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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #57 
Περίοδος: 31/5/2014-6/6/2014 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνει τη 
διοργάνωση του 10ου Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Πρόγραμματος Εκπαίδευσης Νέων 

Επιστημόνων με θέμα: «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Νησιωτικότητα και Μπλε Οικονομία». 
Το 10ο Θερινό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης αποτελεί την επίσημη συμμετοχή του Παντείου 

Πανεπιστημίου στον εορτασμό του «Διεθνούς Έτους για τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα 
Κράτη».  

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει σύντομα. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekepek.gr/el/news/42-calls-of-interest/245-kithira-2014-seminar  

«Ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση των 

παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 

εντείνουν το κλίμα, επιτείνοντας τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα, απειλώντας την ανθρώπινη υγεία, τη 

βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη». Ο 

πρόεδρος των ΗΠΑ, 

Μπαράκ Ομπάμα 

ανακοίνωσε 

πρωτοβουλία για τον 

περιορισμό των εκπομπών από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα παρακινήσει και άλλες 

χώρες να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής. Οι κυριότερες βιομηχανικές χώρες στον κόσμο έδωσαν τη στήριξή τους σε μια νέα 

παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή το 2015, μετά τις υποσχέσεις από τις ΗΠΑ.  

Περισσότερα εδώ κι εδώ 

Ο αριθμός των αναπτυσσόμενων χωρών που με τις πολιτικές τους υποστηρίζουν τις ΑΠΕ έχει αυξηθεί 6 

φορές μόλις σε 8 χρόνια. Στις αρχές του τρέχοντος έτους, 95 αναπτυσσόμενες χώρες είχαν πολιτικές 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ισχύ, από μόλις 15 το 2005. Περισσότερα εδώ 

Το πρώτο ετήσιο Φόρουμ Βιώσιμης Ενέργειας για Όλους. Το τριήμερο φόρουμ σχεδιάστηκε για να 

κινητοποιήσει τις επενδύσεις και τις δράσεις για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης της βιώσιμης 

ενέργειας για όλους. Περιλαμβάνει την έναρξη της Δεκαετίας των Η.Ε. για τη Βιώσιμη Ενέργεια για 

Όλους (2014-2024), με έμφαση στον τομέα της ενέργειας για τις γυναίκες και την υγεία των παιδιών 

κατά τα πρώτα 2 χρόνια. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2011 με 3 παγκόσμιους στόχους. Περισσότερα εδώ 

«Τα μικρά νησιωτικά έθνη μοιράζονται μια κοινή αντίληψη, ότι πρέπει να τοποθετήσουμε τον πλανήτη 

μας σε ένα βιώσιμο δρόμο». Barbados. To μικρό νησί της Καραϊβικής που βρίσκονται όμως στην αιχμή 

της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, 

φιλοξένησε τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος, με τον Ο.Η.Ε. να επικεντρώνει 

την προσοχή του στα δεινά των μικρών νησιών 

που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης από την 

άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Περισσότερα 

εδώ 

http://www.ekepek.gr/el/news/42-calls-of-interest/245-kithira-2014-seminar
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47940#.U5C5zXLV-qY
http://www.trust.org/item/20140605114538-70y4i/?source=fiOtherNews2
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47952#.U5C6eHLV-qY
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47957#.U5C6CXLV-qY
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47965#.U5C5lnLV-qY
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Έκκληση για την άμεση κύρωση συμφωνίας η οποία θα 

βοηθήσει την ώθηση του εμπορίου και θα καταστήσει 

ευκολότερο για τις περίκλειστες χώρες να συμμετάσχουν 

ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές, λίγο πριν τη 

σχετική Διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τo 

φθινόπωρο. Τα μέτρα διευκόλυνσης του εμπορίου είναι 

κρίσιμης σημασίας για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες 

και τους γείτονες τους, με την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών να φαίνεται επιτακτική.  

FAO. Νέα μεθοδολογία, η οποία βασίζεται σε 

δειγματοληψία εδάφους για να μετρηθεί ο 

αντίκτυπος που έχουν τα αποκατεστημένα 

λιβάδια στο μετριασμό της αλλαγής του 

κλίματος, και να βοηθήσει τους γεωργούς να 

αξιοποιήσουν τις αγορές άνθρακα. Περισσότερα 

εδώ 

Επείγοντα μέτρα για την καλύτερη διαχείριση της 

γενετικής ποικιλομορφίας των δασών, την 

εκμετάλλευση και τη μετατροπή για άλλες χρήσεις για 

να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη που παρέχουν θα 

επιβιώσουν για την ευημερία της ανθρωπότητας, 

τονίζει η έκθεση που δημοσιεύτηκε από τα Η.Ε.  

Περισσότερα εδώ  

Ζούμε στην αρχή της «Ανθρωπόκαινου» 

περιόδου. Τα πρώτα «πλαστικοπαγή», 

πετρώματα, σχηματισμένα από άμμο, 

κοχύλια και λιωμένα πλαστικά. Αργά ή 

γρήγορα, θα καταλήξουν στο υπέδαφος, 

όπως συμβαίνει ήδη με τα κομματάκια 

πλαστικού που ανακαλύπτονται σε ιζήματα 

σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα  

εδώ 

Η αφαλάτωση έχει συνδεθεί από καιρό με μια 

διαδικασία μετατροπής του θαλάσσιου ύδατος 

σε πόσιμο νερό. Όμως, μια σειρά από νέες 

τεχνολογίες που αναπτύσσονται ανοίγουν νέους 

ορίζοντες στην επαναχρησιμοποίηση, από τη 

χρήση του νερού σε γεωργικές εργασίες έως τα 

βιομηχανικά λύματα. Περισσότερα εδώ 

Σε αντίθεση με ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γουατεμάλα, η 

Νότια Αφρική δεν έχει νομοθεσία για την κλιματική αλλαγή. Αλλά μια μελέτη σχετικά 

με το εάν η ταχέως αναπτυσσόμενη χώρα χρειάζεται ένα τέτοιο νόμο-πλαίσιο 

πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα. Η Νότια Αφρική χρησιμοποιώντας μια σειρά μέσων 

πολιτικής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της στις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής στηρίζει δυναμικά μέχρι τώρα τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Περισσότερα εδώ 

Η Ρωσία απελευθερώνει το πλοίο της Greenpeace 

που είχε εμπλακεί σε διαμαρτυρίας ενάντια στις 

γεωτρήσεις πετρελαίου στην Αρκτική. Το 

παγοθραυστικό της Greenpeace είχε κατασχεθεί από 

τη Ρωσία όταν ακτιβιστές προσπάθησαν να 

επιβιβαστούν σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου της 

G a z p r o m .  Τ ρ ι ά ν τ α  α κ τ ι β ι σ τ έ ς , 

συμπεριλαμβ ανομένων έξ ι  Βρετανών, 

συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για 
Περισσότερα εδώ 

Περισσότερα εδώ 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47932#.U5C5zHLV-qY
http://www.fao.org/news/story/en/item/233303/icode/
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231324996
http://e360.yale.edu/feature/new_desalination_technologies_spur_growth_in_recyling_water/2770/
http://www.trust.org/item/20140603083623-1ejzs/?source=fiOtherNews3
http://www.theguardian.com/environment/2014/jun/06/arctic-30-sunrise-russia-to-release-greenpeace-ship?CMP=twt_gu
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47953#.U5C5z3LV-qY
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Η είδηση της εβδομάδας 

Έρευνα: Δήμητρα Κόη 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη 

«Η Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών» 

Στις 8 Ιουνίου γιορτάζεται η «Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών». Η ιδέα για μια «Παγκόσμια Ημέρα 

των Ωκεανών» προτάθηκε για πρώτη φορά το 1992 από την κυβέρνηση του Καναδά κατά τη Σύνοδο 

Κορυφής στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ως αποτέλεσμα, έχει πλέον αναγνωριστεί επίσημα από τον ΟΗΕ και 

γιορτάζεται στις 8 Ιουνίου κάθε έτους από τον Δεκέμβριο του 2008. Από το 2002, το Ocean Project (The 

Ocean Project)και το Παγκόσμιο Δίκτυο για τους Ωκεανούς (World Ocean Network)έχουν συμβάλει στην 

προώθηση και το συντονισμό εκδηλώσεων για την «Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών» ανά τον κόσμο 

Το θέμα για το 2013/2014 είναι «Μαζί έχουμε τη δύναμη να προστατεύσουμε τον ωκεανό!». 

Παρά τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί, με τη συνεργασία μπορούμε να 

επιτύχουμε υγιείς θάλασσες για τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, φυτών και ζώων που εξαρτώνται 

από αυτές κάθε μέρα. Η κλιμάκωση του όγκου των αλιευμάτων που αφαιρούνται από τα νερά μας έχει 

πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε όλα τα οικοσυστήματα των ωκεανών. Σύμφωνα με την πρόσφατη 

έκθεση για την Κλιματική Αλλαγή έγινε γνωστό πώς τα συστατικά στη δομή του ωκεανού αλλάζουν 

δραματικά. Η θαλάσσια ζωή συνδέεται στενά με παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η οξύτητα ή pH, η 

αλατότητα, το οξυγόνο και η διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών. Αυτά συνδυάζονται έτσι ώστε 

να δημιουργήσουν συνθήκες που ευνοούν τη μορφή ζωής και αναδύονται σε πολύπλοκα 

οικοσυστήματα. Οι ωκεανοί απορροφούν πλέον το 1/4 των εκπομπών CO2 της ατμόσφαιρας. Αυτά είναι 

πολύ άσχημα νέα για τους οργανισμούς όπως τα κοχύλια για παράδειγμα, που διαλύονται σε όξινες 

συνθήκες.   

 Διατηρώντας υγιείς τους ωκεανούς μπορούμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα αγαθά που 

μας προσφέρουν οι θάλασσες χωρίς την αύξηση των ανθρώπινων επιπτώσεων. Αν η παγκόσμια 

αλιευτική βιομηχανία θέλει να εξασφαλίσει την επιβίωσή της, θα πρέπει να υποστηρίξει την προστασία 

των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Με τη συνεχή βελτίωση της αλιείας, τον προσεκτικό  έλεγχο των 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, μπορούμε 

να διατηρήσουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα τα οποία θα είναι πλέον σε καλύτερη θέση να 

προσαρμοστούν στις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. 

@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

http://www.theoceanproject.org
http://www.theoceanproject.org
http://www.worldoceannetwork.org
http://www.ekepek.gr
http://www.facebook.com/groups/15477795324

