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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #88 
Περίοδος: 30/5/2015-5/6/2015 

Το ΕΚεΠΕΚ διοργανώνει την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 6 μμ, στο Ινστιτούτο Διεθνών 

Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, ημερίδα με θέμα  

«Collapse or Sustainability? Ecological Integrity as a Fundamental Norm of Law and 

Governance».  

Περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα! 

World ocean summit. Η ετήσια συνάντηση  
πραγματοποιείται 3-5 Ιουνίου στην Πορτογαλία.  

Περισσότερα εδώ 

Nέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη WWF για τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Η ανά-
λυση αποδεικνύει ότι κάθε δολάριο επένδυσης που δαπανήθηκε για τη δημιουργία των προστατευόμε-

νων περιοχών αναμένεται να τριπλασιαστεί χάρη στην αύξηση των θέσεων εργασίας, της παράκτιας 
προστασίας και των ιχθυοκαλλιεργειών. Περισσότερα εδώ  

Nέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη WWF για τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Η ανά-
λυση αποδεικνύει ότι κάθε δολάριο επένδυσης που δαπανήθηκε για τη δημιουργία των προστατευόμε-

νων περιοχών αναμένεται να τριπλασιαστεί χάρη στην αύξηση των θέσεων εργασίας, της παράκτιας 
προστασίας και των ιχθυοκαλλιεργειών. Περισσότερα εδώ  

Σχεδόν τα δύο τρίτα των υπογείων υδάτων 
της Κίνας, και ένα τρίτο της επιφάνειας του 
νερού, κρίθηκαν ως ακατάλληλα για άμεση 
ανθρώπινη επαφή το 2014, δήλωσε το υ-
πουργείο Περιβάλλοντος. Η χώρα ταξινο-
μεί τα αποθέματα νερού της σε έξι βαθ-
μούς, και μόλις 3,4% του νερού που παρα-
κολουθείται βρίσκεται στην υψηλότερη 
κατηγορία για το περασμένο έτος.  
Περισσότερα εδώ  

Ομάν. Για αιώνες τα συστήματα νερού της περιοχής έφεραν 
το νερό από τα βουνά και έκαναν την έρημο να ανθίζει. Τώ-
ρα όμως, η ανεξέλεγκτη άντληση υπόγειων υδάτων βρίσκε-
ται στο επίκεντρο. Ακόμη και στις 
χειρότερες ξηρασίες, οι ροές πα-
ραμένουν κάτω από τις υπόγειες 
σήραγγες στα επιφανειακά κανά-
λια, ως η μόνη παροχή νερού για 
πολλά χωριά. Ακόμη και οι μεγά-
λες πόλεις οφείλουν την ύπαρξή 
τους στα διαρκώς τρεχούμενα 
νερά. Περισσότερα εδώ 

Γροιλανδία. Τον Ιούλιο του 2006, μία μεγάλη λίμνη, πάνω από 2 τε-
τραγωνικά μίλια στην περιοχή, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Έχασε το με-
γαλύτερο μέρος του νερού σε λιγότερο από δύο ώρες - ερευνητές 
υπολόγισαν ότι ο ρυθμός αποστράγγισης ξεπέρασε το μέσο ποσοστό 
ροής πάνω από τους καταρράκτες του Νιαγάρα. Οι επιστήμονες που 
συνεργάστηκαν προερχόμενοι από διάφορα ινστιτούτα και πανεπι-
στήμια έχουν τελικά μια εξήγηση γιατί οι τεράστιες λίμνες της Γροι-

λανδίας εξαφανίζονται. Περισσότερα εδώ  

http://www.economistinsights.com/opinion/global-leaders-gathering-blue-sea-thinking
http://www.kathimerini.gr/817999/article/epikairothta/perivallon/oi-wkeanoi-8emelio-ths-oikonomias
http://www.kathimerini.gr/817999/article/epikairothta/perivallon/oi-wkeanoi-8emelio-ths-oikonomias
http://www.trust.org/item/20150604100703-6uifv/?source=fiOtherNews2
http://e360.yale.edu/feature/oasis_at_risk_omans_ancient_water_channels_are_drying_up/2880/
http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/06/03/scientists-finally-have-an-explanation-for-why-huge-lakes-atop-greenland-are-vanishing/
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Περισσότερα εδώ  

Νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα αμφισβητεί ακόμη και τις εκτιμήσεις της Διακυβερνητικής Επι-
τροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η οποία το 2013 επίσης είχε διακρίνει ένα «διάλειμμα» 

στην κλιματική αλλαγή. Παρά τις ενδείξεις πως τα τελευταία χρόνια υπήρξε κάποια ανάπαυλα και επι-
βράδυνση στην άνοδο της θερμοκρασίας και στην κλιματική αλλαγή, στην πραγματικότητα τίποτε τέτοιο 

δεν έχει συμβεί και, αντίθετα, συνεχίζεται αδιάλειπτα η επιδείνωση του προβλήματος. Περισσότερα εδώ  

Η νέα σειρά των αναπτυξιακών στόχων που θα αντιμετωπί-

σει την παγκόσμια φτώχεια, την ανισότητα και την κλιματι-

κή αλλαγή τα επόμενα 15 χρόνια είναι ισχυροί σαν όραμα, 

αλλά αδύναμοι σχετικά με τις μεθόδους για να γίνουν πραγ-

ματικότητα. Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ 

των κρατών μελών του ΟΗΕ, το πρώτο επίσημο σχέδιο των 

στόχων της αειφόρου ανάπτυξης (SDGs), δόθηκε στη δημο-

σιότητα την Τρίτη. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο αριθμός των 

των στόχων δεν έχουν αλλάξει από τότε που προτάθηκε για πρώτη φορά από μια ανοικτή ομάδα εργασί-

ας του ΟΗΕ. Περισσότερα εδώ 

Νέα και ολιστικό τρόπο σκέψης και δράσης 
για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων. Ο γενικός διευθυντής του FAO 
τόνισε πως πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο 
που παράγουμε το φαγητό, αναφέροντας δύο 
κατευθυντήριες αρχές - την εξασφάλιση ότι ο 
καθένας έχει πρόσβαση σε τροφή, και να κα-
ταστούν τα συστήματα τροφίμων μας βιώσι-
μα.  Περισσότερα εδώ  

Οι αφρικανικές κυβερνήσεις θα πρέπει να στοχεύουν 

στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κα-

τά 10 φορές για να έχουν όλοι οι λαοί τους τη δυνατό-

τητα πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια έως το 2030. 

Δύο στους τρεις κατοίκους της ηπείρου, περίπου 621 

εκατομμύρια άνθρωποι, ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, 

με την αύξηση του πληθυσμού να επιδεινώνει την κα-

τάσταση. Περισσότερα εδώ 

Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Οι μεγαλύτερες εται-
ρείες υλοτομίας συστηματικά παραβιάζουν τους 
εθνικούς νόμους για να λεηλατήσουν τα δάση του 
Κονγκό, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για την 
προστασία του δεύτερου μεγαλύτερου τροπικού 
δάσους στον κόσμο, με τη διαφθορά και την αδύ-
ναμη εποπτεία να είναι ευρύτερα διαδεδομένες. Η 
έκθεση αναλύει τα πορίσματα ανεξάρτητων επιθε-
ωρήσεων παρακολούθησης των 28 από τα 57 βιο-
μηχανικές άδειες υλοτομίας της χώρας μεταξύ του 2011 και του 2014. Σε κάθε επιθεώρηση εμφανίστη-
καν παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της καταγραφής εκτός των επιτρεπόμε-
νων περιοχών, της υπερεκμετάλλευσης και της παραποίησης των αρχείων. Περισσότερα εδώ  

Περίπου 27 δις τόνοι άνθρακα πιστεύεται ότι βρίσκονται κάτω από το 
έδαφος στην ενδοχώρα του Queensland σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα 
εξόρυξης στον κόσμο. Τι θα σημαίνει αυτό για την κοινότητα των Αβοριγί-
νων; Περισσότερα εδώ 

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231396831
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500002567
http://www.theguardian.com/global-development/2015/jun/04/first-draft-sustainable-development-goals-exposes-gaps-warn-ngos
http://www.fao.org/news/story/en/item/292379/icode/
http://www.trust.org/item/20150605000134-5r2nr/?source=fiHeadlineStory
http://www.trust.org/item/20150603000116-xe3j3/?source=fiOtherNews3
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/may/15/carbon-bomb-australia-the-new-coal-frontier?INTCMP=keepinground-cb2
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

Η είδηση της εβδομάδας 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη-Αναστασία Φωτεινακοπούλου 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: 

SevenBillionDreams. OnePlanet. Consume with Care 

 

Τα Ηνωμένα Έθνη καλούν κάθε ένα από τα επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη να πραγματο-

ποιήσουν μια αλλαγή προς μια πιο υπεύθυνη κατανάλωση των πόρων, στο πλαίσιο του μηνύματος της φετινής 

Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος «Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care». Η ανθρωπότητα συ-

νεχίζει να καταναλώνει πολύ περισσότερους φυσικούς πόρους από ό, τι ο πλανήτης μπορεί να παρέχει, υπογράμ-

μισε στο μήνυμα του ο Γενικός Γραμματέας των Η.Ε..  

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου με σκοπό να αυξήσει την πα-

γκόσμια ευαισθητοποίηση , καθώς και να εκκινήσει μια θετική περιβαλλοντική δράση για την προστασία της φύ-

σης και του πλανήτη. Οι δράσεις της συντονίζονται από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 

(UNEP). Η Ιταλία είναι ο οικοδεσπότης των φετινών εορτασμών που λαμβάνουν χώρα στο Μιλάνο και διαρκούν 

από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου με τη συμμετοχή πάνω από 140 χωρών. Το θέμα της φετινής Ημέρας τονίζει 

την προσωπική ευθύνη που το κάθε άτομο φέρει για την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονο-

μικής ανάπτυξης, παράλληλα με τη σταθεροποίηση και τη μείωση του ποσοστού της χρήσης των πόρων. Οι καθη-

μερινές μας αποφάσεις ως καταναλωτές, πολλαπλασιασμένες σε δισεκατομμύρια, έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον, με μερικές από αυτές να συμβάλλουν στην περαιτέρω εξάντληση των φυσικών πόρων. 

Η παγκόσμια εξαγωγή των πόρων αναμένεται να ανέλθει σε 140 δισεκατομμύρια τόνους έως το 2050, σε 

σύγκριση με περίπου 7.000 εκατομμύρια τόνους το 1900, αν συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, γεγονός που θα 

υπερέβαινε τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πόρων, καθώς και τη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη 

να απορροφήσει τις επιπτώσεις της εξόρυξης και της χρήσης τους, δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του UNEP, 

Achim Steiner.  

 

 

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

