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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #105 
Περίοδος: 24/5/2016-8/6/2016 

Το ΕΚεΠεΚ διοργανώνει Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων με τίτλο 

"Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προκλήσεις για την Οικονομία, Κοινωνία, Πολι-

τισμό και τη Διεθνή Πολιτική", το διάστημα 6-10 Ιουλίου 2016, στο Δίστομο και το 

Στείρι Βοιωτίας. 

Περισσότερες πληροφορίες Εδώ 

"H επείγουσα δράση σε παγκόσμια κλίμακα είναι απαραίτητη για να ανακουφίσει τους ωκεανούς του 

κόσμου από τις πολλές πιέσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και για την προστασία τους από μελλοντι-

κούς κινδύνους που μπορεί να τους 

οδηγήσεις πέρα από τα όρια της φέ-

ρουσας ικανότητας τους”. Οι ωκεανοί 

ρυθμίζουν το κλίμα, τροφοδοτούν ε-

κατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, 

παράγουν οξυγόνο, είναι το σπίτι σε 

μια απίστευτη θαλάσσια βιοποικιλό-

τητα, παρέχουν σημαντικά φάρμακα. 

Φέτος, το θέμα είναι υγιείς ωκεανοί, υγιής πλανήτης , με μια ιδιαίτε-

ρη προσπάθεια για να σταματήσει η ρύπανση των πλαστικών. Περισσό-

τερα εδώ κι εδώ 

Σε όλο τον κόσμο, οι ωκεανοί δίνουν ζωή σε παράκτιες κοινότητες, και 
η υγεία τους είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του πλανήτη μας. 
Αλλά οι σημερινές προσπάθειες διατήρησης των ωκεανών έχουν να 
αντιμετωπίσουν μια σειρά από περιβαλλοντικά θέματα, θέτοντας το 

ερώτημα: Πώς θα μοιάζει η μελλοντική διατήρηση των ωκεανών;  
Περισσότερα εδώ  

Η συμφωνία για τα μέτρα του κράτος λιμένα για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, 
λαθραίας και άναρχης αλιείας (PSMA) - εγκρίθηκε ως συμφωνία του FAO το 2009, μετά από μια μακρά 
χρόνια διπλωματικής προσπάθειας - είναι η πρώτη δεσμευτική διεθνή συνθήκη που εστιάζεται ειδικά στις 
παράνομες αλιευτικές και τέθηκε σε ισχύ, νομικά δεσμευτική για τις 29 χώρες και ένα περιφερειακό οργα-
νισμό που έχουν προσχωρήσει σε αυτή. Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας υποχρεούνται να εφαρ-
μόσουν μια σειρά μέτρων, με τη διαχείριση των λιμένων υπό τον έλεγχό τους, με τους στόχους της ανί-

χνευσης της παράνομης αλιείας, σταματώντας παράνομα αλιεύ-
ματα από το να εκφορτωθούν και να πωλούνται, και την εξασφά-
λιση πληροφοριών σχετικά με τα σκάφη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
απαίτηση από τα ξένα αλιευτικά σκάφη που επιθυμούν να εισέλ-
θουν στα λιμάνια να ζητούν άδεια εκ των προτέρων, μεταδίδο-
ντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ταυτότητες, τις δρα-
στηριότητές τους, και τα ψάρια που έχουν επί του σκάφους και οι 
εκφορτώσεις που μπορούν να συμβούν μόνο σε ειδικά καθορι-
σμένους λιμένες εξοπλισμένους για αποτελεσματικές επιθεωρή-
σεις είναι κάποια από αυτά τα μέτρα. Περισσότερα εδώ  

http://ekepek.gr/index.php/en/news/42-calls-of-interest/266-distomo-steiri-call-2016
http://www.un.org/en/events/oceansday/index.shtml
http://www.un.org/en/events/oceansday/2016/message.shtml
https://global.nature.org/content/whats-the-future-of-ocean-conservation/
http://www.fao.org/news/story/en/item/417286/icode/
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Περισσότερα εδώ  

Σχεδόν 10 χρόνια και 386 εκατομμύρια δολά-
ρια μετά, πήρε τελικά το πράσινο φως, ένα 

τεράστιο δίκτυο παρατήρησης των ωκεανών 
των ΗΠΑ. Περισσότερα εδώ 

Χαβάη. Οι τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών έχουν πλημμυρίσει την ξηρά και τις παραλίες της πολιτείας. 
Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας αφαίρεσε 57 τόνους από τα νησιά της Χαβάης το 2014. 
Αυτή η περιοχή είναι από τις μεγαλύτερες περιοχές διατήρησης των ΗΠΑ. Περισσότερα εδώ  

Η αστυνομία στη Νότια Κορέα συνεχίζει να πιάνει όλο και περισσότερους λαθροκυνηγούς που εμπλέκο-
νται σε παράνομο κυνήγι Ρυγχοφάλαινας που οδηγείται από τα τεράστια ποσά των χρημάτων που φέρ-
νει το κρέας, και η ζήτηση από τα τοπικά εστιατόρια. Οι λαθροθήρες χρησιμοποιούν μικρά σκάφη για να 
αποφύγουν τον εντοπισμό από ραντάρ της αστυνομίας και χρησιμοποιούν καμάκια που περιέχουν αιχ-
μές για να πιάσουν τη σάρκα της φάλαινας. Μόλις σκοτώσουν τις φάλαινες, οι λαθροθήρες σημειώνουν 
τη θέση με μια σημαδούρα για να επιστρέψουν το βράδυ για τη συλλογή των φαλαινών. Περισσότερα εδώ  

Κατά τη δεύτερη σύνοδο της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEA-2) στο Ναϊρό-
μπι πέρασαν πολύ σημαντικές αποφάσεις σε θέματα όπως τα θαλάσσια απορρίμματα, το παράνομο ε-
μπόριο άγριας ζωής, η ατμοσφαιρική ρύ-
πανση, οι χημικές ουσίες και τα απόβλητα, 
η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή - τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
συνολικής δράσης που απαιτείται για την 
υλοποίηση της ατζέντα έως το 2030 για τη 
συμφωνία του κλίματος του Παρισιού. Πε-

ρισσότερα εδώ  

Στον Αμαζόνιο, θα ξεκινήσει σύντομα η παρακολούθηση της ατμόσφαιρας πάνω από το μεγαλύτερο τρο-
πικό δάσος του κόσμου, παρέχοντας σε μια διεθνή ομάδα επιστημόνων τις βασικές ιδέες για το πώς αυ-

τή η ζωτική περιοχή μπορεί να επηρεαστεί από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Περισσότερα εδώ  

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231396831
http://www.scientificamerican.com/article/u-s-ocean-observing-project-launches-at-last/
http://coastalcare.org/2016/06/hawaii-has-a-serious-trash-problem-and-its-coming-on-ocean-waves/
http://uk.whales.org/news/2016/06/restaurants-continue-to-fuel-illegal-whale-hunts-in-korea
http://unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=27074&ArticleID=36197&l=en
http://e360.yale.edu/feature/amazon_tall_tower_observatory_view_of_changing_climate_forest/3003/
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Ως μία από τις ταχύτερα χώρες ανάπτυξης της πολεοδομίας στον κόσμο, πώς μπορεί το Νεπάλ να διαχει-
ριστεί την αυξανόμενη ζήτηση για μεταφορές και ηλεκτρική ενέργεια, εξασφαλίζοντας παράλληλα καθα-
ρό αέρα; Το Νεπάλ έχει από καιρό αναγνωριστεί ως ένα κράτος με ιδιαίτερα ευάλωτο κλίμα στις Λιγότε-
ρο Ανεπτυγμένες Χώρες (ΛΑΧ). Ίσως σε κανένα άλλο κράτος στην πρόσφατη ιστορία οι κάτοικοι έχουν 
εκτεθεί σε τόσες καταστροφές όπως από τον Απρίλιο του 2015 και 2016, όταν το Νεπάλ γνώρισε κατα-
στροφικό σεισμό, ένα βαρύ χειμώνα, ξηρασία και ρεκόρ δασικών πυρκαγιών. Περισσότερα εδώ  

Η κακή ποιότητα του αέρα, η αλλαγή του κλίματος, ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής και η αποσύνδεση μεταξύ 
των ανθρώπων και του περιβάλλοντος επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την υγεία του ανθρώπου 
στην περιοχή, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση (GEO-6) για την πανευρωπαϊκή περιοχή, η ο-
ποία εκπονήθηκε από το Περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και την Οικονομική Επιτρο-
πή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλο-
ντος (ΕΟΠ). Περισσότερα εδώ  

 Εταιρεία στην Ελβετία ετοιμάζεται να εγκαινιάσει την πρώτη στον 
κόσμο εμπορική μονάδα κατακράτησης διοξειδίου του άνθρακα 
από την ατμόσφαιρα, μια προσέγγιση που θα μπορούσε δυνητικά 
να μετριάσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Το παραγόμενο 
CΟ2 θα διοχετεύεται σε θερμοκήπιο για να επιταχύνει την ανάπτυ-
ξη ζαρζαβατικών. Κατά πόσο θα είναι αυτό εφικτό; Περισσότερα εδώ  

Οι επενδύσεις σε ηλιακά, αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα έφτασαν πέρυσι το εντυπωσιακό ρεκόρ 

των 147 gigawatt, αριθμός που αντιστοιχεί χονδρικά στο σύνολο της ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος 

στην Αφρική, δείχνει έκθεση για τις εξελίξεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Εντυπωσιακή είναι 

επίσης η διαπίστωση ότι, για πρώτη φορά, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες επένδυσαν πέρυσι περισ-

σότερα από τις ανεπτυγμένες σε νέες μονάδες ΑΠΕ, επισημαίνει το Renewables Global Status Report. 

Περισσότερα εδώ 

Στις 24 Μαΐου, η Νορβηγία δεσμεύτηκε για μηδενική αποψίλωση των δασών.  Η πρωτοποριακή κίνηση 
που σημαίνει ότι το έθνος υπόσχεται να απαγορεύσει οποιοδήποτε προϊόν στην αλυσίδα εφοδιασμού 
της, συμβάλλει στην αποψίλωση τροπικών δασών μέσω της 
πολιτικής δημόσιων συμβάσεων της κυβέρνησης. Στη Σύνοδο 
Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στη Νέα Υόρκη το 2014, η 
Νορβηγία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκαν 
να “προωθήσουν εθνικές δεσμεύσεις”, μέσω των πολιτικών 
για τις δημόσιες συμβάσεις και σε βιώσιμα προϊόντα, όπως 
το φοινικέλαιο, η σόγια, το βόειο κρέας και η ξυλεία. Περισσό-

τερα εδώ  

http://www.iied.org/clearing-air-kathmandu
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=27076&ArticleID=36214&l=en
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500081354
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500081322
http://www.huffingtonpost.com/entry/norway-first-nation-zero-deforestation_us_57559b5be4b0eb20fa0e7b79
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

https://www.facebook.com/EK%CE%B5%CE%
A0%CE%95%CE%9A-442821475818830/ 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιμέλεια-Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Green Blog 

Έρευνα: Μάρσια Γεωργίου 

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών: 2 διαφορετικές όψεις με φόντο τα οικοσυστήματα. 

Μπορεί ένα αεροσκάφος να γίνει τεχνητός ύφαλος; Ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο βρίσκεται στα 
νερά της Ζακύνθου; 

 

 H Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών γιορτάζεται από το 1992. Θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς, 
κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Γη στο Ρίο Ντε Tζανέιρο, όπου 150 ηγέτες απ' όλο τον κόσμο υπέγραψαν τη 
Συνθήκη για την Βιοποικιλότητα, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπανίων ειδών από το ζωικό 
και φυτικό βασίλειο. Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας θα παρουσιάσουμε επιπτώσεις της εξε-
ρεύνησης και χρήσης των ωκεανών, με βάση κάποιες τελευταίες εξελίξεις. 
 Στην Τουρκία, αεροσκάφος Airbus A300 βύθισαν το Σάββατο οι Αρχές στον πυθμένα του Αιγαίου, προκει-
μένου να δημιουργηθεί τεχνητός ύφαλος, ο οποίος θα ευνοήσει την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στην 
περιοχή. Το τελευταίο ταξίδι του αεροσκάφους, ηλικίας 36 ετών, ξεκίνησε τον Απρίλιο στην Κωνσταντινούπολη, με 
τον τεμαχισμό του γίγαντα των αιθέρων, μήκους 60 μέτρων και με διάμετρο πτερυγίων 50 μέτρων, για να φορτω-
θεί σε φορτηγά με προορισμό το Κουσάντασι. Σύμφωνα με τις αρχές η βύθιση του αεροσκάφους εξυπηρετεί δύο 
σκοπούς: την προσέλκυση επισκεπτών όλον τον χρόνο και την προστασία του υποθαλάσσιου φυσικού πλούτου. 
Θαλάσσιοι βιολόγοι όμως προειδοποιούν, ότι οι τεχνητοί ύφαλοι δεν πρέπει να δημιουργούνται από απορρίμμα-
τα ή από παλαιές ηλεκτρικές συσκευές, όπως πλυντήρια, η επισμάλτωση των οποίων δεν επιτρέπει στα κοράλλια 
να εδραιωθούν σε αυτές. 
 Από την άλλη, κοντά στη Ζάκυνθο, δύτες ανακάλυψαν κάτι που έμοιαζε με πλακόστρωτα δάπεδα, αυλές 
και στοές, νομίζοντας ότι είχαν βρει τα ερείπια ενός ξεχασμένου πολιτισμού. Αυτό που αρχικά εθεωρείτο ότι απο-
τελούσε ένα υποβρύχιο, μια χαμένη πόλη είναι στην πραγματικότητα ένα φυσικό γεωλογικό φαινόμενο. Τώρα οι 
ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα "ερείπια" είναι στην πραγματικότητα γεωλογικοί σχηματισμοί, τα αποτελέ-
σματα ενός φυσικού φαινομένου που έλαβε χώρα που έλαβε χώρα στην Πλειόκαινο εποχή, έως και 5 εκατομμύ-
ρια χρόνια πριν. Οι αρχαιολόγοι, εξέτασαν αυτό το σημείο και δεν βρήκαν καμία περαιτέρω απόδειξη ότι ήταν 
ένας αρχαίος πολιτισμός. Η ερευνητική ομάδα διερεύνησε διεξοδικά την περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα και 
την υφή του υποβρύχιου σχηματισμού με κάθε λεπτομέρεια, με τη χρήση ακτίνων Χ και τεχνικές για την ανάλυση 
ισοτόπων. Αν και η περιοχή δεν είναι στην πραγματικότητα μια αρχαία, υποβρύχια πόλη, η ανακάλυψη κοντά 
στην Ζάκυνθο είναι μάλλον ασυνήθιστη γεωλογικά. Η εκτίμησή των επιστημόνων είναι ότι πρόκειται για απολιθω-
μένα απομεινάρια ενός φυσικού υδραυλικού συστήματος, που υπήρχε κάποτε κάτω από τον βυθό και το οποίο 
επέτρεπε στο μεθάνιο και σε άλλους υδρογονάνθρακες να δραπετεύουν στο νερό. Οι ερευνητές αναφέρουν πως 
μπορεί να μην πρόκειται για μια αρχαία πόλη, όμως το γεωλογικό αυτό φαινόμενο είναι σπάνιο σε ρηχά νερά, 
καθώς κάτι ανάλογο συνήθως έχει εντοπισθεί μόνο σε βάθος εκατοντάδων ή και χιλιάδων μέτρων σε σημεία του 
πλανήτη όπως η Βόρεια Θάλασσα.  

http://www.ekepek.gr
http://www.sansimera.gr/almanac/0806

