
1  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

 

 
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από τις κυβερνήσεις, την 

Πέμπτη να υποβάλουν σχέδια για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Οι κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει στην άτυπη 

προθεσμία της 31ης Μαρτίου για την υποβολή ως βάση της 
συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών για την επιβράδυνση της 

κλιματικής αλλαγής. Περισσότερα εδώ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
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Διάλεξη του καθηγητή Gilles Boeuf  διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο την 

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου, και ώρα 19.00  στο Mέγαρο Μουσικής Αθηνών  με θέμα  

«Βιοποικιλότητα, από τους ωκεανούς και τα δάση έως την πόλη» 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.ifa.gr 

ΑΣΧ. Κοιτώντας πίσω τα τελευταία 15 χρόνια, ποιά ήταν τα επιτεύγματα τους σε ένα από τα πιο 

φιλόδοξα σχέδια στον κόσμο και τι δεν λειτούργησε τόσο καλά; Περισσότερα εδώ 

Θα είναι σε θέση η Αφρική να θρέψει τον πληθυσμό της στα επόμενα 15 χρόνια; Αυτό είναι ένα από 

τα μεγάλα στοιχήματα για το μέλλον. Η αρχή πρέπει να γίνει με την αποκατάσταση των εδαφών της, 

αφού η Αφρική έχει μερικά από τα πιο ευπαθή εδάφη του κόσμου, που έχουν πληγεί περισσότερο 

από την «κατάχρηση δημητριακών» μέσω της σχεδόν συνεχούς καλλιέργειας σιτηρών. Αυτές οι 

μονοκαλλιέργειες έχουν αφήσει τα εδάφη της Αφρικής κουρασμένα και εξαθλιωμένα. Περισσότερα εδώ 

Η γνώση για τους γεωργικούς γενετικούς πόρους 

θα πρέπει να αναπτύσσεται πιο γρήγορα, λόγω του 

κρίσιμου ρόλου που έχουν να 

παίξουν στη σίτιση, δηλώνουν 

αξιωματούχοι του FAO. Oι πρώτες 

ύλες στα συστήματα τροφίμων είναι 

το κλειδί για να βοηθήσουν τη 

γεωργία να προσαρμοστεί στις 

ευμετάβλητες καιρικές συνθήκες και στις 

αυξανόμενες θερμοκρασίες. Περισσότερα εδώ 

Η μάχη κατά της μάστιγας των ακρίδων στη 

Μαδαγασκάρη κινδυνεύει να χαθεί, με 13 

εκατομμύρια ανθρώπους να 

κινδυνεύουν από την 

επισιτιστική ασφάλεια. Ένα 

πρόγραμμα για την 

καταπολέμηση ακρίδων 3 ετών 

ξεκίνησε από το FAO μαζί με την 

κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης 

το 2013, ως απάντηση της 

πανούκλας που σάρωσε τη χώρα το προηγούμενο 

έτος. Περισσότερα εδώ 

OpenQuake. Η πλατφόρμα είναι ένα «σημαντικό ορόσημο» για τη διεθνή κοινότητα, αφού η βαθιά 

κατανόηση του κίνδυνου παραμένει η βάση της οποιαδήποτε μείωσης του κινδύνου 

καταστροφών και της πολιτικής δράσης. Περισσότερα εδώ 

http://www.trust.org/item/20150122165615-yxxsz/?source=fiOtherNews2
https://agenda.weforum.org/2015/01/will-the-millennium-development-goals-hit-their-targets/
https://agenda.weforum.org/2015/01/will-africa-feed-itself-within-the-next-15-years/
http://www.fao.org/news/story/en/item/275041/icode/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49859#.VMKCgUesXsY
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49861#.VMKEjEesXsY
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Οι επισκέπτες-τουρίστες της Ανταρκτικής αφήνουν πάνω στο 

έδαφος της το δικό τους «αποτύπωμα», επηρεάζοντας 

ανεπανόρθωτα την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής. Φέτος, οι 

επιστήμονες αναμένουν περίπου 37.000 τουρίστες, εκ των 

οποίων οι 10.000 δεν θα αποβιβαστούν ποτέ, αλλά θα 

θαυμάσουν το οικοσύστημα της από τουριστικά σκάφη. 

Σύμφωνα όμως με τα 28 κράτη που συμμετέχουν στη Συνθήκη της 

Ανταρκτικής (1961), ο αριθμός των τουριστών δε πρέπει να ξεπερνά τους 100 κάθε φορά.  

Δεν είναι βιοδιασπώμενα μόλις εισαχθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον και είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

απομακρυνθούν. Η Ολλανδία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η Σουηδία εξέδωσαν κοινή 

έκκληση για την απαγόρευση των microplastics που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας, λέγοντας ότι το μέτρο αυτό θα προστατεύσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα από τη 

μόλυνση. Περισσότερα εδώ 

Το κόστος της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας είναι πλέον ίσο ή χαμηλότερο από το κόστος των 

ορυκτών καυσίμων σε πολλά μέρη του κόσμου, σύμφωνα με νέα έκθεση. Υποστηρίζει επίσης ότι οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να παραμείνουν οικονομικά ανταγωνιστικές, ακόμη και αν οι 

τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα για κάποιο χρονικό διάστημα. Περισσότερα εδώ 

Η ανάπτυξη και η μετάβαση των οικονομιών της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας παρουσιάζουν 

ανησυχητικά υψηλά επίπεδα φτώχειας, ακόμη και σε ορισμένες χώρες μεσαίου εισοδήματος.  

Περισσότερα εδώ 

Πόσο ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες; Παρουσιάζεται μια μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές κατά 3,3% 

το 2012, μια μείωση όμως που υπολείπεται σημαντικά από τη 

δραστική μείωση που έπρεπε να επιτευχθεί για να καλυφθούν οι 

στόχοι (κατά 60% το 2050 σε σχέση με το 1990). Περισσότερα εδώ 

Διαπραγματευτική επιτυχία 

με εμφανή αποτελέσματα. Η 

απειλή των μεγάλων 

αυξήσεων των καρκίνων του 

δέρματος έχει αποφευχθεί 

λόγω της επιτυχίας του 

πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. 

Περισσότερα εδώ 

Ινδία. καταγράφεται αύξηση του 

πληθυσμού των τίγρεων κατά 30% σε 

διάστημα 4 ετών. Είναι μια μεγάλη 

επιτυχία, δεδομένου ότι η χώρα 

φιλοξενεί περισσότερες από τις μισές 

τίγρεις που απομένουν στον πλανήτη. 

Περισσότερα εδώ 

Περισσότερα εδώ 

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?ArticleID=11120&DocumentID=2817
http://thinkprogress.org/climate/2015/01/20/3613176/low-oil-prices-clean-energy/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/01/21/transition-economies-of-europe-and-central-asia-show-high-poverty-rates-and-declining-life-expectancy.html
http://www.kathimerini.gr/799845/article/epikairothta/perivallon/64-tris-xlm-dihnysan-oi-eyrwpaioi-to-2012
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2817&ArticleID=11121&l=en
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231378910
http://news.in.gr/features/article/?aid=1231376791
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Υπεύθυνη Έκδοσης : Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

 

Η είδηση της εβδομάδας 

Έρευνα: Δήμητρα Κόη 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη 

Νταβός: Έκθεση από το UNEP προσδιορίζει τις καινοτομίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος  

για την αειφόρο ανάπτυξη 

 

 

 Μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από το UNEP προσδιορίζει τις κρίσιμες καινοτομίες στο 

παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν να κλείσει το κενό στις 

επενδύσεις αειφόρου ανάπτυξης. Η έκθεση που ξεκίνησε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο 

Νταβός δημιούργησε προσδοκίες οτι το 2015 θα είναι μια σημαντική χρονιά για την αειφόρο ανάπτυξη. 

  Με την οικονομική κρίση, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να 

εκπληρώσει τον βασικό σκοπό του και να συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη υγεία της παγκόσμιας 

οικονομίας. Η νέα έκδοση είναι η 3η έκθεση προόδου από τo UNEP και λαμβάνει υπόψη μια σειρά από 

κρίσιμους τομείς, όπως ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός κι οι επενδύσεις. Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι οι 

χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να μην τιμολογούν αποτελεσματικά τους περιβαλλοντικούς 

πόρους, με αποτέλεσμα η αξία των μετοχών φυσικού κεφαλαίου, όπως ο καθαρός αέρας, τα γόνιμα 

εδάφη και το άφθονο νερό να πέφτει σε 116 από 140 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η έρευνα περιλαμβάνει 3 

μεγάλες ομάδες, τις τράπεζες, τις αγορές ομολόγων και τις θεσμικές επενδύσεις. 

 Επιπλέον, η έρευνα εντόπισε αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα 2 παρακάτω εργαλεία πολιτικής, τις 

αποφάσεις νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών του 

ισολογισμού και τα περιβαλλοντικά στρες τεστς  που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και τις οικονομικές ρυθμιστικές αρχές να κατανοήσουν τις οικονομικές 

συνέπειες των διασπαστικών περιβαλλοντικών απειλών, όπως οι φυσικές καταστροφές, η χρόνια 

ρύπανση του αέρα, η ανασφάλεια για τα μειωμένα αποθέματα νερού και την κλιματική αλλαγή. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής του UNEP, κ. Achim Steiner, δήλωσε οτι: «αν θέλουμε να δημιουργήσουμε 

αληθινή  ευημερία  τότε  χρειαζόμαστε  ένα  οικονομικό  σύστημα  που  μπορεί  να  επενδύσει 

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

