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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #29 
Περίοδος: 29/6-25/10/2013 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης συνδιοργάνωσε με το  

Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης το 9ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό  

Πρόγραμμα Νέων Επιστημόνων στα Κύθηρα (6 – 13 Σεπτεμβρίου 2013), με θέμα:  

«Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος». 

Δείτε τον απολογισμό του σεμιναρίου, καθώς και φωτογραφικό υλικό:  

http://www.ekepek.gr/el/news/8-news/226-9th-kithira-seminar  

Η Σύμβαση της Μιναμάτα για τη μείωση της 

ρύπανσης από υδράργυρο υπογράφθηκε 

από 91 χώρες και την ΕΕ 

http://www.scidev.net/global/pollution/news/treaty-
to-cut-mercury-pollution-signed-by-92-countries.html 

Νέο Πολιτικό Forum αντικαθιστά την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ακο-

λουθώντας σύσταση του Rio+20 

http://csonet.org/?
page=view&nr=246&type=2
30&menu=14  

Μετά το Rio+20-timeline 

http://

www.sustainabledevelopme

nt2015.org/index.php/

about/timeline 

Αν οι πάγοι λιώσουν... 

http://ngm.nationalgeographic.com/2013/09/rising-seas/if-ice-melted-map 

Οι χάρτες της κλιματικής αλλαγής εντάσσουν για πρώτη φορά 

τον ανθρώπινο παράγοντα 

http://www.csmonitor.com/Environment/Global-Warming/2013/0917/

New-climate-change-map-adds-a-new-factor-people 

Οι 5 παγκόσμιες τράπεζες σπόρων 

http://blogs.worldwatch.org/nourishingtheplanet/five-global-seed-banks-that-are-protecting-biodiversity/ 

Ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης 

προειδοποίησης και ενημέρωσης του 

κλίματος σε 10 χώρες της Αφρικής 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/
presscenter/pressreleases/2013/10/02/undp-
partners-with-least-developed-countries-fund-to
-strengthen-early-warning-systems-and-climate-
information-in-africa/  

http://www.ekepek.gr/el/news/8-news/226-9th-kithira-seminar
http://www.scidev.net/global/pollution/news/treaty-to-cut-mercury-pollution-signed-by-92-countries.html
http://www.scidev.net/global/pollution/news/treaty-to-cut-mercury-pollution-signed-by-92-countries.html
http://csonet.org/?page=view&nr=246&type=230&menu=14
http://csonet.org/?page=view&nr=246&type=230&menu=14
http://csonet.org/?page=view&nr=246&type=230&menu=14
http://www.sustainabledevelopment2015.org/index.php/about/timeline
http://www.sustainabledevelopment2015.org/index.php/about/timeline
http://www.sustainabledevelopment2015.org/index.php/about/timeline
http://www.sustainabledevelopment2015.org/index.php/about/timeline
http://ngm.nationalgeographic.com/2013/09/rising-seas/if-ice-melted-map
http://www.csmonitor.com/Environment/Global-Warming/2013/0917/New-climate-change-map-adds-a-new-factor-people
http://www.csmonitor.com/Environment/Global-Warming/2013/0917/New-climate-change-map-adds-a-new-factor-people
http://blogs.worldwatch.org/nourishingtheplanet/five-global-seed-banks-that-are-protecting-biodiversity/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2013/10/02/undp-partners-with-least-developed-countries-fund-to-strengthen-early-warning-systems-and-climate-information-in-africa/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2013/10/02/undp-partners-with-least-developed-countries-fund-to-strengthen-early-warning-systems-and-climate-information-in-africa/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2013/10/02/undp-partners-with-least-developed-countries-fund-to-strengthen-early-warning-systems-and-climate-information-in-africa/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2013/10/02/undp-partners-with-least-developed-countries-fund-to-strengthen-early-warning-systems-and-climate-information-in-africa/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2013/10/02/undp-partners-with-least-developed-countries-fund-to-strengthen-early-warning-systems-and-climate-information-in-africa/


2  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

 

 

Στην Καραϊβική έχει χαθεί το 80% των  

κοραλλιογενών υφάλων τα τελευταία χρόνια 

http://www.theguardian.com/environment/2013/aug/01/
caribbean-coral-reef-loss  

Στο βυθό του Ειρηνικού το μεγαλύτερο ηφαίστειο της γης 

Κοράλλια ιδιαίτερα ανθεκτικά στην άνοδο της  

θερμοκρασίας. Λύση για την οξίνιση των ωκεανών; 

http://www.huffingtonpost.com/2013/10/21/super-

corals_n_4140030.html?utm_hp_ref=green 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/
_w_articles_kathciv_1_06/09/2013_517499  

World Happiness Report 2013 

http://unsdsn.org/files/2013/09/

WorldHappinessReport2013_online.pdf 

Ο ΟΗΕ ξεκινά απογραφή των κοι-

νών υδάτινων πόρων στη Μέση 

Ανατολή 

http://www.trust.org/
item/20130903181649-98zno/?
source=spotlight 

Οι παράκτιες κοινότητες της Τανζανίας πίνουν θαλασσινό νερό 

http://www.ipsnews.net/2013/10/tanzanias-costal-communities-forced-to-drink-seawater/  

Παγκόσμια εβδομάδα νερού: 2,5 δισ. ανθρώπων ζουν χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής 

http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/sep/10/open-defecation-sanitation-un 

Διαχείριση αποβλήτων: κατευθυντήριες 

γραμμές για τις εθνικές στρατηγικές από 

τον ΟΗΕ 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?

NewsID=46211&Cr=waste&Cr1=#.UmfiMnAvmik 

Παρακολούθηση και καταμέτρηση της πα-

γκόσμιας απώλειας τροφίμων και απο-

βλήτων 

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?

DocumentID=2752&ArticleID=9656&l=en 

Το ποσοστό της παγκόσμιας πείνας μειώνεται, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει 

http://www.fao.org/news/story/en/item/198105/icode/  
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390 δισεκατομμύρια δέντρα από 16.000 διαφορετικά είδη στον 

Αμαζόνιο 

http://www.theguardian.com/

environment/2013/oct/18/amazon-

rainforest-tree-species-estimate  

IPCC Climate Change Report-η ματιά του επιστήμονα 
http://www.theguardian.com/environment/2013/sep/27/ipcc-climate-change-policymakers-report  

http://ens-newswire.com/2013/09/27/ipcc-climate-warming-caused-by-humans-will-persist-for-centuries/ 

Το μέλλον του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου 

http://ourworld.unu.edu/en/what-future-for-international-environmental-law/ 

«Airpocalypse» στην Κίνα 

http://legal-planet.org/2013/10/22/air-pollution-in-china-shuts-down-city-of-11-million/ 

Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ: μία τροποποίηση του πρωτοκόλλου για το σταδιακό τερματισμό των  

υδροφθοράνθρακων (HFC) ; 

http://legal-planet.org/2013/10/17/a-big-step-for-the-montreal-protocol/ 

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας: Νέα Παγκόσμια Διάσκεψη το 2015 για ένα νέο σύνολο στόχων για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την ενθάρρυνση της αειφόρου ανάπτυξης 

https://www.devex.com/en/news/post-2015-process-picks-up-with-flexible-goals-for/81898?

mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonvqnOde%2FhmjTEU5z17%2BwvUK60iokz2EFye%2BLIHETpodcMRMJlMq%

2BTFAwTG5toziV8R7bNKc1r2NkQXBfn 

Οι βιώσιμες πόλεις ως κινητήρες για τις επιχειρήσεις και την καινοτομία 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/10/23/les-gens-font-les-villes-les-

villes-font-l-avenir-chris-de-la-torre.html 

IPSO-State of the Ocean Report 2013- η ρύπανση, η κλιματική 

αλλαγή και η συνεχής υπεραλίευση οι κύριες απειλές για τους 

ωκεανούς και τη θαλάσσια ζωή 

http://www.globalresearch.ca/threat-to-marine-life-and-the-worlds-

oceans/5352768 

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νέα οδηγία-πλαίσιο για την προστασία των υδάτων 

http://www.skai.gr/news/environment/article/237089/iperpsifistike-i-nea-odigia-gia-tin-prostasia-tvn-idatvn-stin-ee/ 

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια στις ΗΠΑ 

http://e360.yale.edu/feature/
will_offshore_wind_finally_take_off_on_us_eas

t_coast/2693/ 

Η Αλβανική Πρέσπα ανακηρύχθηκε υγρότοπος Ραμσάρ 

http://www.spp.gr/spp/index.php?
option=com_content&view=article&catid=1%3Acompany-

general&id=141%3A2013-08-02-12-01-48&lang=el  
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Καλωσόρισμα Διευθυντή ΕΚεΠΕΚ 

 Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έκδοσης 

της ηλεκτρονικής επιστημονικής ενημερωτικής έκδοσης του ΕΚεΠΕΚ. Η θετική 

ανταπόκριση και το ενδιαφέρον όλων σας, αποτελεί το εχέγγυο για τη συνέχιση 

της προσπάθειας και τον περαιτέρω εμπλουτισμό του περιεχομένου με ειδήσεις 

και εκδηλώσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και άλλα συ-

ναφή θέματα. Τη χρόνια που μας πέρασε φιλοξενήθηκαν οι γνώμες 11 νέων ερευνητών και υποψήφιων 

διδακτόρων και εκδόθηκαν 28 τεύχη, παρουσιάζοντας συνολικά περίπου 460 ειδήσεις.  

 Η χρονιά ξεκίνησε με την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο 

από 91 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από τέσσερα έτη εντατικών διαπραγματεύσεων υπό 

την αιγίδα του UNEP. Στις 11-22 Νοεμβρίου φιλοξενείται στη Βαρσοβία η 19η Συνδιάσκεψη των Μερών 

της Σύμβασης Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, όπου ο πήχυς των προσδοκιών για την επίτευξη μιας 

παγκόσμιας συμφωνίας είναι χαμηλός, αλλά υπάρχει η ελπίδα για την ομαλή διεξαγωγή των διαπραγμα-

τεύσεων με στόχο την παραγωγή κειμένων τα οποία να οδηγήσουν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας, το ο-

ποίο θα συζητηθεί στην επόμενη Συνδιάσκεψη που θα λάβει χώρα στη Λίμα του Περού το 2014. Το ορό-

σημο αποτελεί η 21η Συνδιάσκεψη των Μερών που θα διεξαχθεί το 2015 στο Παρίσι και αν όλα έχουν 

εξελιχθεί ομαλώς θα υπογραφεί το νέο διεθνές συμβατικό κείμενο. Επιπλέον, το 2014 έχει ανακηρυχθεί 

από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμιο Έτος για τις Μικρές Νησιωτικές Αναπτυσ-

σόμενες Χώρες, οι οποίες είναι οι πλέον ευάλωτες στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η 

ιστορικής σημασίας απόφαση αυτή της Γ.Σ. σηματοδοτεί την επιστροφή στο επίκεντρο της διεθνούς κοι-

νότητας της αναγκαιότητας για την επίτευξη μια παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα αλλά και εν’ όψει 

της αντικατάστασης των Στόχων της Χιλιετίας με καινούργιους το 2015.  

 Εύχομαι εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΚεΠΕΚ καλή ανάγνωση και θα ήθελα να απευ-

θύνω κάλεσμα στους νέους επιστήμονες του χώρου να συμμετάσχουν με τις γνώμες τους και να επικοι-

νωνήσουν τα πορίσματα της έρευνας τους. 

Καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας 
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