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Η στάθμη των θαλασσών αυξάνεται με ταχύτε-

ρους ρυθμούς από ό, τι εκτιμάται, απειλώντας τις 

παράκτιες περιοχές, υπογραμμίζει έκθεση που 

δόθηκε στη δημοσιότητα στο Κατάρ κατά τη διάρ-

κεια των συνομιλιών για το κλίμα 

http://www.trust.org/alertnet/news/seas-rising-faster-than-

projected-low-areas-threatened-study/  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
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Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης σας 

ενημερώνει για τη Διοργάνωση Σεμιναριακού Κύκλου «Δίκαιο της 

Θάλασσας και πολιτικές για το θαλάσσιο χώρο στην Ανατολική Με-

σόγειο: ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα, Θαλάσσιο Περιβάλλον και Μεταφορές»   

Περισσότερες πληροφορίες στο 

http://www.ekepek.gr/el/news/42-calls-of-interest/207-idis-seminars-2012-2013 

Οι συνομιλίες κάνουν αργή, αλλά σταθερή πρόοδο, σχολιάζει η Eκτελεστική Γραμματέας 

του UNFCCC , Christiana Figueres σε συνέντευξή της στο Yale Environment 360 

http://e360.yale.edu/feature/un_climate_chief_christiana_figueres_talks_making_progress_on_eve_of_doha/2593/  

Οι ΗΠΑ διεκδικούν εύσημα για τις προσπάθειες τους στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα…  

http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/26/doha-2012-us-carbon-emissions?CMP=twt_fd  

Χρονολόγιο των εξελίξεων της παγκόσμιας κλιματικής πολιτικής 
http://www.guardian.co.uk/environment/interactive/2009/aug/28/timeline-countdown-copenhagen-climate-summit 

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

αφαλάτωσης για το μετριασμό της κλιματι-

κής αλλαγής και την προσαρμογή, σε μικρά 

νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, στο πλαί-

σιο του Διεθνούς Έτους Ενέργειας 

http://www.stakeholderforum.org/sf/outreach/

index.php/component/content/article?id=1144  

Οι χαμένες διαπραγματεύσεις για την 
ενέργεια  
 
http://www.stakeholderforum.org/sf/
outreach/index.php/component/
content/article/157-cop18-
day3energy/1141-the-missing-energy-
negotiations  
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Αυξανόμενος Κίνδυνος Φυσικών καταστροφών: Απαραίτητη η αλλαγή συνηθειών 

http://www.scidev.net/en/climate-change-and-energy/news/-culture-change-needed-to-avert-growing-disaster-risk-.html  

Η τήξη του permafrost αναμένεται να ενισχύσει την υπερθέρμανση του πλανήτη, με τις αρνητικές συνέπει-

ες να πλήττουν σοβαρά και τα οικοσυστήματα. Οι κίνδυνοι από την απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα 

και μεθανίου δεν έχουν συμπεριληφθεί στις μέχρι τώρα προβλέψεις, τονίζει νέα έκθεση του UNEP 

http://www.unep.org/NewsCentre/default.aspx?DocumentID=2698&ArticleID=9338&l=en 

Οι άνθρωποι στις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώ-

ρες υποφέρουν από τις αρνητικές επιπτώσεις των 

ακραίων καιρικών φαινομένων και από την 

άνοδο της στάθμης την θάλασσας, ακόμη και 

όταν λαμβάνουν μέτρα προσαρμογής στην αλλα-

γή του κλίματος, αναφέρει νέα μελέτη από το 

Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών. 

http://www.trust.org/alertnet/news/poor-hit-by-

climate-damage-despite-adaptation-study/ 

Mainstreamlining και Κλιματικά Ταμεία: Νέοι όροι στην κλιματική πολιτική 

http://www.scidev.net/en/climate-change-and-energy/climate-policy/opinions/climate-funds-must-help-integrate-

climate-into-policy.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=en_opinions 

Αναπτυξιακή πολιτική: το τέλος της Belle 

Époque  

http://www.guardian.co.uk/global-development-

professionals-network/2012/nov/27/partnership

-as-part-of-development-policy?CMP=twt_gu  

@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 

Οι μεταφορές είναι υπεύθυνες για το ¼ των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, με σοβαρές συνέπειες 
για την υγεία, αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περι-
βάλλοντος  
http://www.eea.europa.eu/el/pressroom/newsreleases/e-

rupanse-apo-ton-tomea   

Η διαχείριση των υδάτων στην Ευρώπη: οι αυξανό-

μενες προκλήσεις. Υπάρχουν προοπτικές διαχείρι-

σης; 

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/
water-management-in-europe-faces?
&utm_campaign=water-management-in-europe-faces  

Αναγκαστική Έξωση: Τα θαλάσσια σαλιγκάρια αντιμετωπίζουν 

σοβαρό πρόβλημα. 

http://e360.yale.edu/
digest/
snails_in_southern_ocean
_show-
ing_effects_of_ocean_acid
ification/3703/  
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