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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #26 
Περίοδος: 7/6-13/6/2013 

 Παρακολουθήστε την ανοικτή δημόσια συζήτηση με θέμα: «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη» που διοργανώθηκε από το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(CISD), στο Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, την Τρίτη 4 Ιουνίου, 

στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Εισήγηση πραγματοποίησε ο 

Διευθυντής του Ε.Κε.Π.Ε.Κ., Καθηγητής Γρηγόριος Τσάλτας. 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=867 

http://www.iea.org/

newsroomandevents/

pressreleases/2013/

june/

name,38773,en.html 

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. 4 ενεργειακές πολιτικές για τον περιορισμό  

της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε 2⁰C 

Αύξηση των πρωτοβουλιών NAMA στις αναπτυσσόμενες χώρες, επιδιώκοντας τη χρηματοδότηση  

δραστηριοτήτων για τον περιορισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

http://www.trust.org/

item/20130610155702-

nps1j/?source=hptop 

Ωφέλιμη χρήση της τεχνολογίας στη μετά το 2015 αναπτυξιακή ατζέντα 

http://www.scidev.net/en/science-and-innovation-policy/news/beneficial-use-of-science-key-to-post-2015-development.html 

38 χώρες έχουν επιτύχει τους στόχους για την καταπο-

λέμηση της πείνας, σύμφωνα με το FAO  

http://www.fao.org/news/story/en/item/177728/icode/ 

Νέες δεσμεύσεις για την επισιτιστική ασφάλεια 

http://www.fao.org/news/story/en/item/177643/icode/ 

Σχέδιο TAHMO για την αντιμετώπιση της  

επισιτιστικής ασφάλειας 

http://www.trust.org/item/20130612154314-hx4wf 

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών. Ανάγκη αναστροφής της  

υποβάθμισης των θαλασσών 

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

NewsID=45134&Cr=ocean&Cr1=#.Ubi_8ucvnfg 

Πρόταση για απαγόρευση της γονιμοποίησης των ωκεανών 

http://www.scidev.net/en/climate-change-and-energy/news/legally-binding
-ban-proposed-on-ocean-fertilisation.html 
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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 

Δείτε επίσης:  http://www.guardian.co.uk/environment/video/2013/jun/07/our-oceans-animation-video 

  http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?uid=9905 

  http://www.genevaenvironmentnetwork.org/?q=en/vacancies 

Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία φέρνουν εμπόδια στις συνομιλίες  

του ΟΗΕ για το κλίμα 

http://www.trust.org/item/20130612101209-fndiw/?source=hptop 

Η κατάρα των πόρων 

http://www.newsecuritybeat.org/2013/06/greener-economy-
extractive-industries-effects-global-development-stability-bigger/

#.Ubi_NOcvnfg  

Παγκόσμιες τάσεις στις επενδύσεις των ΑΠΕ για το 2013, 

νέα έκθεση 

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

DocumentID=2718&ArticleID=9542&l=en 

Παραγωγή ενέργειας από άνθρακα στην Ευρώπη.  

Ατμοσφαιρική ρύπανση και πρόωροι θάνατοι 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jun/12/european-coal
-pollution-premature-deaths 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jun/11/ecuador-amazon-oil-slick-

Υπεραλίευση: Η αποτελεσματική διαχεί-

ριση των αλιευμάτων συμβάλλει καθο-

ριστικά στην σταδιακή αποκατάστασή 

τους 

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

jun/08/cod-stocks-recover-overfishing-marine 

1,6 εκ. λίτρα αργού πετρελαίου σε παραπόταμο 

του Αμαζονίου 

Οι επιπτώσεις της οξίνισης των ωκεανών  

στα στρείδια 

http://www.enn.com/wildlife/article/46088  
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