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Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης διοργανώνει από  
6 έως 13 Σεπτεμβρίου στα Κύθηρα, το 9ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  

Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων, με τίτλο  
«Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος» 

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα και τις αιτήσεις συμμετοχής, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.ekepek.gr.  

Η Συντακτική Ομάδα του Ενημερωτικού μας Φυλλαδίου σας εύχεται ένα ευχάριστο και 
δημιουργικό καλοκαίρι! 

Rio+: Ένα διεθνές κέντρο για τη βιώσιμη  

ανάπτυξη δημιουργείται ένα χρόνο μετά το 

RIO+20 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/

presscenter/pressreleases/2013/06/24/world-centre-for-

sustainable-development-launched-in-rio.html 

Επιλέχθηκε ο αγωγός ΤΑΡ για την αποστολή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη  

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_28/06/2013_506308 

Η βλάστηση στον πλανήτη με 

δορυφορικά δεδομένα 

http://www.nnvl.noaa.gov/green.php 

Νέα πλατφόρμα από τον 

FAO επιτρέπει στις χώρες 

να βελτιώσουν την  

εκτίμηση των όγκων των 

δασών, της βιομάζας και 

των αποθεμάτων άνθρακα. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/179061/icode/ 

http://www.globallometree.org/ 

Εκπομπές ρύπων στην ΕΕ κάτω από τα διεθνή 

όρια, συμφώνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊ-

κού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

http://www.eea.europa.eu/highlights/eu-meets-most-
international-air  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Περιορισμός των εκπομπών  

αεριών του θερμοκηπίου στη ναυτιλία 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-622_en.htm 

Εθνικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή από τις ΗΠΑ 

http://ens-newswire.com/2013/06/25/obamas-climate-action-plan-highlights-and-reactions/ 

http://www.trust.org/item/20130627144021-w7x1i/?source=hptop 
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Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 
@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

FAO-ILO-προώθηση προστασίας των παιδιών που εργάζονται στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες 

http://www.fao.org/news/story/en/item/179016/icode/ 

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας σε  

Τζαμάικα και νησιά Μάρσαλ 

http://www.ipsnews.net/2013/06/caribbean-

apprehensive-as-dangers-of-climate-change-

increase/ 

http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/
climatechange/10142616/Rising-seas-washing-away

-Pacific-leaders-home-island.html  

«Νεκρή ζώνη» ο κόλπος του Μεξικό 

http://www.noaanews.noaa.gov/stories2013/20130618_deadzone.html 

Αίγυπτος: Συμβολή ποταμού 5.000 ετών στη σύγχρονη γεωργία 

http://www.scidev.net/global/water/news/ancient-egyptian-river-could-be-revived-for-farming.html 

Αγρότες και κλιματική αλλαγή 

http://www.newsecuritybeat.org/2013/06/farmers-dilemma-climate-change-food-security-human-mobility/#.Uc2Tizss7W8  

Αγκόλα και επισιτιστική κρίση 

http://www.ipsnews.net/2013/06/angola-slow-on-drought
-response-as-people-die-of-hunger/  

Ανάγκη εθνικών δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας 

του αέρα στην Ασία και τον Ειρηνικό, υπογραμμίζει αξιωμα-

τούχος του ΟΗΕ 

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

NewsID=45239&Cr=pollution&Cr1=#.Uc2PyTss7W8 

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/24/indonesian-president-singapore-malaysia-fires?CMP=twt_fd 

Επτά χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής  

μείωσαν την εμφάνιση του HIV στην παιδική 

ηλικία κατά 50% 

http://www.trust.org/item/20130625133607-0mtxe/ 

Ανακυκλώνοντας τις κάψουλες καφέ 

http://www.enn.com/top_stories/article/46121 
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