ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής
Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚΕΠΕΚ) και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου με θέμα: «Μετάβαση σε μια πράσινη Ελλάδα (20102020)» σας προσκαλούν στην εκδήλωση-παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής της προσπάθειας,
την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφ. Συγγρού
136).

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #66
Περίοδος: 29/11/2014-5/12/2014

Παρά τη δημόσια χρηματοδότηση των
μέτρων προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή που φτάνουν μέχρι και 26
δισεκατομμυρίων δολάρια το 2012-2013,
προβλέπεται να υπάρχει ένα σημαντικό
χρηματοδοτικό κενό μετά το 2020 σύμφωνα
με το UΝΕP. Το κόστος της προσαρμογής για
τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι πιθανό να
ξεπεράσει έως και 2 με 3 φορές τις
προηγούμενες εκτιμήσεις. Περισσότερα εδώ
Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας.
Η συνοπτική έκθεση που παρουσιάστηκε από το Γ. Γ. των Η.Ε. έχει ως στόχο να
υποστηρίξει τις συζητήσεις των μελών και τον απολογισμό των
διαπραγματεύσεων για την μετά το 2015 ατζέντα για την επιδίωξη των ΑΣΧ.
Περισσότερα εδώ

Το Μαρόκο και το Μεξικό έλαβαν πάνω από μισό δισεκατομμύριο σε χρηματοδότηση
(κυρίως σε δάνεια) από μερικά από τα σημαντικότερα κεφάλαια για το κλίμα, όπως δείχνει
η έκθεση που αναλύει την κίνηση των κεφαλαίων σε μια δεκαετία. Περισσότερα εδώ

Πρωτοβουλία 20x20. Λατινική
International Year of Soils. Τα υγιή εδάφη είναι απαραίτητα για τα
οικοσυστήματα μας, με
Αμερική και Καραϊβική θα
ενεργό ρόλο στον κύκλο του
αρχίσουν την αποκατάσταση πάνω
άνθρακα, και τη βελτίωση της
από 20 εκατομμύριων εκταρίων
ανθεκτικότητας σε πλημμύρες
υποβαθμισμένης γης από το 2020,
και ξηρασίες. Το Διεθνές Έτος
με την υποστήριξη μέχρι και 365
ξεκίνησε με εκδηλώσεις σε
Ρώμη, Ν. Υόρκη, και Χιλή.
εκατομμύριων δολαρίων.
Περισσότερα εδώ

Περισσότερα εδώ
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Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε χρηματικά πρόστιμα στην Ελλάδα
κρίνοντας ότι η χώρα δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενη απόφασή
του από το 2005, με την οποία διαπιστώθηκε ότι υπήρξε παράβαση
των υποχρεώσεων με βάση την κοινοτική οδηγία «περί των στερεών
αποβλήτων». Περισσότερα εδώ
Πώς σχετίζονται οι συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου πριν από χιλιάδες χρόνια με τις πολλές
βροχοπτώσεις σε περιοχές της Αφρικής; Νέα στοιχεία για την τρέχουσα αύξηση των αερίων και τον
αντίκτυπο τους στην εξέλιξη του κλίματος στην ήπειρο. Περισσότερα εδώ
Ο τομέας των μεταφορών εξακολουθεί να παράγει υπερβολικές
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, δημιουργώντας επιβλαβή επίπεδα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου, σύμφωνα με την τελευταία
έκδοση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος για το περιβάλλον και τις μεταφορές. Περισσότερα εδώ

Η διαπλάτυνση της Διώρυγας του Σουέζ και η κατασκευή ενός δεύτερου καναλιού για
τα πλοία θα επιτρέψει σε περισσότερα είδη της Ερυθράς Θάλασσας να εξαπλωθούν
στη Μεσόγειο και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, προειδοποιεί διεθνής
ερευνητική ομάδα. Το Κάιρο καλείται να εκπονήσει μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και να εξετάσει πιθανές τεχνικές λύσεις, όπως η χρήση πομπών
υπερήχων που αποθαρρύνουν τους εισβολείς ή τεχνητή αύξηση της αλατότητας σε
τμήματα της διώρυγας. Περισσότερα εδώ
Τελικά τι συμβαίνει με τους
πάγους της Ανταρκτικής; Βάσει
του νέου τρισδιάστατου χάρτη
υψηλής ανάλυσης που
σχεδιάστηκε με τη βοήθεια
υποθαλάσσιου ρομπότ, οι
πάγοι της Ανταρκτικής
εμφανίζονται σε πολλά σημεία
με μεγαλύτερο πάχος από τις
αρχικές προβλέψεις των
επιστημόνων.

Το τσουνάμι που έπληξε την Ινδονησία το 2004 έσβησε
τεράστιες εκτάσεις της επαρχίας Άτσεχ. Οι κάτοικοι
τώρα χρησιμοποιούν ένα καινοτόμο σύστημα
μικροπίστωσης για την αποκατάσταση των
μαγκρόβιων δασών και άλλων παράκτιων
οικοσυστήματων που θα χρησιμεύσει ως ένα φυσικό
εμπόδιο ενάντια σε μελλοντικές επικίνδυνες
καταιγίδες.
Περισσότερα εδώ

Περισσότερα εδώ
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

Υπεύθυνη Έκδοσης : Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

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

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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