ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος σας προσκαλεί στην Ημερίδα με
θέμα: "Γενετικοί Πόροι: Η Ελλάδα μπροστά στην πρόκληση εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια στην Ε.Ε", η οποία θα διενεργηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και
ώρα 9.30 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
(Ακαδημίας 60)
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.environmental-law.gr/detail.asp?
cPath=5&pPath=28&language=1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #35
Περίοδος: 30/11-6/12/2013

28η Σύνοδος IMO: σημαντικές εξελίξεις στο σύστημα εποπτείας
http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/A28-ends-.aspx

Τεχνητή γονιμοποίηση για να διασωθεί ο κοραλλιογε- Ocean 2050. Κάνοντας ειρήνη με τους ωκεανούς
νής ύφαλος της Αυστραλίας
http://www.bbc.com/future/story/20131206-sos-save-ourhttp://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?
aid=545085

seas

Σχεδόν το 60% του παγκόσμιου συνόλου του τόνου
αλιεύτηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό το 2012
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/06/fishingnations-fail-cut-tuna-quotas

Οι κίνδυνοι και τα οφέλη της γεωμηχανικής

Ανταλλαγή διοξειδίου του άνθρακα στις παράκτιες ζώνες

http://mahb.stanford.edu/blog/geoengineering/
http://www.scidev.net/global/engineering/news/study-findsgeoengineering-research-free-for-all.html?from=homepage%
20list

http://www.enn.com/sustainability/article/46756?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campai
gn=Feed%3A+EnvironmentalNewsNetwork+%
28Environmental+News+Network%29

Μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού στο υπέδαφος των ηπειρωτικών υφαλοκρηπίδων σύμφωνα με
επιστημονική μελέτη
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231278617
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H Νέα διακήρυξη της Λίμα για τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη
http://www.unido.org/news/press/unido-industrial.html

Εγκαίνια για το Πράσινο
Ταμείο για το Κλίμα με
πλήρη λειτουργία στους
επόμενους μήνες

Κούβα και κλιματική αλλαγή
http://www.ipsnews.net/2013/12/preserving-life-cuba-climate-changes/

Κένυα. Αντικαθιστώντας τα καυσόξυλα με βιοαέριο
http://www.trust.org/item/20131203150854-ch9nu/?source=hptop

Η υπεράκτια αιολική δυναμικότητα της Γερμανίας και δεύτερες σκέψεις
για το κόστος τους
http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/12/131205-cape-wind-

Ο FAO υπογραμμίζει τη σημασία της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης του εδάφους
http://www.fao.org/news/story/en/item/209369/icode/

The Global Food Challenge
http://www.wri.org/blog/global-food-challenge-explained-18-graphics?
http://www.un.org/apps/news/
story.asp?
NewsID=46662&Cr=climate&Cr1
=#.UqDIBdJdWaU

Αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής δημητριακών, με αρνητικές
προοπτικές για την επισιτιστική ασφάλεια κυρίως στην περιοχή του
Σαχέλ
http://www.fao.org/news/story/en/item/209438/icode/

Οι αστικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πόλεις σε μετάβαση αλλά ακόμη σε εξάρτηση
από τον άνθρακα.
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/frontrunning-cities-changing-transport?&utm_campaign=frontrunning-cities-changingtransport&utm_medium=email&utm_source=EEASubscrip
tions

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

«Από ένα μονοπολικό σε ένα πολυπολικό
κόσμο», μία ανάλυση από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό περιβάλλοντος για την άνοδο
της παγκόσμιας μεσαίας τάξης και την υπερεκμετάλλευση των πόρων
http://www.eea.europa.eu/highlights/globalmegatrends-shaping-europe2019s-environment?
&utm_campaign=global-megatrends-shapingeurope2019senvironment&utm_medium=email&utm_source=EEASubsc
riptions

www.ekepek.gr
Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

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

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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