ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Με την ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων λειτουργίας του, το Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας εγκαινίασε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου την έκθεση «Ανακαλύψτε την
Άγνωστη Ελλάδα – Προστατευόμενες Περιοχές», όπου παρουσιάζονται 20
προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000.
Περισσότερες πληροφορίες: www.gnhm.gr
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Το ξέσπασμα της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική
πρωτοαναφέρθηκε το Μάρτιο του 2014. Μέχρι τις 23
Οκτωβρίου, 4.922 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τη νόσο σε
Λιβερία, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, Νιγηρία και Ηνωμένες
Πολιτείες. Ο συνολικός αριθμός των αναφερόμενων
περιπτώσεων αγγίζει τις 10.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας παραδέχεται ότι οι αριθμοί αυτοί υποτιμούν τα
περιστατικά που έχουν εκδηλωθεί και προειδοποιεί για πιθανό
διπλασιασμό των περιστατικών, αν οι προσπάθειες για την
αντιμετώπιση της επιδημίας δεν ενταθούν. Περισσότερα εδώ
Σύμφωνα με μελέτη των Η.Ε, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες,
και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη έχουν δει στοιχειώδη οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Οι
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εξακολουθούν να είναι από τις πιο ευάλωτες σε εξωτερικά πλήγματα,
όπως η οικονομική κρίση, τα γεγονότα που αφορούν το κλίμα, τις φυσικές καταστροφές και απειλές για
την υγεία. Το πρόσφατο ξέσπασμα του ιού Έμπολα που επικεντρώνεται σε 3 λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες (Γουινέα, Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε), έρχεται να επιβεβαιώσει την παραπάνω μελέτη.
Περισσότερα εδώ

Action Against Desertification. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο
FAO, σε συνεργασία με τις χώρες της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, έχουν ξεκινήσει ένα
πρόγραμμα για 4,5 χρόνια για να ενισχυθεί η βιώσιμη
διαχείριση της γης και η αποκατάσταση των άνυδρων
περιοχών και των υποβαθμισμένων εδαφών των
περιοχών αυτών. Περισσότερα εδώ
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Σε συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030, σε σχέση με
τα επίπεδα του 1990, κατέληξαν οι αρχηγοί κρατών Περισσότερα εδώ
και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις
ενστάσεις της Πολωνίας που προσπαθούσε να
προστατεύσει τη βιομηχανία λιθάνθρακα. Οι ηγέτες
της Ε.Ε. συμφώνησαν επίσης σε δύο ακόμη
ενεργειακούς στόχους έως το 2030, στην αύξηση της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 27% του
συνόλου που καταναλώνεται, και στη βελτίωση του
μέτρου

της

ενεργειακής

απόδοσης

τουλάχιστον

κατά

27%.

Σύμβαση του ΟΗΕ διπλασιάζει τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας, την επιτάχυνση των μέτρων
διατήρησης που σχετίζονται με τη διεθνή οικονομική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες,
συμπεριλαμβανομένων των μικρών νησιών από το 2015 και μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η
απόφαση ελήφθη κατά την 12η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης για τη
Βιολογική Ποικιλότητα (CBD COP-12).
Περισσότερα εδώ

Προσπάθειες για τη μείωση των απωλειών των τροφίμων και των αποβλήτων, τα οποία
αντιπροσωπεύουν το 1/3 των τροφίμων που παράγονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, έχουν
λάβει μια ώθηση μέσα από μια νέα online πλατφόρμα που φέρνει σε επαφή για πρώτη φορά μια σειρά
από πόρους και επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.
Περισσότερα εδώ

Η τρύπα του όζοντος συνεχίζει να δείχνει ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης και όχι μόνο έχει
σταματήσει να μεγαλώνει, αλλά το στρώμα της πυκνώνει πλέον και πάλι. Η διεθνής δράση για την
προστασία του στρώματος του όζοντος είναι μια μείζων περίπτωση επιτυχίας για το περιβάλλον.
Περισσότερα εδώ

Το Πρωτόκολλο της Nagoya τέθηκε σε ισχύ μετά και την τελευταία επικύρωση. Εντάσσεται στο
πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), επιδιώκοντας να
διασφαλίσει

ότι

χρησιμοποιούνται

οι

γενετικοί

χωρίς

την

πόροι

δεν

προηγούμενη

συγκατάθεση των χωρών που τους παρέχουν, και
ότι οι κοινότητες που διαθέτουν την παραδοσιακή
γνώση που σχετίζεται με τη χρήση αυτών των
πόρων θα απολαύσουν τα οφέλη της ανταλλαγής

Περισσότερα εδώ

τους με τον υπόλοιπο κόσμο.
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Ένα βασικό βήμα στο δρόμο για έναν υποχρεωτικό Κώδικα για τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην
Αρκτική και την Ανταρκτική καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα του σχεδιασμού, κατασκευής, εξοπλισμού,
λειτουργίας, κατάρτισης, έρευνας και διάσωσης, καθώς και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
σχετικά με τα πλοία που αλιεύουν στα ύδατα γύρω από τους δύο πόλους έχει επιτευχθεί. Περισσότερα εδώ

Κολυμβητής στα σκουπίδια των θαλασσών..Με στόχο
να επιστήσει την προσοχή για την υγεία των ωκεανών
κολύμπησε στο Αιγαίο, την Μαύρη Θάλασσα και την
Ερυθρά. «Δεν είδα κανένα ψάρι μεγαλύτερο από 11
ίντσες. Στο Αιγαίο, η θάλασσα ήταν καλυμμένη με
σκουπίδια, ελαστικά και πλαστικές σακούλες. Η
Περισσότερα εδώ

Μαύρη Θάλασσα ήταν γεμάτη μέδουσες που ήρθαν
με τα πλοία, και έσπειραν το χάος στο οικοσύστημα.»

Οι Μαλδίβες ξεκίνησαν ένα πιλοτικό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των
υδάτων. Το έργο έχει και μια καινοτόμο προσέγγιση: τη χρήση των κτιρίων σαν
λεκάνες απορροής, με στόχο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών
κτιρίων, που θα συλλέγουν το νερό της βροχής. Περισσότερα εδώ

Ερευνητές χαρτογράφησαν δορυφορικά δεδομένα
Δεδομένου ότι ο αριθμός και το μέγεθος των για να αποκαλύψουν το μεθάνιο που φαίνεται από
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής αυξάνεται, το διάστημα, μετρώντας τα επίπεδα του αερίου που
υπάρχει ανάγκη να εξεταστούν οι συνέπειες και
οι σωρευτικές επιπτώσεις αυτών των εκπέμπεται από όλες τις πηγές, με τα περισσότερα
δραστηριοτήτων στα θαλάσσια είδη. Οι δυνατοί να προέρχονται από την Αριζόνα, το Νέο Μεξικό, το
ήχοι που εκπέμπονται θα μπορούσαν δυνητικά να
Κολοράντο και τη Γιούτα. Περισσότερα εδώ
προκαλέσουν βλάβες στην ακοή, ή να
αποπροσανατολίσουν τα ζώα και τα ψάρια. Οι
ερευνητές συστήνουν στρατηγικά στοχευμένη
συλλογή δεδομένων για να βοηθήσουν τις αρχές
να λαμβάνουν αποφάσεις, ιδίως σε χώρες όπου η
εφαρμογή της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας
ε ί ν α ι
Μια φιλόδοξη Περιβαλλοντική Αγωγή
ακόμα στα
αρχικά της
στην Αμερική.
στάδια,
Περισσότερα εδώ
όπως
οι
Ηνωμένες
Περισσότερα εδώ
Πολιτείες.
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Σε βάθος 125 μέτρων στην Ιταλία δύτες ανακάλυψαν
ένα αρχαίο ναυάγιο από την εποχή που η Ρώμη
κυριαρχούσε στη Μεσόγειο. Το πλοίο εκτιμάται ότι
ναυάγησε στη διάρκεια του Β’ Καρχηδονιακού
Πολέμου. Θεωρείται ότι πραγματοποιούσε δρομολόγια
περίπου το διάστημα 218 - 210 π.Χ., όταν Ρώμη και
Καρχηδόνα μάχονταν για τη ναυτική υπεροχή.
Περισσότερα εδώ

Τεράστιες ποσότητες ξιφία αλιεύονται παράνομα από τα ύδατα στα ανοικτά των ιταλικών ακτών, με το
κάθε σκάφος να μπορεί να αλιεύσει μέχρι και δύο τόνους ξιφία ανά ημέρα. Σύμφωνα με την έκθεση από
τους επιθεωρητές αλιείας της ΕΕ, το γεγονός οφείλεται στην ανεξέλεγκτη έλλειψη ελέγχων. Στο πλαίσιο
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η ΕΕ έχει τη νομική υποχρέωση να φέρει τον πληθυσμό του ξιφία πίσω
σε ένα βιώσιμο επίπεδο το 2015, ή το 2020. Περισσότερα εδώ

Ινδονησία. Τζακάρτα. Απαριθμώντας ήδη πάνω από 10 εκατομμύρια πληθυσμό, είναι μία
από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις στον κόσμο, αλλά και μία από τις πόλεις που
βυθίζονται ταχύτατα, με το έδαφος να υποχωρεί έως και 6 ίντσες το χρόνο. Η κυβέρνηση της
χώρας σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα θαλάσσιο τείχος 21 μιλίων και 17 τεχνητά νησιά για να
προστατεύσει την πόλη από τις πλημμύρες με κόστος περίπου 40 δισεκατομμυρίων
δολαρίων. Περισσότερα εδώ

Ομάδα εμπειρογνωμόνων των Η.Ε. συμφώνησε
στις βασικές αρχές για τη θέσπιση κοινού
φάσματος στατιστικών στοιχείων των
καταστροφών στην Ασία και τον Ειρηνικό.
Περισσότερα εδώ

O Σεπτέμβριος του 2014 υπήρξε ο θερμότερος
παγκοσμίως ανακοίνωσε η Αμερικανική Υπηρεσία
Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) την ώρα που
το 2014 ενδέχεται να είναι η πιο ζεστή χρονιά
εδώ και 134 χρόνια. Είναι επίσης ο 38ος κατά
σειρά μήνας Σεπτέμβριος κατά τη διάρκεια του
οποίου η παγκόσμια θερμοκρασία που
καταγράφεται στο έδαφος είναι μεγαλύτερη από
τη μέση θερμοκρασία του 20ού αιώνα.
Περισσότερα εδώ

Αισιοδοξία για το μέλλον των τροπικών δασών; Η αποψίλωση των τροπικών δασών έχει
παραμείνει σε υψηλά επίπεδα από τη δεκαετία του 1990. Σταθερά στην κορυφή της λίστας των
χωρών σχετιζόμενες με την αποψίλωση των δασών η Βραζιλία και η Ινδονησία, που έχουν
εκτεταμένη δασική κάλυψη. Περισσότερα εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας

Η Διάσκεψη για το Κλίμα
Η διάσκεψη για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 ήταν μια
συνάντηση κατά την οποία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι-Μουν, κάλεσε τους ηγέτες των κυβερνήσεων,
του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών να ενωθούν σε συγκεκριμένες ενέργειες προς την
κατεύθυνση ενός κόσμου με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ένας άνευ προηγουμένου αριθμός ακροατών
παρακολούθησε τη Σύνοδο Κορυφής, συμπεριλαμβανομένων 100 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων οι οποίοι
ενώθηκαν με περισσότερους από 800 ηγέτες από τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών.
Αν και το επίκεντρο ενδιαφέροντος της Συνόδου Κορυφής ήταν οι πρωτοβουλίες κι οι ενέργειες παρά οι
ίδιες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών, μολαταύτα θεωρήθηκε σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς τη
γεφύρωση του χάσματος των εκπομπών και προς μια νέα νομική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η οποία
πρόκειται να συζητηθεί από το COP21 στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015.
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής παρουσιάσθηκαν 4 θεματικές ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν
την κλιματική επιστήμη, τα οφέλη της κοινής δράσης με έμφαση στην υγεία και την απασχόληση, την οικονομική
διάσταση και τις τοποθετήσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων των γυναικών, της νεολαίας, των αυτοχθόνων και
άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού καθώς και 8 τομείς δράσης (1.Γεωργία 2. Πόλεις 3. Ενέργεια
4.Χρηματοδότηση 5. Δάση 6. Βιομηχανία 7. Ελαστικότητα 8. Μεταφορές).
Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να συζητηθούν οι εξελίξεις πάνω στο θέμα και να ληφθούν νέα μέτρα αφενός
από τις χώρες αφετέρου από τα στελέχη της παγκόσμιας οικονομίας και βιομηχανίας. Τα πιο σημαντικά σημεία
που ανέκυψαν ήταν η ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, η συμμετοχή στο λεγόμενο Πράσινο Ταμείο
του ΟΗΕ και η απόδοση των υφισταμένων μέτρων που υλοποιούνται για τη μείωση της ρύπανσης. Ο πρόεδρος
των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ζήτησε την συμπαράσταση της Κίνας στην κατεύθυνση της μείωσης του χάσματος
ανάμεσα σε πλούσιες και φτωχές χώρες, τονίζοντας το μέγεθος του προβλήματος. Η ανταπόκριση ήταν θετική, με
την ηγεσία του ασιατικού κράτους να διπλασιάζει την αρωγή προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προσαρμογή
τους στην κλιματική αλλαγή. Άλλη σημαντική εξέλιξη, γαλλικής προελεύσεως αυτή τη φορά, αφορά την ενίσχυση
των δράσεων με 1 δις. δολάρια τα επόμενα χρόνια. Η διάσκεψη για το κλίμα σηματοδοτεί την έναρξη ενός έτους
έντονης δραστηριότητας στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα.

Έρευνα: Δήμητρα Κόη
Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη
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Καλωσόρισμα του Διευθυντή του Κέντρου

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην τρίτη συνεχόμενη χρονιά έκδοσης της
ηλεκτρονικής επιστημονικής ενημερωτικής έκδοσης του ΕΚεΠΕΚ. Η θερμή ανταπόκριση
και στήριξη, καθώς και το διαρκές 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 συναφή θέματα. Τη χρόνια
που μας πέρασε φιλοξενήθηκαν οι γνώμες 13 νέων ερευνητών και υποψήφιων διδακτόρων και εκδόθηκαν 32
τεύχη, παρουσιάζοντας συνολικά περίπου 650 ειδήσεις.
Μετά την πρόσφατη αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, το
ζήτημα της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού αναδείχτηκε για το ΕΚεΠΕΚ
ως σημαίνουσα προτεραιότητα. Ως εκ τούτου το Κέντρο μας συνδιοργάνωσε το διάστημα από 21-26 Ιουνίου το
12ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Global Environmental Integrity Group στη Ρόδο, ενώ στη συνέχεια στις 11-14
Σεπτεμβρίου οι ερευνητές του Κέντρου συμμετείχαν με εισηγήσεις και παρεμβάσεις στο συνέδριο της Ελληνικής
Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, με τίτλο «Εφαρμογές Διεθνούς Δικαίου & Διεθνούς Πολιτικής 20
χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Δικαίου Θαλάσσης: Ανιχνεύοντας στο γαλάζιο του Αιγαίου και της
Μεσογείου». Ακόμα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους για τα Μικρά Αναπτυσσόμενα Νησιωτικά Κράτη το ΕΚεΠΕΚ
διοργάνωσε τον θεσμό πλέον του θερινού σχολειού στα Κύθηρα με θέμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Νησιωτικότητα και Μπλε Οικονομία» και κατόπιν πρόσκλησης από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της
επιχειρηματικής κοινότητας της Στερεάς Ελλάδος σεμινάριο με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του
ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην υπηρεσία της ανθρωπότητας» στο Στείρι Βοιωτίας. Η εξωστρέφεια, η καινοτομία,
η συνεχής κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση νέων επιστημόνων αλλά και του ευρύτερου κοινού αποτελεί το
τρίπτυχο των δράσεων του Κέντρου μας για αυτή τη χρονιά σε συνδυασμό με συναφείς δράσεις των
συνεργαζομένων κέντρων του Τμήματος και της στρατηγικής για την έρευνα και ανάπτυξη του Παντείου
Πανεπιστήμιου.
Εύχομαι εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΚεΠΕΚ καλή ανάγνωση και θα ήθελα να απευθύνω
κάλεσμα στους νέους επιστήμονες του χώρου να συμμετάσχουν με τις γνώμες τους και να επικοινωνήσουν τα
πορίσματα της έρευνας τους.
Καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

Υπεύθυνη Έκδοσης : Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης
Τηλέμαχος Μπούρτζης

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

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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