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Η Ευρωπαϊκή Έκθεση Διαστήματος είναι μία περιοδεύουσα έκθεση που διοργανώνεται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την  ενημέρω-

ση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα οφέλη των διαστημικών εφαρμογών. Βρίσκεται 

στην Αθήνα έως τις 5 Απριλίου. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Πρόστιμο ύψους 17,7 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προσαυξάνεται καθημερινά έως την εξεύρεση λύσης για 

τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβληθεί στην Ελλά-

δα. Περισσότερα εδώ 

Στις χώρες της ΕΕ, το 43% των επεξεργασμένων αστικών 

αποβλήτων είτε ανακυκλώθηκε, είτε κομποστοποιήθη-

κε (28% και 15% αντιστοίχως), το 26% ενταφιάστηκε 

και το 31% αποτεφρώθηκε. Την ίδια χρονιά, στην Ελλά-

δα ανακυκλώθηκε το 16%, κομποστοποιήθηκε το 4% 

και ενταφιάστηκε το 81% των αστικών αποβλήτων. Περισσότερα εδώ 

Σχεδόν ένα στα δύο είδη τροφίμων που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιέχει υπολείμματα 

παρασιτοκτόνων ουσιών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), εξέτασε 80.967 δείγ-

ματα φρούτων και λαχανικών, κατεργασμένων τροφίμων και κρασιών για το έτος 2013 από όλες τις χώ-

ρες της Ε.Ε., καθώς επίσης και από Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν. Στο μικροσκόπιο της έρευνας 

βρέθηκαν 685 είδη διαφορετικών παρασιτοκτόνων φυτοφαρμάκων. Περισσότερα εδώ 

Οι Βρυξέλλες θα καλέσουν το Ηνωμένο Βασίλειο σε δικαστήρια για παραβίαση των ορίων εκπομπών του 

τοξικού διοξείδιού του αζώτου. Οι τοξικές αναθυμιάσεις είναι οι υπεύθυνες για 1.600 πρόωρους θανά-

τους το χρόνο. Περισσότερα εδώ 

Αζόρες. Μια ομάδα επιστημόνων αξιολογεί την ρύπανση 
από τα πλαστικά. Τα νησιά αυτά δρουν ως φυσικά εμπό-
δια για τη μεταφορά των πλαστικών στη θάλασσα, λόγω 

της γεωγραφικής τους 
θέσης, με τις παραλίες 
τους να παρέχουν ση-
μαντικές πληροφορίες 
για την ποσότητα και 
τους τύπους των πλα-
στικών. Περισσότερα εδώ  

World Water Day. Επείγουσα ανάγκη να αλλά-
ξουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και δια-
χειριζόμαστε το ζωτικού αυτό πόρο, τόνισαν 

οι αξιωματούχοι των Η.Ε., λίγο πριν την υιοθέ-
τηση νέων αναπτυξιακών στόχων.  

Περισσότερα εδώ 

http://spaceexpo.spacetecpartners.eu/sites/spaceexpo.spacetecpartners.eu/files/content/files/documents/European%20Space%20Expo%20-%20Schools%20and%20Universities_GR_Athens.pdf
http://www.kathimerini.gr/808795/article/epikairothta/perivallon/eyrwprostima-gia-ta-apovlhta
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231395625
http://www.kathimerini.gr/808320/article/epikairothta/perivallon/anhsyxhtikh-h-anixneysh-ypoleimmatwn-parasitoktonwn-se-trofes
http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/26/uk-faces-european-court-over-coal-plant-emissions
http://voices.nationalgeographic.com/2015/03/25/the-azores-first-witness-island-of-the-r4wo/
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26788&ArticleID=34820&l=en
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Εξαιτίας μιας βροχόπτωσης, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της Κόστα Ρίκα παράγουν αρκετό ηλεκτρισμό για 

το σύνολο της χώρας. Η Κόστα Ρίκα είναι μια μικρή χώρα, διαθέτει λιγότερα από 5 εκατομμύρια κατοί-

κους, και είναι γεμάτη με ηφαίστεια και άλλα τοπογραφικά χαρακτηριστικά που προσφέρονται για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε περίπτωση ξηρασίας θα διαταραχθεί σοβαρά η ικανότητα της χώρας 

να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, γι’ αυτό και η κυβέρνησή ενέκρινε ένα γεωθερμικό έργο 958 εκατομμύ-

ριων δολαρίων.  Περισσότερα εδώ 

Μποτσουάνα. Αν η λαθροθηρία συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, οι 
αφρικανικοί ελέφαντες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν οριστικά σε 
μία ή δύο δεκαετίες, υποστήριξαν ειδικοί στο διεθνές συνέδριο 
που πραγματοποιήθηκε για τη σωτηρία του είδους. Το συνέδριο 
προσέλκυσε εκπροσώπους από 20 χώρες στην Ευρώπη, την Αφρι-
κή και την Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας όπου καταλήγει 
το μεγαλύτερο μέρος του λαθραίου ελεφαντόδοντου. Περισσότερα 

εδώ  

Η κινεζική γεωργία αντιμετωπίζει σήμερα ση-

μαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οι εφαρ-

μογές των λιπασμάτων και των φυτοφαρμά-

κων, η διάβρωση του εδάφους και η απώλεια 

της γεωργικής βιοποικιλότητας είναι ευρέως 

διαδεδομένα. Περισσότερα εδώ 

Μια ομάδα ειδικών έχει προτείνει 3 δείκτες για τη μέ-

τρηση της χρήσης γης και της υγείας του εδάφους 

που θα μπορούσε να βοηθήσει τα Ηνωμένα Έθνη στη 

μελλοντική ανάπτυξη των στόχων SDGs.  

Περισσότερα εδώ 

Η Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος γιόρτασε την 30η επέτειο της 

έκδοσής της στις 22 Μαρτίου 1985. Η Σύμβαση της Βιέννης και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ου-

σίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος είναι η πρώτη που έχει επιτύχει την καθολική επικύρω-

ση, καθώς έχει επικυρωθεί από 197 συμβαλλόμενα μέρη. Περισσότερα εδώ 

Ατόλη Μπικίνι. Λόγω της ραδιενέργειας, περίπου 1.000 πρώην κάτοικοι της ατόλης ζουν τις τελευταίες 

δεκαετίες στα μικρά νησιά Κίλι και Έζιτ, τα οποία βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση στο σύμπλεγμα 

των Νησιών Μάρσαλ στον Κεντρικό Ειρηνικό. Με την άνοδο της στάθμης, τα κοραλλιογενή νησιά κινδυ-

νεύουν να χαθούν. Η τελευταία μεγάλη πλημμύρα σάρωσε το Κίλι, καλύπτοντας το αεροδρόμιο σε βά-

θος 25 εκατοστών. Περισσότερα εδώ 

Η κυβέρνηση του Βανουάτου, μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη, ξεκίνησαν μια επείγουσα έκκληση για την οικο-

νομική ενίσχυση των κοινοτήτων που επλήγησαν από τον κυκλώνα Παμ. Το πρόγραμμα έγκαιρης αποκα-

τάστασης θα επικεντρωθεί στην εκκαθάριση και την αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης, η οποία θα 

προσφέρει απασχόληση σε άτομα και θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση των κοινοτήτων. Περισσότερα εδώ 

Χιλή. Η πλέον άνυδρη έρημος του πλανήτη, έχει κατακλυ-

στεί από νερά μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που στοίχι-

σαν τη ζωή σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Περισσότερα εδώ 

http://qz.com/367985/costa-rica-is-now-running-completely-on-renewable-energy/
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26788&ArticleID=34827&l=en
http://www.iied.org/sustainable-agriculture-china-then-now
http://www.scidev.net/global/biodiversity/news/soil-indicators-monitor-sdgs.html
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26788&ArticleID=34821&l=en
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231394727
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2015/03/24/undp-to-lead-early-recovery-efforts-in-vanuatu-in-wake-of-cyclone-pam.html
http://news.in.gr/world/article/?aid=1231395728
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη-Αναστασία Φωτεινακοπούλου 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

Η είδηση της εβδομάδας 

Η Κατανάλωση Σακχάρων και οι Επιπτώσεις στην Υγεία:  

Μία νέα κατευθυντήρια γραμμή από τον ΠΟΥ  

 Στις αρχές του μήνα, ο Παγκόσμιος Οργανισμούς Υγείας υιοθέτησε μία νέα κατευθυντήρια γραμμή, μέσω 

της οποίας συνιστά στους ενήλικες και στα παιδιά να μειώσουν την ημερήσια πρόσληψη σακχάρων. Η μείωση αυ-

τή αναφέρεται σε λιγότερο από το 10% της συνολικής ενεργειακής τους πρόσληψης. Η κατευθυντήρια γραμμή α-

ναφέρεται σε σάκχαρα, όπως η γλυκόζη και η φρουκτόζη που προστίθενται στα τρόφιμα από τους κατασκευαστές. 

Σύμφωνα με το διευθυντή του τμήματος διατροφής για την υγεία και την ανάπτυξη του οργανισμού, υπάρχουν 

στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η διατήρηση των σακχάρων αυτών στο 10% της συνολικής πρόσληψης, είναι δυνα-

τόν να μειώσει το κίνδυνο παχυσαρκίας, μιας μάστιγας που επηρεάζει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια τις ανεπτυγ-

μένες χώρες και όχι μόνο. Ο οργανισμός «εφιστά» την προσοχή και στα λεγόμενα «κρυμμένα» σάκχαρα που προ-

έρχονται κυρίως από επεξεργασμένα τρόφιμα. 

 Οι συστάσεις βασίζονται στην ανάλυση πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά καταδει-

κνύουν, ότι οι ενήλικες που καταναλώνουν λιγότερη ζάχαρη έχουν χαμηλότερο σωματικό βάρος, καθώς και ότι η 

ενδεχόμενη αύξηση της ποσότητας των σακχάρων στη διατροφή συνδέεται με αύξηση του βάρους. Επιπλέον, η 

έρευνα αναφέρει ότι τα παιδιά με την υψηλότερη πρόσληψη ζαχαρούχων αναψυκτικών είναι πιο πιθανό να εμφα-

νίσουν παχυσαρκία συγκριτικά με εκείνα που καταναλώνουν χαμηλότερες ποσότητες ζαχαρούχων αναψυκτικών. 

Μια περαιτέρω μείωση των σακχάρων κάτω του 5% ανά ημέρα, θα παρέχει επιπλέον οφέλη για την υγεία. Βέβαια, 

είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η πρόσληψη των ελεύθερων σακχάρων ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, τη ρύθ-

μιση και τη χώρα. Στην Ευρώπη, η πρόσληψη σε ενήλικες κυμαίνεται από περίπου 7-8% της συνολικής ενεργειακής 

πρόσληψης σε χώρες, όπως η Ουγγαρία και η Νορβηγία, στο 16-17% σε χώρες, όπως η Ισπανία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Η πρόσληψη είναι πολύ μεγαλύτερη μεταξύ των παιδιών, και κυμαίνεται από περίπου 12% σε χώρες 

όπως η Δανία, η Σλοβενία και η Σουηδία, αγγίζοντας σχεδόν το 25% στην Πορτογαλία. 

 Τον Μάρτιο του 2014, ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη συνέχεια, αλλά και τη σύνταξη της 

κατευθυντήρια γραμμής για τα σάκχαρα, αναζητώντας στοιχεία από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Περισσότερα 

από 170 σχόλια ελήφθησαν από εκπροσώπους των κρατικών υπηρεσιών, υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, μη κυ-

βερνητικές οργανώσεις, βιομηχανίες και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η τελική κατευθυντήρια γραμμή συντάχθηκε λαμ-

βάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, αλλά και τις αξιολογήσεις από 

εμπειρογνώμονες. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα σάκχαρα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 

άλλες συναφείς κατευθυντήριες γραμμές διατροφικών στοιχείων και στόχων, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τα 

λίπη και τα λιπαρά οξέα, συμπεριλαμβανομένων και των κορεσμένων λιπαρών. 

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

