ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο. 179 κιλά τροφής σπαταλάει κάθε χρόνο ένας Ευρωπαίος. Μέσα σε αυτήν την
πραγματικότητα, το πρόγραμμα του WWF «Καλύτερη Ζωή», το οποίο πραγματοποιείται με
την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και το ΜΠΟΡΟΥΜΕ διοργανώνουν στις 25 και 26 Ιανουαρίου, εκδήλωση για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.wwf.gr/news/911-2014-01-15-14-52-27
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Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κλιματική και ενεργειακή πολιτική μέχρι το 2030. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τα σχέδια,
θα πρέπει να παρέχουν το 27% της ενέργειας της ΕΕ.
Ο στόχος θα είναι δεσμευτικός σε επίπεδο ΕΕ, αλλά
δεν θα υπάρχουν υποχρεωτικοί στόχοι για τα κράτη
μέλη. Περισσότερα εδώ

Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθησης της λεγόμενης ωκεάνιας ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεθόδους ηλεκτροπαραγωγής που αξιοποιούν την ενέργεια των ωκεανών, στo
πλαίσιο της απεξάρτησης της ένωσης από τον άνθρακα. Περισσότερα εδώ
Αναγκαίες οι αλλαγές στη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων για την εξασφάλιση παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας με επίκεντρο την ευημερία των νησιωτικών και παράκτιων χωρών, τονίζει ο γενικός διευθυντής του FAO, σε σύνοδο που πραγματοποιήθηκε για την Μπλε Οικονομία, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας νέας προσέγγισης. Περισσότερα εδώ
Ρύπανση της λίμνης Παμβώτιδας που οφείλεται σε παράνομες απορρίψεις αποβλήτων από
βυτιοφόρα, από βιομηχανικές μονάδες, από τα
υπολείμματα φυτοφαρμάκων αλλά και από το
γεγονός ότι τμήματα της πόλης δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο, σύμφωνα με
έρευνα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Περισσότερα εδώ

Σύμφωνα με ειδικούς το 80% των ποταμών των Βαλκανίων παραμένουν σε πολύ καλή κατάσταση.
Τι συμβαίνει όμως με την κατασκευή των φραγμάτων; Περισσότερα από 570 φράγματα με υδροηλεκτρικούς σταθμούς σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στην περιοχή των Βαλκανίων με χρήματα διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα. Περισσότερα εδώ
«Global Risks 2014». Η κλιματική αλλαγή κατατάσσεται στους πρώτους πέντε
παγκόσμιους κινδύνους, με τα τρόφιμα, τις κρίσεις για το νερό και τα ακραία καιρικά
φαινόμενα να βρίσκονται μέσα στους πρώτους δέκα. Περισσότερα εδώ
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Πράσινη Οικονομία. Μια νέα
ιστοσελίδα από το UNEP, μια
κοινοπραξία κορυφαίων ιδρυμάτων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε τομείς που
σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη, γεφυρώνει το χάσμα
των γνώσεων με την ανταλλαγή
πληροφοριών συμβάλλοντας στη λήψη αποφάσεων για ένα νέο μοντέλο οικονομίας πιο φιλικό στο
περιβάλλον. Περισσότερα εδώ
Η ανάγκη για βελτίωση στην συγκέντρωση και χρήση
Post-2015. Με τις γειτονικές χώρες να έχουν
σημαντικές θέσεις στους διεθνείς οργανισμούς των στατιστικών, προβάλλεται από την Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή για την Ασία και τον Ειρηνικό
και τη Σύνοδο για το κλίμα COP 20 να πραγματοποιείται στη Λίμα του Περού, μήπως ήρθε η (ESCAP) ως ένα κεντρικό στοιχείο για τη μετά το 2015
ώρα για τη Λατινική Αμερική να ηγηθεί των
αναπτυξιακή ατζέντα. Χρήσιμο εργαλείο που θα βοηθήδιαπραγματεύσεων μετά το 2015; Περισσότερα
σει τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν αποτελεσματικότερες
εδώ
αποφάσεις. Περισσότερα εδώ

Το 2013 ήταν, μαζί με το 2003, η τέταρτη θερμότερη χρονιά από το
1880, οπότε υπάρχουν επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με
ανακοινώσεις της NASA και
της Αμερικανικής Υπηρεσίας
Ωκεανών και Ατμόσφαιρας
(NOAA). Η μέση ετήσια παγκόσμια θερμοκρασία το
2013 ήταν 1,12 βαθμούς
Κελσίου υψηλότερη από το
μέσο όρο του 20ού αιώνα
(14,6 βαθμοί Κελσίου). Δείτε
και το σχετικό χρονολόγιο. Περισσότερα εδώ

Αυξημένη χρηματοδότηση
των τεχνολογιών μικρής
κλίμακας θα ωφελήσει το
φτωχό αγροτικό πληθυσμό
- ιδιαίτερα τις γυναίκες
που πλήττονται από την
ενεργειακή φτώχεια και το
ψηφιακό χάσμα.
Περισσότερα εδώ

Fracking στην Αυστραλία. Η χώρα ετοιμάζεται να αυξήσει
Περισσότερα εδώ
τις εξαγωγές της σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο από
σχιστολιθικά πετρώματα μέσω της μεθόδου fracking, γεγονός που την φέρνει σε ρήξη με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Περισσότερα εδώ
Γροιλανδία. Η κλιματική αλλαγή την φέρνει στο επίκεντρο
της γεωπολιτικής του 21ου αιώνα με την υποχώρηση των
πάγων και την εξόρυξη πετρελαίου.
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr
Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

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

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek

2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

