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Oups.gr – Η Διασκέδαση Στη Δ.
Μακεδονία

Αποκριά στο Pablo bar στην Κοζάνη- Όλα

τα events από την Τσικνοπέμπτη μέχρι την

Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς

Κοζανίτικο Τακίμι, Bahalows, Masquerade

party, Joker night… μερικά από τα parties

του LUV Dreamy nights στην Κοζάνη

Αποκριά 2020 στο La Cage club στην

Κοζάνη- Όλο το πρόγραμμα

Red Masks party στο D.a.d.a. club στην

Κοζάνη, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου

Ms Lefki @ Mooi under bar στην Κοζάνη,

την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου

D.a.d.a. Night Club represents ‘CHICAGO’

the hottest R&B party in Greece, την Τρίτη

25 Φεβρουαρίου

Ο Πασχάλης live στο Hotel – All day coffee

bar στην Πτολεμαϊδα, την Παρασκευή 28

Φεβρουαρίου

Γλέντι με το Κοζανίτικο Τακίμι την Κυριακή

23/2, το μεσημέρι, στο μεζεδοπωλείο “Το

Ρεβύθι” στην Κοζάνη

Εγκαίνια του καφέ-μεζεδοπωλείο “ΑΕΡΙΚΟ”

στην Κοζάνη, την Παρασκευή 21

Φεβρουαρίου

Gallery’s carnival show την Τετάρτη 26

Φεβρουαρίου στο bar Gallery στην Κοζάνη

1 . Γνωρίζετε ότι το kozan.gr είναι από τα

ελάχιστα site,  του είδους του,  στην

Π . Ε .  Κ ο ζ ά ν η ς,  μ ε  π α ρ α γ ω γ ή

π ρ ω τ ο γ ε ν ο ύ ς  υ λ ι κ ο ύ  –

ειδήσεων, σταθερά, τ α  τ ε λ ε υ τ α ί α  5

χ ρ ό ν ι α ,   σ ε  Κ ο ζ ά ν η  &  Π τ ο λ ε μ α ΐ δ α ,

καλύπτοντας σε ποσοστό άνω του 80%

ό λ α  τ α  γ ε γ ο ν ό τ α  δ ρ ά σ ε ι ς  π ο υ

λαμβάνουν χώρα στις δύο μεγαλύτερες

πόλεις της Δ. Μακεδονίας;

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ…

Tweet

kozan.gr: Με μικρή συμμετοχή ενδιαφερoμένων,
πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για τις «δυνατότητες και
προοπτικές αποκατάστασης εξαντλημένων ορυχείων λιγνίτη
στη Δυτική Μακεδονία» (Φωτογραφίες & Βίντεο)

Με μικρή συμμετοχή ενδιαφερόμενων, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα στο πλαίσιο του

έργου LIFE 15/ΕS/000125 Green Link, για τις «δυνατότητες και προοπτικές

αποκατάστασης εξαντλημένων ορυχείων λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία»,

σήμερα Τετάρτη 7 Μαρτίου στην Αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας. Στην ημερίδα συμμετείχαν οι ενεργειακοί Δήμοι της Δυτικής

Μακεδονίας, αλλά και ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Κοσματόπουλος, καθώς και

φορείς της περιοχή μας. Ο Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/

ΙΔΕΠ, μετά τους χαιρετισμούς των Δημάρχων, έκανε μια σύντομη παρουσίαση της

ημερίδας και δράσεων του ΕΚΕΤΑ, για να ακολουθήσουν διάφορες ομιλίες εισηγητών.

Η κα Τεντσογλίδου, Τομεάρχης του Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος και

Αποκατάστασης Εδαφών ΔΕΗ, μίλησε στο Kozan.gr για την Αποκατάσταση των

ορυχείων της ΔΕΗ.

Θανάσης Τέγος

Kozan.gr: Τεντσογλίδου, Τομεάρχης του…

Kozan.gr:δυνατότητες και προοπτικές α…

Κοινοποιήστε:

      07 Μαρτίου 2018 - 7:01 ΜΜ  7 Σχόλια

Κοινοποίηση 0

Topics: Κοζάνη

7 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση
Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Σχόλιο

Όνομα

E m a i l

Ιστότοπος

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την
παρακάτω επιλογή  "I have read and accepted the Pr ivacy  Pol icy * " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε
την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν
το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο
σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την
προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω
φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

I have read and accepted the Πολιτική απορρήτου *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς
υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

« Όλοι στην πανοικοδομική πανελλαδική
απεργία που προκήρυξε η Ομοσπονδία
Οικοδόμων, την Τετάρτη 14/3

kozan.gr: Το Τμήμα Πολιτισμού της ΕΛΜΕ
Κοζάνης και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων

Κοζάνης τίμησαν τη γυναίκα
(Φωτογραφίες & Βίντεο) »

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Ανώνυμος - 7 Μαρτίου, 2018 at 19:42

Ποιος άνθρωπος θα αφήσει την δουλειά του για να παρευρεθεί σε

τέτοιες ανούσιες ημερίδες που δεν πρόκειται να γίνει τίποτα παρά

μόνο λόγια.

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Ανώνυμος - 7 Μαρτίου, 2018 at 20:14

Δεν είναι συναυλία, είναι επιστημονική ημερίδα,αφορά

συγκεκριμένους ανθρώπους, χαλαρώστε

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Ντουλάπα - 7 Μαρτίου, 2018 at 23:30

Που ξέρει τώρα

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Ανώνυμος - 7 Μαρτίου, 2018 at 20:11

10 ατομα. κανεις δεν ενδιαφερεται

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

ΙΣΣΟΡΟΠΙΣΤΗΣ - 7 Μαρτίου, 2018 at 21:04

Νομίζω τελευταία στιγμή ανακοινώθηκε τουλάχιστον εγώ χθές το

είδα….

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Νικος - 7 Μαρτίου, 2018 at 21:43

Αν το γνώριζα θα πήγαινα

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Ανώνυμος - 8 Μαρτίου, 2018 at 10:14

Καλά η ημερίδα αφορούσε την αποκατάσταση των ορυχείων

Πτολεμαϊδας και Αμυνταίου ,πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη και

περιμένατε και κόσμο.Γιατί δεν την κάνατε στην……Αθήνα

Δημοσίευση σχολίου
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