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Νταβός. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Γενικός 
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προέβαλλε για άλλη 
μια φορά τη σημασία συμβολής των επιχειρήσεων 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε 
τέσσερις ειδικότερους τομείς δράσης. Περισσότερα εδώ  
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Αντιμετωπίζοντας με επιστημονική ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα πολύπλοκα θέματα σχετικά με την 

αλόγιστη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, η παράσταση «Το περιβάλλον κι εγώ» παρου-

σιάζεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?

cpage=RESOURCE&cresrc=3429&cnode=180  

Πρωτοφανείς δεσμεύσεις για την καλύτερη περιβαλλοντική και κοινωνική 
συμπεριφορά από μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως. Απλά μια κίνηση greenwashing ή 
ένα σημείο καμπής για την εταιρική συμπεριφορά; Περισσότερα εδώ  

Νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τη χρήση γενετι-

κών πόρων. Μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία εξειδί-

κευσης του άρθρου 15 του Πρωτοκόλλου της Να-

γκόγια, που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2010.  

Περισσότερα εδώ 

Το πρώτο σχέδιο δράσης με 13 στόχους για τα ε-

πόμενα πέντε χρόνια από το Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος. Αυτό θα περιλαμβάνει ενέργειες για την 

καταγραφή της βιοποικιλότητας στη χώρα μας και 

την οργάνωση των προστατευόμενων περιοχών.  

Περισσότερα εδώ 

Τι συμβαίνει όταν οι γυναίκες κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας της γης; Για το Βιετνάμ αυτό συνεπάγεται 
ευημερία στην οικογένεια και μειωμένο ποσοστό φτώχειας. Περισσότερα εδώ 
Σε περίπτωση συνέχισης των σημερινών αντιπεριβαλλοντικών πρακτικών στη χρήση γης περίπου 850 

εκατομμύρια εκτάρια, όσο το μέγεθος δηλαδή της Βραζιλίας, θα κινδυνεύσουν, με την περιβαλλοντική 

υποβάθμιση και την απώλεια της βιοποικιλότητας να επηρεάζει το 23% του εδάφους ανά τον κόσμο.  

Διασυνοριακή συνεργασία η μόνη λύση για την προστασία 

της λίμνης Αράλη, της τέταρτης μεγαλύτερης λίμνης στον κό-

σμο,  που υποστηρίζει 60 εκατομμύρια ανθρώπους. Περισσότε-

ρα εδώ 

Περισσότερα εδώ 

Ινδία. Η έλλειψη ασφαλούς πόσιμου νερού 

απειλεί την υγεία, εντείνοντας τις διαφορές 

ανάμεσα στις κάστες.  

Περισσότερα εδώ 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46995&Cr=climate+change&Cr1=#.UuqG1D1_vK0
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=3429&cnode=180
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=3429&cnode=180
http://e360.yale.edu/feature/monitoring_corporate_behavior_greening_or_merely_greenwash/2732/
http://www.kathimerini.gr/553810/article/epikairothta/perivallon/eyrwpaikos-kanonismos-gia-th-xrhsh-genetikwn-porwn
http://www.kathimerini.gr/553808/article/epikairothta/perivallon/prwto-sxedio-drashs-gia-th-viopoikilothta
http://www.trust.org/item/20140130093745-h2au7/?source=hptop
http://na.unep.net/api/geas/articles/getArticleHtmlWithArticleIDScript.php?article_id=108
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2758&ArticleID=10697&l=en
http://www.trust.org/item/20140129120744-te896/?source=hptop


2  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

 

@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

«To Τρίγωνο του Θανάτου». Βόρεια της πόλης Νάπολη στην Ιταλία, σε περιοχή που έχουν 
παρατηρηθεί περιπτώσεις εμφάνισης καρκίνου, βρέθηκαν παράνομα θαμμένα απόβλητα από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως αποτέλεσμα συναλλαγών παραγωγών της χώρας και της 
μαφίας. Εκτιμάται ότι πρόκειται για 10 εκατομμύρια τόνους τοξικών απορριμμάτων.  
Περισσότερα εδώ  

Πιγκουίνοι σε κίνδυνο. Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει 

νεοσσούς από τη μεγαλύτερη αποικία των πιγκουίνων 

στην Αργεντινή, ενώ την ίδια στιγμή οι πιγκουίνοι στην 

Ανταρκτική αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.  

Περισσότερα εδώ 

Το περιβάλλον του Ιράκ έχει υποστεί σοβαρή 

υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια μετά τον 

πόλεμο, με την ποιότητα του νερού να έχει κι 

αυτή υποβαθμιστεί σημαντικά. Περισσότερα 

εδώ 

Ο Γενικός Γραμματέας του FAO ορίζει το 2025 

ως έτος για την εξάλειψη της πείνας στην  

Αφρική. Περισσότερα εδώ 

Η Κολομβία, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός καφέ στον 

κόσμο, σχεδιάζει να μετρήσει το αποτύπωμα άνθρακα στο 

μεγαλύτερου μέρος της παραγωγής του.  Περισσότερα εδώ  

Ένας αριθμός ρεκόρ των υπεράκτιων ανεμογεννητριών συν-

δέθηκαν με το δίκτυο στην Ευρώπη το περασμένο έτος. Το 

2013, 418 υπεράκτιες ανεμογεννήτριες ήρθαν σε απευθείας 

σύνδεση-το ένα τρίτο περισσότερο από την εγκατεστημένη 

ισχύ το 2012.  Περισσότερα εδώ 

Εθελοντικά διεθνή πρότυπα για τη βελτίωση της διατήρησης των καλλιεργειών από τα Ηνωμένη Έθνη. 

Περισσότερα εδώ 

http://www.ekepek.gr
http://www.facebook.com/groups/15477795324
http://www.nytimes.com/2014/01/30/world/europe/beneath-southern-italy-a-deadly-mob-legacy.html?ref=jimyardley&_r=0
http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/30/penguins-suffering-climate-change-scientists
http://www.trust.org/item/20140127121610-cdrqu/?source=hptop
http://www.fao.org/news/story/en/item/213155/icode/
http://www.trust.org/item/20140129205540-uui59/?source=hptop
http://ο/www.enn.com/energy/article/46957
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47043&Cr=biodiversity&Cr1=#.Uuu0kj147QA

