει: το μήνυμα αυτό
στέλνει κυβερνητική
πηγή, με αφορμή τη

Τ&Τ Κατασκευαστική

τι παίζει τώρα στον krit
Καθημερινά
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ΤΡΙΤΗ, 10:00 am  11:00
με τον Νίκο Αγγελάκη

Συζήτηση

14:00



Πότε θα πληρωθούν οι κτηνο
ΕΛΓΑ για τις ζημιές του χιον

Γεύμα Εργασίας
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ΣΤΑ : Τοπικα

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνεχίζονται οι διώξεις Χανιωτών από
μέλη της Χρυσής Αυγής – Νέο
δικαστήριο την Τετάρτη 8 Φλεβάρη –
Στάση εργασίας από την ΕΛΜΕ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 
Σε νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα η
Περιφέρεια Κρήτης για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της
εποχικότητας των απορριμμάτων στις
τουριστικές περιοχές

2 χρόνια φυλακή και
10.500 ευρώ πρόστιμο
σε κρητικό επειδή
μάζευε και πουλούσε
σαλιγκάρια στη λαϊκή!
 19/01/2017

Σε δύο χρόνια φυλάκιση και
5.000 ευρώ χρηματική ποινή,
καταδίκασε σήμερα το Α’
Τριμελές Πλημμελειοδικείο

Δημήτρης Τσαφέντας: Ο κολ
Κρητικός, γιος οπλαρχηγού τ
που δολοφόνησε τον αρχιτέκ
απαρτχάιντ της Νότιας Αφρι

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ:

admin
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας.
Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες.
Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική του
αρχή, η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή. Ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται
με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από
συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.
Ιστοσελίδα: http://bit.ly/agonaskritis
Social links:
  

βίντεο | ηχητικά | gall

 19/01/2017

Αυτοί που έτρεμαν οι
δωσίλογοι: Το Τάγμα
του Μαυροθαλασσίτη
 18/01/2017

Η επίθεση του ΕΛΑΣ στις
φυλακές Αβέρωφ και η
τελευταία ημέρα των
Δεκεμβριανών Οδός
Κεδρινού,

“Οι κάλυκες του λόφου”: H ι
Αμάρμπεη, της θρυλικής μορ
της Κρήτης που έφυγε στις 9
2014 από τη ζωή | Βίντεο
 10/01/2017

0 Comments



Αγώνας της Κρήτης

⤤ Share
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Maria Verivaki

Ταξινόμηση με βάση τα νεότερα

Start the discussion…
Δεν έχεις πάει στον
Ομαλό αν δεν
επισκεφθείς το
Καταφύγιο Καλλέργη |
Φωτός

Be the first to comment.

✉ Subscribe d Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σας Add Disqus Add

Κέφι και προσφορά από 5.00
Βασίληδες στο Santa Run 20
108 φωτογραφίες
 18/01/2017

 23/01/2017

🔒 Ιδιωτικότητα

Το Καταφύγιο Καλλέργη
κτίστηκε το 1971 από τον
πρωτοπόρο Ελληνικό

διαβάστε επίσης

Ορειβατικό Σύλλογο Χανίων
και από τότε

Απίστευτο! Η κόρη
του Κακαουνάκη...

1 έτος φυλάκισης
στον Κώστα...

Έφυγε από την ζωή
η Χανιώτισσα...

Κτηνωδία!
Ναρκέμποροι...

Κρήτη: Πήραν πίσω
τη νύφη, γιατί ο...

Πέθανε ο
διακεκριμένος...

“Tα φιλαράκια με τα χακί”: Τ
του 1915 που οι στρατιώτες
κάτω για να παίξουν μπάλα |

Μάλλον δεν θα
φάτε ξανά ποτέ...

Λύθηκε το
μυστήριο του...

 21/12/2016

Ο πρόωρος χαμός μετά
από πολύμηνη μάχη με
τον καρκίνο της
Αντιπεριφερειάρχης
Κρήτης Βιργινίας
Μανασάκη
 20/01/2017

Έφυγε από τη ζωή, έπειτα
από πολύμηνη μάχη με τον
καρκίνο, η
αντιπεριφερειάρχης
Κρήτης Βιργινία Μανασάκη,

+

ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ

+

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΓΏΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΉΤΗΣ

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρω
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