ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
Ενθμερωκείτε ςχετικά με το νζο κφκλο ομιλιών με τίτλο «Οι αρχαίοι Έλληνες και η
φύση» τον οποίο ζχει προγραμματίςει το Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ για
τουσ μινεσ Απρίλιο και Μάιο 2013.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μπορείτε να ανατρζξετε ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ:
http://www.gnhm.gr/NewsDetail2.aspx?selArticle=366
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Μζτρα για την προςταςία
από τισ επικίνδυνεσ χημικζσ
ουςίεσ και τα απόβλητα μζςα
από τη ςυνζργεια των ςυμβάςεων τησ Βαςιλείασ, του
Ρότερνταμ και τησ τοκχόλμησ ςτο πλαίςιο ςυνδιάςκεψησ των Ηνωμζνων Εθνϊν
που διοργανϊθηκε από το
UNEP και το FAO
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44892&Cr=waste&Cr1=#.UZOjZqIs7W8

Η ηιτθςθ για πετρζλαιο ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ αναμζνεται να ξεπεράςει
τισ βιομθχανικά ανεπτυγμζνεσ
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/may/14/oil-developing-nations-shale-oil

Τα εμπόδια για τθν γυναικεία επιχειρθματικότθτα ςτθν Αφρικι
http://www.scidev.net/en/science-communication/news/revealing-barriers-faced-by-africa-s-women-entrepreneurs.html

Αλλαγι διατροφισ για τα καλαςςοποφλια εξαιτίασ τθσ βιομθχανοποιθμζνθσ
αλιείασ
http://www.enn.com/sci-tech/article/45979

Περιβαλλοντική φορολογική μεταρρφθμιςη ςτην Ε.Ε.
http://www.eea.europa.eu/highlights/fiscal-reform-can-create-jobs?

Περίπου 20 εκατοςτά το χρόνο μετατοπίηονται οι
πόλοι τθσ γθσ
http://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?
aid=512770

Συρρίκνωςθ παγετώνων ςτο όροσ Έβερεςτ κατά
13% τα τελευταία 50 χρόνια
http://www.enn.com/sustainability/article/45968
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400ppm CO2
http://legalplanet.wordpress.com/2013/05/12/why-its-importantthat-we-know-that-were-at-400-ppm-of-co2/

Κακόλου «ικανοποιθτικά πρότυπα» για τθ διαχείριςθ των φυςικών πόρων των χωρών,
ςφμφωνα με ζρευνα
http://www.trust.org/item/20130515185353-le4vr/?source%20=%20hpbreaking

Υπάρχει «παρκζνα» φφςθ;

Αξιολογώντασ τα οικοςυςτιματα με τθ βοικεια τθσ
IUCN

http://e360.yale.edu/feature/
true_nature_revising_ideas_on_what_is_pristine_and_w
ild/2649/

http://www.iucn.org/?12945/New-study-shows-importance-ofIUCNs-Red-List-of-Ecosystems

Πραςινίηοντασ το εμπόριο
http://www.unep.org/NEWSCENTRE/default.aspx?
DocumentID=2716&ArticleID=9494&l=en

2ο C. Είναι επαρκήσ ο ςτόχοσ;
http://www.rtcc.org/is-it-time-to-abandon-the-2-degree-warming-target/

Το μεγαλφτερο υδροθλεκτρικό φράγμα αρχίηει να
καταςκευάηεται ςτθν Κίνα, παρά τισ αντιδράςεισ
http://www.trust.org/item/20130515094524-49g8i/?source=hptop

Έντομα: το φαγθτό του μζλλοντοσ;
http://www.fao.org/news/story/en/item/175922/icode/

2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ

30 χώρεσ του Ειρθνικοφ ςυμμετζχουν ςε άςκθςθ προειδοποίθςθσ για τςουνάμι
υπό τθν αιγίδα των Η.Ε.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44832&Cr=tsunami&Cr1=#.UZPmvaIvnfg

Τεχνολογία και καινοτομία ωσ εργαλεία τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=44895&Cr=sustainable+development&Cr1=#.UZOjZaIs7W8

Το πρώτο think-tank για τθν κλιματικι αλλαγι ςτθν Νότια Αμερικι
http://www.scidev.net/en/climate-change-and-energy/news/south-american-climate-change-think-tank-launched.html

Κολομβία. Κλιματική πολιτική χωρίσ
δράςη;
http://www.trust.org/item/20130515134043zpbmk/?source=hptop

Αςφαλιςτικι βιομθχανία και κλιματικι αλλαγι
http://legalplanet.wordpress.com/2013/05/11/the-insurance-industry-helps-us-to-adapt-to-climate-change/

Τα μφδια ςυμβάλλουν ςτον κακαριςμό
των παράκτιων υδάτων
http://www.enn.com/wildlife/article/45975

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr
Επιλογι Ειδιςεων: Γεωργία Βελδζκθ

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

Επιμζλεια: Τθλζμαχοσ Μποφρτηθσ

E-mail επικοινωνίασ: info@ekepek.gr

@ekepek
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