ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το CISD (Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη) διοργανώνει Ανοικτή Δημόσια
Συζήτηση με τίτλο «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» την Τρίτη 4
Ιουνίου 2013, και ώρα 10.30-12.30 στην αίθουσα του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει ο Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής
του ΕΚεΠΕΚ, καθηγητής Γρηγόρης Ι. Τσάλτας με εισήγηση με τίτλο «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση: Ανάγκη ή Ουτοπία;».
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Μείωση αερίων
του θερμοκηπίου στην ΕΕ το 2011 κατά 3,3%
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/greenhouse-gases2011-emissions-lower?

Η ΕΕ επιδιώκει προθεσμία έως το 2014 για τα εθνικά σχέδια
των κρατών μελών σχετικά με τα αέρια του θερμοκηπίου
http://www.trust.org/item/20130528145627-1gxpy/?source=hptop

H Βραζιλία «διαγράφει» 900εκ. δολάρια του χρέους των Αφρικάνικών κρατών
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-22669331

Πίεση σε Βραζιλία για την προστασία των αυτοχθόνων πληθυσμών της
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/may/29/brazil-indigenous-people-violates-rights

Σε κίνδυνο πολύτιμα αιωνόβια δέντρα
Δορυφορική παρακολούθηση για φωτιές και ρυπάνσεις
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/
_w_articles_kathremote_1_28/05/2013_501195

93% των φυσικών καταστροφών για το 2012 προκλήθηκε από
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/ ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις ΗΠΑ να πλήττονται σοβαρά
may/30/ancient-trees-risk-woodland

http://www.worldwatch.org/natural-catastrophes-2012-dominated-usweather-extremes-0

FAO. Παγκόσμια ηλεκτρονική
διαβούλευση για την αντιμετώπιση
προκλήσεων στα SIDS
http://www.fao.org/sids/en/

Η Αιθιοπία κατασκευάζει φράγμα στο Νείλο
δημιουργώντας ανησυχίες στις γειτονικές χώρες
http://www.trust.org/item/20130528163703-m52ds/?
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Άτομα με ειδικές ανάγκες αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους σε περίπτωση καταστροφών
http://www.trust.org/item/20130524093105-6iyj0/?source=hptop

Σοβαρές οι πιέσεις για την πρόσβαση σε φρέσκο νερό αν δεν βελτιωθεί η διαχείριση και
η παρακολούθηση των υδάτινων πόρων, προειδοποιούν επιστήμονες
http://www.enn.com/enn_original_news/article/46022
http://vimeo.com/66087863

Η συγκομιδή του νερού της βροχής ως λύση για
τη λειψυδρία στη Νοτιοανατολική Ασία

Γεωργία χωρίς ακριβή τεχνολογία για τους
καλλιεργητές στις αναπτυσσόμενες χώρες

http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/
water/opinions/asia-pacific-analysis-rain-harvesting-canavert-crisis.html

http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/farmingpractices/news/traditional-knowledge-can-enable-precisionfarming-.html

Μανγκρόβια για τις παράκτιες κοινότητες
της Κένυας
http://www.trust.org/item/20130528101853-xznws/?
source=spotlight

Μεθάνιο στα θαλάσσια οικοσυστήματα
http://www.oceanleadership.org/2013/vast-methanebased-ecosystem-uncovered/?utm

Επαρχία στο
Νέο Μεξικό θέτει το
Χρηματοδοτώντας την εξερεύνηση
fracking
των ωκεανών
εκτός νόμου
http://www.washingtonpost.com/
national/health-science/wealthy-backerssupport-scientific-efforts-to-explore-deepseas/2013/05/24/486c6430-b716-11e2aa9e-a02b765ff0ea_story.html

http://
www.huffingtonpost.co
m/2013/05/29/newmexico-frackingban_n_3354584.html

Οι κίνδυνοι της εμπορίας άγριων ζώων στο επίκεντρο από το Γενικό Γραμματέα των ΗΕ
http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/28/un-ban-kimoon-wildlife-trafficking-central-africa
Δείτε επίσης :
http://www.guardian.co.uk/environment/blog/video/2013/may/30/
rewilding-animation-george-monbiot-video?CMP=twt_gu

http://
www.genevaenvironmentnetwork.org/?q=en/
events/visite-de-lassociation-partage

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr
Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

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

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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