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Αναζήτηση Τελευταίων Ειδήσεων...

ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ρύπανση θαλασσών: Εκδήλωση στο Παραλίμνι
με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού

  2 εβδομάδες πριν

   

Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ρύπανση των

θαλασσών της Κύπρου με πλαστικά, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI),

διοργάνωσε την Κυριακή 21 Αυγούστου εκδήλωση στην παραλία Σκούταροι στο Παραλίμνι. Σε

γραπτή ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφέρεται ότι «η εκδήλωση διοργανώθηκε στα πλαίσια του

Έργου “Keep our Sand and Sea Plastic Free”, με υποστηρικτές το Υφυπουργείο Τουρισμού και τον

Δήμο Παραλιμνίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε Live link με μουσική,

διαγωνισμοί με πλούσια δώρα και διάφορα παιχνίδια». Προστίθετα&iot...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο 

Αρχική ›  Δήμοι › Ρύπανση θαλασσών: Εκδήλωση στο Παραλίμνι με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού

Πήρε τη θέση του ο Βρακάς της
Γιορτής του Κρασιού

 23 ώρες πριν

Δημιουργία χώρου εκδηλώσεων
στον Κυβερνητικό Οικισμό
Τσιακκι...

 23 ώρες πριν

Χωρίς λογαριασμούς νερού εδώ
και δύο χρόνια νοικοκυριά στην ...

 2 ημέρες πριν

Με «γεμάτο» πρόγραμμα
υποδέχονται τον Σεπτέμβρη Δήμος
Ύψωνα ...

 2 ημέρες πριν

Ζημιές στο παλιό κοιμητήριο της
Αγλαντζιάς: Παρακολουθεί την...

 4 ημέρες πριν

Επικίνδυνες Οικοδομές – Τελευταία
Προειδοποίηση από Δ. Λευκω...

 4 ημέρες πριν

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Έκρηξη βόμβας σε οικία στην
Έγκωμη

 2 ημέρες πριν

Νεκρός διανομέας που έσβησε εν
ώρα εργασίας

 4 ημέρες πριν

Έβαλαν βόμβα στο κατώφλι σπιτιού
στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

 2 ημέρες πριν

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο -
«Έσβησε» ο 35χρονος Χρίστος
Χριστοδούλου

 4 ημέρες πριν

Το ΕΛΑΜ στην κηδεία του
Καταδρομέα Κώστα Χριστοφίδη

 3 ημέρες πριν
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Κακοκαιρία σε διάφορα μέρη της
Κύπρου-«Κίνδυνος για
πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα»

 12 λεπτά πριν

Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα
για τα επεισόδια στο κέντρο
φιλοξενίας «Λίμνες»

 13 λεπτά πριν

4 συλλήψεις για τα επεισόδια στις
«Λίμνες»… Χρειάστηκε επέμβαση
της ΜΜΑΔ

 18 λεπτά πριν

Παραβίασαν περίφραξη και
έκαψαν σκηνές στις Λίμνες-
Τέσσερις συλλήψεις

 19 λεπτά πριν

ΔΗΜΟΦΙΛΗ  ΑΡΘΡΑ
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