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Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης και η συντακτική
ομάδα του ενημερωτικού φυλλαδίου σας εύχονται
Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές
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Η Δανία ζητά από τον ΟΗΕ την κυριότητα μιας έκτασης 900.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον
Αρκτικό Ωκεανό, υποστηρίζοντας ότι η υφαλοκρηπίδα
της Γροιλανδίας εκτείνεται μέχρι το Βόρειο Πόλο. Το
αίτημα που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ορίων
Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας του ΟΗΕ αναμένεται
τώρα να φέρει σε σύγκρουση τη Δανία με άλλες χώρες
που προβάλλουν αντίστοιχες αξιώσεις: Ρωσία,
Καναδάς, ΗΠΑ και Νορβηγία. Περισσότερα εδώ

ESA. Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο δείχνουν ότι ο
όγκος των πάγων της Αρκτικής θάλασσας ανέρχεται σήμερα σε περίπου 10.200 κυβικά χιλιόμετρα - μια
μικρή μείωση σε σχέση με πέρυσι 10.900 κυβικά χιλιόμετρα. Οι μετρήσεις αυτές μπορούν πλέον να
χρησιμοποιηθούν από τα πλοία που διασχίζουν τα βόρεια παράκτια ύδατα της Αλάσκας. Περισσότερα εδώ

We the Peoples: Celebrating 7 Million Voices. Η μεγαλύτερη έρευνα που έγινε
ποτέ από τα Ηνωμένα Έθνη. Περισσότερα εδώ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμένεται να

Περού. Οι πετρελαιοκηλίδες έχουν μολύνει τις λίμνες

ανακοινώσει τα σχέδιά της για τον περιορισμό

και τα ποτάμια της περιοχής με τo 98% των παιδιών

των εκπομπών μεθανίου στον τομέα του

στις πληγείσες κοινότητες να ξεπερνούν τα

πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

επιτρεπόμενα επίπεδα τοξικών μετάλλων στο αίμα

Περισσότερα εδώ

τους. Περισσότερα εδώ
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Λίμα. Το τελικό κείμενο δημιουργεί μια βάση για την επίτευξη συμφωνίας στο Παρίσι την επόμενη
χρονιά, καλώντας όλες τις χώρες να μοιραστούν τα σχέδιά τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου μέχρι τις 31 Μαρτίου. Μετά μια νομικά δεσμευτική διεθνής συμφωνία θα πρέπει να
συνταχθεί και να διατεθεί σε όλες τις χώρες από τον Μάιο του 2015. Περισσότερα εδώ
Η οριζόντια συνεργασία μεταξύ των χωρών του Νότου είναι
όλο και πιο σημαντική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων
της αειφόρου ανάπτυξης. Ο FAO διευκολύνει την ανταλλαγή
εμπειριών

σε

πολλές

αναπτυσσόμενες

χώρες

που

αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις στην ασφάλεια των
τροφίμων και της γεωργίας. Περισσότερα εδώ

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ρουάντα είναι τώρα σε θέση να προβλέψει τις
πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές αφού οι επιστήμονες γεφύρωσαν τα
κενά των κλιματικών δεδομένων που άφησε η γενοκτονία του 1994. Το χάσμα των
δεδομένων στη Ρουάντα είναι χαρακτηριστικό πολλών υπηρεσιών σε χώρες της
Υποσαχάριας Αφρικής. Περισσότερα εδώ

Στις αρχές του 20ού αιώνα βρέθηκαν στα πρόθυρα της εξαφάνισης λόγω του κυνηγιού όμως
σήμερα, η αρκούδα, ο λύκος και άλλα είδη ακμάζουν και πάλι στην Ευρώπη. Περισσότερα εδώ
Τα ασβεστολιθικά σπήλαια της
Νοτιοανατολικής Ασίας και της νοτιοδυτικής
Κίνας είναι καταφύγιο για δεκάδες είδη φυτών

Το προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως έχει αυξηθεί κατά
τουλάχιστον μία εξαετία από το 1990 χάρη στη μείωση

και ζώων,

του ποσοστού των θανάτων από καρκίνο και από

πολλά

καρδιακά νοσήματα στις πλούσιες χώρες και στα

από τα
οποία

υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης από ελονοσία και
φυματίωση στις φτωχές χώρες. Οι κάτοικοι του Νεπάλ,

είναι
Περισσότερα εδώ

σπάνια.

της Ρουάντα, της Αιθιοπία, του Νίγηρα, των
Μαλδίβων, του Ανατολικό Τιμόρ και του Ιράν ζουν

Μια αύξηση στον τουρισμό, την εξόρυξη, και

σήμερα κατά μέσο όρο 12 χρόνια επιπλέον.

άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί να

Περισσότερα εδώ

θέσει τα είδη σε κίνδυνο;
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Η είδηση της εβδομάδας

Η δημιουργία παγκόσμιου συστήματος αντιμετώπισης ηλεκτρονικών αποβλήτων για τις
αναπτυσσόμενες χώρες

Ο όρος e-waste (ηλεκτρονικά απόβλητα) χρησιμοποιείται για να καλύψει σχεδόν όλα τα είδη
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που έχουν ή θα μπορούσαν να εισέλθουν στη ροή αποβλήτων. Είναι γνωστό ότι τα
ηλεκτρονικά απόβλητα, όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και ψυγεία έχουν σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια
υγεία και το περιβάλλον, αποτελώντας μια ταχέως αναπτυσσόμενη ροή αποβλήτων. Το Πανεπιστήμιο των
Ηνωμένων Εθνών (UNU) προβλέπει ότι θα αυξηθούν σε 47 εκατομμύρια τόνους το 2017. Οι ηλεκτρικές συσκευές
περιέχουν μια σειρά τοξικών ουσιών αλλά εκτός από τα επικίνδυνα υλικά, τα απόβλητα περιέχουν επίσης πολλά
αξιόλογα και πολύτιμα υλικά.
Λόγω αυτής της πολύπλοκης σύνθεσης πολύτιμων και επικίνδυνων ουσιών, απαιτούνται εξειδικευμένες
συχνά μέθοδοι "υψηλής τεχνολογίας" για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών αποβλήτων για την ελαχιστοποίηση
των πιθανών επιβλαβών συνεπειών στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον. Δυστυχώς, η χρήση των ειδικών αυτών
μεθόδων είναι σπάνια, με πολλά από τα ηλεκτρονικά απόβλητα του κόσμου να διανύουν τελικά μεγάλες
αποστάσεις, και να καταλήγουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου
υπάρχει έλλειψη συστημάτων που καλύπτουν τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων μέσα από τα διάφορα
στάδια της συλλογής, προεπεξεργασίας (για την απελευθέρωση συστατικών από τα απόβλητα) και τέλος
επεξεργασίας (διάθεση των υλικών). Η δημιουργία σύγχρονων υποδομών απαιτεί σημαντική τεχνολογική
τεχνογνωσία, μεγάλες επενδύσεις σε βιομηχανικό εξοπλισμό και μέτρα ελέγχου για τη προστασία του
περιβάλλοντος.
Αλλά μέσω της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών εργασιών αποξήλωσης και των παγκόσμιων δικτύων των
υποδομών υπάρχει τρόπος για προσιτές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές. Μια πρωτοβουλία που έχει ήδη
αναπτυχθεί από τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στην επίλυση του προβλήματος για τα ηλεκτρονικά
απόβλητα, ονομάζεται Best of 2 Worlds (Bo2W), και στοχεύει να ενσωματώσει τις τεχνικές και υλικοτεχνικές
πτυχές

των

βέλτιστων

πρακτικών

στον

τομέα

των

προηγμένων

εγκαταστάσεων

επεξεργασίας.

Η

αποσυναρμολόγηση είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να διαχωριστούν τα υλικά και τα συστατικά από
τα ηλεκτρονικά απόβλητα, είναι επίσης μια οικονομικά βιώσιμη λύση λόγω του χαμηλού εργατικού κόστους και
της μικρής ανάγκης για εξοπλισμό. Η πρωτοβουλία συνδέει τον καλύτερο τρόπο προεπεξεργασίας που ήδη
συμβαίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες (χειροκίνητη διάλυση) με το καλύτερο τέλος επεξεργασίας (διυλιστήριο
υλικό και διάθεση) στο παγκόσμιο δίκτυο. Η αξιολόγηση έδειξε ότι η πρωτοβουλία Bo2W είναι πιο οικονομική και
φιλική προς το περιβάλλον από ό, τι άλλες λύσεις. Η συνεργασία μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου μπορεί επίσης να
διευκολύνει την ανταλλαγή και μακροπρόθεσμα, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία τοπικών εγκαταστάσεων
στις αναπτυσσόμενες χώρες, όταν η επαρκής χρηματοδότηση και η τεχνογνωσία θα καταστούν διαθέσιμες.
Έρευνα: Δήμητρα Κόη
Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη
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Γνώμες Νέων Ερευνητών

Η Συνδιάσκεψη στη Λίμα για την κλιματική αλλαγή

Η ετήσια Συνδιάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή και
του Πρωτοκόλλου του Κιότο (COP.20/CMP.10) πραγματοποιήθηκε το διάστημα 1-14 Δεκεμβρίου 2014, στη Λίμα
του Περού, συγκεντρώνοντας για ακόμα μία φορά τα βλέμματα της διεθνούς πολιτικής και επιστημονικής
κοινότητας. Η Λίμα συνιστά έναν ακόμα ενδιάμεσο σταθμό της διαπραγματευτικής διαδικασίας του διεθνούς
καθεστώτος για την κλιματική αλλαγή που ξεκίνησε στη Συνδιάσκεψη του Ντέρμπαν (2011) και η οποία
προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί στο Παρίσι (COP.21/CMP.21) στα τέλη του 2015. Μέσα σε αυτό το χρονικό
πλαίσιο, η Ad Hoc Ομάδα Εργασίας της Πλατφόρμας του Ντέρμπαν (AWG-DP) έχει λάβει την εντολή να καταλήξει
στην υιοθέτηση μιας νέας συμφωνίας, η οποία και θα πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το 2020.
Στη Συνδιάσκεψη της Λίμα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη κλήθηκαν να προσδιορίσουν και να αναπτύξουν
βασικά συστατικά στοιχεία της νέας συμφωνίας και να θέσουν τις βάσεις για την υιοθέτηση του τελικού της
κειμένου. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, βρέθηκε το ζήτημα των δεσμεύσεων των Συμβαλλόμενων
Μερών, οι οποίες από τη Συνδιάσκεψη της Βαρσοβίας (2012) εισήχθησαν στο τελικό κείμενο με τον όρο “Intended
Nationally Determined Contributions” (INDCs). Το τελικό αποτέλεσμα της Συνδιάσκεψης (“Lima Call for Climate
Action”) αδυνατεί να διαλευκάνει μια σειρά από θέματα όπως: η νομική δεσμευτικότητα των INDCs, το είδος των
INDCs που θα μπορούν να αναλάβουν οι αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας (π.χ. εάν θα
πρόκειται για απόλυτους αριθμητικούς στόχους «τύπου Κιότο» ή για «intensity-based» στόχους) και η θέσπιση
διαδικασίας ex ante ελέγχου της επάρκειας των συγκεκριμένων στόχων ως προς το κριτήριο της συγκράτησης της
θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς κελσίου. Επιπλέον, απροσδιόριστο και ανοιχτό προς συζήτηση αφέθηκε
το ζήτημα της μορφής του νέου νομικού εργαλείου (legal instrument) που θα πρέπει να έχει υιοθετηθεί μέχρι το
2015, δηλαδή εάν θα πρόκειται για Πρωτόκολλο ή για κάποιο άλλο νομικά δεσμευτικό κείμενο.
Η Συνδιάσκεψη ανέδειξε για ακόμα μία φορά τις διαφορετικές θέσεις των κρατών και κυρίως των μείζονων
ρυπαινόντων και τη δυσκολία επίτευξης συναίνεσης σε μία πλειάδα θεμάτων που αφορούν στο καθεστώς μετά το
2020. Η ΕΕ εμμένει στη θέση της για θέσπιση μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν μια
«υβριδική» προσέγγιση, δηλαδή μία συμφωνία που θα εμπεριέχει εθελοντικού τύπου δεσμεύσεις (bottom-up
approach) και παράλληλα ένα αυστηρό σύστημα διεθνούς αξιολόγησης. Αντίθετα, η Κίνα αντιστέκεται σθεναρά
στην εφαρμογή συστήματος διεθνούς ελέγχου για τις δράσεις των αναπτυσσόμενων, προσπαθώντας παράλληλά
να διατηρήσει το θεσμικό διαχωρισμό ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων στο νέο καθεστώς μέσα από την
υιοθέτηση εθελοντικού τύπου δεσμεύσεων για τα αναπτυσσόμενα κράτη.
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Στο πλαίσιο όλων αυτών των διαφορετικών θέσεων, ο δρόμος προς το Παρίσι προβλέπεται ιδιαίτερα
δύσκολος. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και τα κράτη θα πρέπει, μέσα σε λίγους μήνες να καταφέρουν να
ρυθμίσουν κρίσιμα (νομικά και τεχνικά) ζητήματα που αφορούν τη νέα συμφωνία, ούτως ώστε να μπορέσουν να
εγκαθιδρύσουν ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό θεσμικό καθεστώς μετά το 2020 το οποίο θα συμβάλει στην
επίτευξη του απώτερου στόχου της Σύμβασης-Πλαίσιο, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών σε επίπεδο που να
αποτρέπει την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή.

Εριφύλη Πασπάτη, ερευνήτρια ΕΚεΠΕΚ, Υπ. Διδ. Παντείου Πανεπιστημίου

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

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

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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