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1/3 των θαλασσινών πωλούνται  

με εσφαλμένη σήμανση 

http://

newswatch.nationalgeographic.com/2013/03/06

/labelinglocalseafood/  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
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Με σημαντικά ντοκιμαντέρ από το Κιργιστάν, τις ΗΠΑ, την Τουρκία και την Ελλάδα 

που θίγουν επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα, συνεχίζεται το 10ο Πανόραμα Οικολο-

γικών Ταινιών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού  (στο ισόγειο 

του κτηρίου της ΕΛΛΕΤ, Τριπόδων 28 στην Πλάκα).  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ellet.gr/node/487  

40η επέτειος για τη σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ει-

δών Άγριας Πανίδας (CITES) – Διαφωνία Καναδά, ΗΠΑ και ΕΕ για την α-

παγόρευση εμπορικής χρήσης προϊόντων προερχομένων από πολικές 

αρκούδες 

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?

DocumentID=2704&ArticleID=9432&l=en 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/mar/07/halt-polar-bear-trade-fails 

Το 80% των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων 

καταλήγει ανεπεξέργαστο στους ποταμούς  

της Ινδίας 

http://www.huffingtonpost.com/2013/03/05/india-river-

pollution-sewage_n_2810213.html 

Μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα στο  

Μπαγκλαντές 

http://www.enn.com/top_stories/article/45681 

Ισημερινός. Η «εισβολή» των ξένων στο Sani Isla 

http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/05/ecuador-amazon-split-oil-
money  

H οικολογία σε κρίσιμο σημείο; 

http://news.mongabay.com/2013/0305-hance-tipping-

points.html 

Ο «ενάρετος κύκλος» της πολιτικής για την καταπολέμηση της 

πείνας 

http://www.trust.org/alertnet/news/virtuous-circle-of-politics-innovation-

needed-to-beat-hunger-expert 

Fracking στην Νοτιοανατολική Ασία 

http://thediplomat.com/2013/03/07/what-fracking-means-for-southeast-asia/  
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

http://www.facebook.com/groups/15477795324 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Νέα Εθνική Πολιτική του Πακιστάν για την κλιματική αλ-

λαγή (NCCP) 

http://www.scidev.net/en/climate-change-and-energy/news/pakistan-
unveils-new-climate-change-policy.html  

Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή(IPCC):  

Είναι η ασφάλιση για τους κλιματικούς κινδύνους πανάκεια; 

http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/mar/06/insurance-disaster-resilience-climate-change 

Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ένταξης των γυναικών 

στην Ινδία με τη δημιουργία της πρώτης κρατικής τράπε-

ζας για γυναίκες 

http://www.bbc.co.uk/news/21611787  

Πώς συνδέεται η κλιματική αλλαγή με τις αυξημένες πλημμύρες στην Ευρώπη; 
http://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-and-flood-risk 

Περιβαλλοντικές πιέσεις από την παραγωγή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών στην ΕΕ. 

http://www.eea.europa.eu/highlights/how-to-measure-the-environmental?  

Με τη βοήθεια της ρομποτικής ολοκληρώθηκε διεθνής έρευνα στην Ανταρκτική 
http://www.enn.com/top_stories/article/45673 

Οι πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση 

των κατοικιών συνεισφέρουν άμεσα στην 

καλυτέρευση της υγείας 

http://www.scidev.net/en/health/health-policy/
news/housing-improvements-linked-to-good-

health.html  

Οι πληθυσμοί των αφρικανικών ελεφάντων υπό σοβα-

ρή απειλή 

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?
DocumentID=2711&ArticleID=9436&l=en  

Ενημέρωση για επερχόμενα συνέδρια: 

http://www.sustainablegeneva2013.org/category/

conference-programme/?lang=en 

http://aimen.sciencesconf.org/?lang=en  
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