ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου στo
πλαίσιo της δράσης COST ACTION IS 1101 “Climate Change and Migration: Knowledge, Law and
Policy, and Theory”, διοργανώνει Workshop με θέμα: “Climate Change, Migration and the Urban
Environment: policy, governance, theory” στις 26 Απριλίου 2013, στο κτίριο ΔΕΣΚΟΙ του Παντείου
Πανεπιστημίου, με ώρα έναρξης 9.45 π.μ. Για τη συμμετοχή σας παρακαλείστε να αποστείλετε τα
στοιχεία σας στο info@ekepek.gr. μέχρι την Τετάρτη 24 Απριλίου, λόγω περιορισμένων θέσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: http://www.climatemigration.eu/
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168 χώρες επηρεάζονται από την ερημοποίηση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/17/
desertification

«Το Μεγάλο Πράσινο Τείχος»
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=44671&Cr=desertification&Cr1=#.UW79XKIvk3M

Η υποβάθμιση του εδάφους - ο νέος MDG;
http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/news/
scientists-struggling-to-put-land-degradation-into-sdgs.html

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) προειδοποιεί για στασιμότητα στις επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποκλίνοντας από το στόχο διατήρησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 oC
http://www.trust.org/alertnet/news/clean-energy-progress-too-slow-to-limit-global-warming-report/

Η Πορτογαλία επενδύει σε ΑΠΕ
http://e360.yale.edu/digest/green_sources_meet_70_percent_of_portugal_electricity_in_quarter/3817/

Πράσινη και Μπλε Οικονομία. Η βιώσιμη ανάπτυξη των
ωκεανών σε άμεση σύνδεση με την καταπολέμηση της πείνας,
αναφέρει αξιωματούχος των ΗΕ
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=44641&Cr=climate+change&Cr1=#.UW65XaIs6QB
http://www.fao.org/news/story/en/item/173975/icode/

Οι κερδοσκόποι της γεωργίας
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/apr/17/land-grabs-europe-big-business-farming

Αναπνέοντας στην Ευρώπη-Νέα έκθεση από τον Ευρωπαϊκό Ορ1.000 μέρες για τους Αναπτυξιακούς γανισμό Περιβάλλοντος
Στόχους της Χιλιετίας
http://www.eea.europa.eu/highlights/every-breath-we-take-2013
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=44646&Cr=MDG&Cr1=#.UW65XaIs6
QB

Ενίσχυση συνεργασίας UNEP και Ρωσίας
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?
DocumentID=2713&ArticleID=9473&l=en
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Οι ευρωβουλευτές απορρίπτουν μεταρρυθμίσεις στο σύστημα εμπορίας εκπομπών
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/content/20130405FCS07019/4/html/

Νέες σεισμικές δοκιμές θέτουν σε κίνδυνο τα θαλάσσια θηλαστικά
http://www.enn.com/top_stories/article/45860

Και η Κίνα για το μέλλον της Αρκτικής;
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/16/china-future-arctic-iceland

Αποθέματα αλιείας στην Αρκτική… Μετά το λιώσιμο των πάγων τι;
http://www.nytimes.com/2013/04/17/world/agreement-would-regulate-fishing-inarctic-waters.html?ref=earth&_r=0

Ο οικογενειακός προγραμματισμός για ένα βιώσιμο μέλλον
http://www.resource-media.org/fp/#.UW8HB6Ivk3M

Η αυξανόμενη απειλή των
διαστημικών σκουπιδιών
http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/
Space_Debris/
Focus_on_growing_threat_of_space_debris

Η Ινδία επιζητά ακριβή πρόβλεψη των μουσώνων
http://www.trust.org/alertnet/news/india-seeks-precision-in-monsoon-forecasting-by-2017/

Πράσινες υποδομές για
βιώσιμες πόλεις
http://www.unep.org/newscentre/
Default.aspx?
DocumentID=2713&ArticleID=9474&l=en

Δείτε ακόμα:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PpqXVjUAM9A#!
http://www.unitar.org/event/introduction-green-economy-concepts-and-applications-3rd-edition
http://www.eu2013.ie/events/event-items/hungernutritionclimatejustice20120415/
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

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

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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