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Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, ως εθνικός χειριστής του προγράμμα-

τος «Γαλάζιες Σημαίες» σας προσκαλεί στην εκδήλωση αναγγελίας των βραβευμέ-

νων με τη γαλάζια σημαία ακτών και μαρινών για το 2013, το Σάββατο 25 Μαΐου 

στην Α’ ακτή Βούλας (South Coast») από 9.30 έως 13.30 

Στην Παγκόσμια Ημέρα για τη Βιολογική Ποι-

κιλότητα, τα Ηνωμένα Έθνη υπογραμμίζουν 

την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για 

προστασία του γλυκού νερού 

 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=44967 

90% των ανθρώπων εξακολουθούν να μην 

έχουν ασφαλή πρόσβαση στο νερό, σύμφωνα 

με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην 2ο Σύ-

νοδο Κορυφής για το νερό σε Ασία- Ειρηνικό 
https://www.devex.com/en/news/water-everywhere-

but-not-enough-to-drink-in-asia/80983? 

Η αποψίλωση των δασών μπορεί να προκαλέσει ακόμα και ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια ιδιαίτερα 

στις τροπικές περιοχές 

http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/deforestation/news/deforestation-dries-up-dams-threatening-
hydropower.html  

Καθαρή Ενέργεια. Ένα ηλιακό αεροσκάφος από το UNEP 

http://www.unep.org/champions/news/unep-champion-crosses-us-in-solar-aircraft.asp 

Πιθανή ανεξαρτησία της Σκωτίας σημαίνει και μείωση 

επιδοτήσεων για τις ΑΠΕ 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/may/22/

scotland-independence-cost-billions-renewables 

Επιστήμη και προώθηση της ανάπτυξης 

http://www.scidev.net/en/science-and-innovation-policy/the-
challenge-of-science-and-ngo-practice-joining-forces/opinions/
technical-input-on-the-ground-deserves-donor-backing.html 

Η πρώτη συνάντηση της UNCCD στη Νότια Αφρική για επανεξέταση της εφαρμογής της σύμβασης 

http://www.enn.com/wildlife/article/45994 
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Ε-

πιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Υδροφόροι ορίζοντες στις ΗΠΑ και επίπτωση στην άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας 

http://www.enn.com/wildlife/article/46003 

Οι επαγγελματίες ως αναπτυξιακοί εταίροι 

http://www.scidev.net/en/science-and-innovation-policy/the

-challenge-of-science-and-ngo-practice-joining-forces/

opinions/make-development-practitioners-partners-in-

research.html 

Το πιλοτικό πρόγραμμα της Κίνας για το σύστημα εμπορίας άνθρακα 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/may/22/china-carbon-trading-shenzhen  

Ιστορικά ναυάγια ή εν δυνάμει περιβαλλοντικοί κίν-

δυνοι; 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/

_w_articles_kathremote_1_21/05/2013_499963 

Ποιότητα νερού σε περιοχές κολύμβησης στην ΕΕ. Με την Κύπρο να ξεχωρίζει για 
την άριστη ποιότητά και την Ελλάδα να αγγίζει το 93% 

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/europe2019s-bathing-waters-continue-to-
improve  

Eco-City στην Αραβική Έρημο. Οφθαλμαπάτη ή πραγ-

ματικότητα; 

http://www.popsci.com/science/article/2013-05/city-light 

Χρήση τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών χαρτογραφεί το μέγεθος και την 

ταχύτητα της φωτιάς σε ΗΠΑ 

http://www.nytimes.com/2013/05/22/us/faas-concerns-
hold-up-use-of-wildfire-drones.html 

Η ταχεία οξίνιση του Αρκτικού Ωκεανού 

http://globalwarmingisreal.com/2013/05/21/arctic-ocean-acidification/ 
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