ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης σας
καλωσορίζει στην 4η συνεχόμενη χρονιά έκδοσης του ενημερωτικού του
φυλλαδίου και στο 91ο τεύχος του.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #91
Περίοδος: 20/6/2015-14/11/2015

Η συμφωνία του Παρισιού πρέπει να είναι διεθνής, νομικά δεσμευτική συμφωνία, σύμφωνα με τον επίτροπο της ΕΕ για το κλίμα. Θα είναι ένα νέο πρωτόκολλο για το κλίμα; Τι κυρώσεις θα υπάρχουν; Ποια θα
είναι η στάση άλλων χωρών, όπως οι ΗΠΑ; Περισσότερα εδώ
Η Κίνα και η Γαλλία συμφώνησαν για τη μακροπρόθεσμη
παρακολούθηση μιας συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών για
την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, όπως αυτή
θα συμφωνηθεί στο Παρίσι το
Δεκέμβριο. Ως πρώτη χώρα
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, η Κίνα έδωσε μια νέα
δυναμική, αποτυπώνοντας τη συνολική πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων. Περισσότερα εδώ

Το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα ενέκρινε 168 $ εκατομμύρια για χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων, σηματοδοτώντας το τέλος της φάσης έναρξής του και το εναρκτήριο λάκτισμα της ροής της χρηματοδότησης για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η χρηματοδότηση είναι
μια κρίσιμη παράμετρος των παγκόσμιων συνομιλιών για το κλίμα που
θα λάβει χώρα στο Παρίσι. Περισσότερα εδώ
Περίπου 150 χώρες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα έχουν πλέον καταθέσει δεσμεύσεις
για τον περιορισμό τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες μιας συμφωνίας στη διάσκεψη για το κλίμα το
Δεκέμβριο. Οι υποσχέσεις που δόθηκαν μέχρι τώρα θα μπορούσαν να βάλουν τον κόσμο σε καλή
τροχιά για την επίτευξη του στόχου 2C που συνιστάται από επιστήμονες και διεθνή ινστιτούτα.
Περισσότερα εδώ
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Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μόνο μεταξύ των G7
που αύξησε κατακόρυφα τις επιδοτήσεις ορυκτών
καυσίμων, παρά την προηγούμενη δέσμευση για
σταδιακή κατάργησή τους, όπως υπογράμμισε νέα
έκθεση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις επιδοτήσεις
έχουν ήδη επωφεληθεί μεγάλες εταιρείες ορυκτών
καυσίμων που λειτουργούν στη χώρα, οι περισσότερες ξένης ιδιοκτησίας, ενώ αρκετά δις χρησιμοποιούνται για να επιδοτήσουν την παραγωγή ορυκτών
καυσίμων στο εξωτερικό σε χώρες όπως η Ρωσία, η
Σαουδική Αραβία και η Κίνα. Περισσότερα εδώ
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Τα επίπεδα PM 2.5, ένα μικροσκοπικό αερομεταφερόμενο σωματίδιο που συνδέεται με τον καρκίνο και τις καρδιακές παθήσεις, αυξήθηκαν στην επαρχία Liaoning της Κίνας.
Σε ορισμένες περιοχές της
Shenyang, τα επίπεδα
PM2.5 ξεπέρασαν τα 1.400
μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, το οποίο είναι
περίπου 56 φορές πάνω από τα επίπεδα που θεωρούνται
ασφαλή από την Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Περισσότερα εδώ

Περισσότερα εδώ

Η ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έφτασε
σε ακόμα νέο ρεκόρ το 2014, συνεχίζοντας την αδιάκοπη αύξηση, κάνοντας τον πλανήτη πιο αφιλόξενο για μελλοντικές γενιές, σύμφωνα
με το Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Στο βόρειο ημισφαίριο
οι συγκεντρώσεις του CO2 διέσχισαν το συμβολικά σημαντικό επίπεδο
των 400 ppm το 2014 την άνοιξη. Την άνοιξη του 2015, η παγκόσμια
μέση συγκέντρωση του CO2 περάσει το φράγμα των 400 ppm.
Περισσότερα εδώ

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ομπάμα απέρριψε το σχέδιο Keystone XL, λέγοντας ότι η κατασκευή του αγωγού δεν
εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Ήδη από το 2013 είχε
καθορίσει τα κριτήρια για τον αγωγό λέγοντας ότι θα εγκρίνει τον αγωγό «μόνο αν το έργο αυτό δεν επιδεινώνει σημαντικά το πρόβλημα της ρύπανσης του
άνθρακα». Κατά τα τελευταία 4 χρόνια, οι επιστήμονες,
περιβαλλοντολόγοι, φυλές, αγρότες, ένωσαν τις δυνάμεις τους για την καταπολέμηση του αγωγού σε μια ιδιαίτερη κινητοποίηση, με περισσότερα από 2 εκατομμύρια σχόλια να έχουν υποβληθεί στο
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Περισσότερα εδώ

Ένας παγκόσμιος διαδραστικός χάρτης γης για τους αυτόχθονες λαούς.
Οι αυτόχθονες λαοί, που τα δικαιώματα τους στη γη συχνά μένουν στο
περιθώριο λόγω της έλλειψης σε
χάρτες και δεδομένα, έχουν ένα νέο
εργαλείο στη διασφάλιση των
δικαιωμάτων τους.

Ελ Νίνιο. 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κεντρική Αμερική υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν επισιτιστική
βοήθεια, φέτος παρατηρείται ένα από τα ισχυρότερα
φαινόμενα που έχουν καταγραφεί, επιδεινώνοντας μια
παρατεταμένη ξηρασία. Περισσότερα εδώ

Περισσότερα εδώ
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Η δυναμική των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών. Το
παράδειγμα του Παλάου, της Νέας Ζηλανδίας, της Χιλής και
της Αμερικής. Πόσες περιοχές τέθηκαν εκτός αλιείας, γεωτρήσεων και ντάμπινγκ το 2015; Τι συνέπειες θα έχει η
προστασία αυτή στους έμβιους οργανισμούς;
Περισσότερα εδώ

Η ανάλυση από τη NASA για την έκταση του θαλάσσιου πάγου έδειξε ότι το ετήσιο ελάχιστο ήταν 1,70
εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια (4.410.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα) στις 11 Σεπτεμβρίου με το ελάχιστο
αυτής της χρονιάς να είναι 699 χιλιάδες τετραγωνικά μίλια κάτω από το μέσο όρο 1981-2010. Η υποχώρηση του θαλάσσιου πάγου έχει επιταχυνθεί από το 1996. Οι 10 πιο χαμηλές καταγραφές σημειώθηκαν
κατά τα τελευταία 11 χρόνια. Το ελάχιστο το 2014 ήταν 1.940.000 τετραγωνικά μίλια, η έβδομη χαμηλότερη που έχει καταγραφεί. Παρά το γεγονός ότι το ελάχιστο το 2015 φαίνεται να έχει επιτευχθεί, υπάρχει η πιθανότητα η αλλαγή των άνεμων ή η όψιμη περίοδος τήξεως να μπορεί να μειώσει την έκταση της
Αρκτικής ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Περισσότερα εδώ
Ο τεράστιος παγετώνας Zachariae Isstrom στη βορειοανατολική Γροιλανδία άρχισε να λιώνει γρήγορα το
2012 και τώρα το σπάσιμο σε μεγάλα παγόβουνα, όπου ο παγετώνας συναντά τη θάλασσα, αποκαλύφθηκε με δορυφορικά δεδομένα. Η αποκάλυψη βασίστηκε
σε 40 χρόνια δορυφορικών δεδομένων και δειγματοληπτικών ερευνών που δείχνουν ότι ο τεράστιος παγετώνας
Zachariae Isstrom άρχισε να υποχωρεί τρεις φορές πιο
γρήγορα από το 2012, με την υποχώρηση του να επιταχύνεται με 125 μέτρα ανά έτος μέχρι τις πιο πρόσφατες μετρήσεις το 2015. Περισσότερα εδώ

Η Ρωσία έθεσε βέτο σε πρόταση για την προστασία ενός μοναδικού θαλάσσιου περιβάλλοντος στην
Ανταρκτική σε διεθνή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε. Η πρόταση αφορούσε τη δημιουργία ενός θαλάσσιου καταφύγιου το οποίο περιλαμβάνει 1,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Περισσότερα εδώ
Τα οκτώ έθνη της Αρκτικής πρόκειται να υπογράψουν μια ιστορική συμφωνία για την ακτοφυλακή τους
για να συνεργαστούν στο πλαίσιο των ολοένα και πιο προσιτών νερά του Βορρά. Η δημιουργία του Φόρουμ του Λιμενικού Σώματος στην Αρκτική θεωρείται ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη διεθνή
συνεργασία στην περιοχή και στην υλοποίηση προηγούμενων συμφωνιών έρευνας και διάσωσης. Περισσότερα εδώ

Το Great Pacific garbage patch, που αποτελείται κυρίως από μικροσκοπικά κομμάτια από πλαστικό παγιδευμένα σε ωκεάνια ρεύματα, εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερο από το Τέξας. Αυξάνεται τόσο γρήγορα
και έχει αρχίσει να φαίνεται από το
διάστημα. Τα θαλάσσια ρεύματα
καθώς και οι άνεμοι θα χρησιμοποιηθούν για να διοχετεύσουν τα
παθητικά πλαστικά απορρίμματα
σε μια προσπάθεια καθαρισμού με
τη χρήση της τεχνολογίας στο «The
Ocean
Cleanup
project».
Περισσότερα εδώ
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Ολόκληρη χαρακτηρισμένη Natura και στην καρδιά του Θαλάσσιου Πάρκου Βορείων Σποράδων, η Αλόννησος φιλοδοξεί να αποκτήσει την ταυτότητα του πλέον Πράσινου ελληνικού νησιού. Την
1η Δεκεμβρίου, η Αλόννησος πρόκειται να καταργήσει την πλαστική σακούλα, με το φιλόδοξο εγχείρημα να έχει την υποστήριξη
όλου του νησιού. Περισσότερα εδώ

Αρκτική. Το ταξίδι στο βορειοδυτικό πέρασμα. Περισσότερα εδώ
Για αιώνες, το Ρότερνταμ και το Αμβούργο είχαν να αντιμετωπίσουν την απειλή καταιγίδων και πλημμύρων. Τώρα, καθώς αυξάνονται τα επίπεδα της θάλασσας, οι σχεδιαστές αναζητούν καινοτόμους τρόπους
για να κάνουν αυτές τις πόλεις πιο ανθεκτικές, με νέες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
δίδαγμα για ευάλωτες αστικές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα εδώ
Χιλιάδες εγκαταλελειμμένα ορυχεία χρυσού είναι διάσπαρτα σε όλη τη Νότια Αφρική. Εκατομμύρια
άνθρωποι που ζουν γύρω από αυτούς τους εγκαταλελειμμένους χώρους μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους. Περισσότερα εδώ
Οι μητρικοί θάνατοι σε όλο τον κόσμο μειώθηκαν από περίπου 532.000 το 1990 σε 303.000 το τρέχον
έτος, στην τελευταία έκθεση που εξετάζει την πρόοδο στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Αυτό ισοδυναμεί με συνολικό ποσοστό μητρικής θνησιμότητας 216 θάνατοι μητέρων ανά
100.000 ζωντανές γεννήσεις, από 385
το 1990. Η μητρική θνησιμότητα ορίζεται ως ο θάνατος μιας γυναίκας
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
του τοκετού ή μέσα σε 6 εβδομάδες
μετά τη γέννηση. Η μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφηκε στην Ανατολική
Ασία. Περισσότερα εδώ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε επισήμως το τέλος της επιδημίας του Έμπολα στη Σιέρα Λεόνε,
του ιού ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε οικονομική ύφεση στη χώρα.
Μία χώρα θεωρείται ότι έχει απαλλαγεί από τον ιό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο όταν περάσουν δύο περίοδοι τριών εβδομάδων με το τελευταίο καταγεγραμμένο κρούσμα να βγαίνει θετικό
στον ιό για δεύτερη φορά. Περισσότερα εδώ
Διαδικασία συλλογής δεδομένων με πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το γεωργικό τομέα
παγκοσμίως, μια νέα πρωτοβουλία. Για να στηρίξει τη διαδικασία ο FAO παρέχει ένα σύνολο ενημερωμένων κατευθυντήριων γραμμών για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις στην εκτέλεση σε εθνικό επίπεδο των
γεωργικών απογραφών τους, προσαρμοσμένες στις διάφορες ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας.
Περισσότερα εδώ

2016-Διεθνες Έτος για τα Όσπρια. Τα όσπρια είναι σημαντικές καλλιέργειες τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια των πληθυσμών, ιδίως
στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία, όπου είναι μέρος της
παραδοσιακής διατροφής και συχνά καλλιεργείται από τους μικρούς αγρότες. Περισσότερα εδώ
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και αυτή τη χρονιά στο ενημερωτικό φυλλάδιο
του ΕΚΕΠΕΚ. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2012 με στόχο την σφαιρική ενημέρωση των
ενδιαφερομένων στα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Συνολικά έχουν εκδοθεί 90 τεύχη με χιλιάδες ειδήσεις για την περιβαλλοντική
προστασία, τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση των φυσικών πόρων κτλ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια γιατί συνεχώς λαμβάνουμε τη θετική σας ανταπόκριση και χρήσιμες συμβουλές για να βελτιωνόμαστε και να εμβαθύνουμε σε ζητήματα που πραγματικά σας ενδιαφέρουν. Μια άλλη καινοτομία του φυλλαδίου είναι η φιλοξενία απόψεων νέων επιστημόνων του χώρου οι
οποίοι αρθρογραφούν πάνω σε ζητήματα που έχουν εντρυφήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του
Παντείου

Πανεπιστημίου,

την

επιστημονική

υποστήριξη

του

οποίου

έχει

αναλάβει

το

ΕΚΕΠΕΚ, αλλά και συνεργατών του Κέντρου.
Η φετινή χρονιά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το επιστημονικό πεδίο που αναφερόμαστε και θεραπεύουμε. Η 21 Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή που
θα λάβει χώρα το Δεκέμβριο στο Παρίσι θα οδηγήσει πιθανότητα σε μια παγκόσμια συμφωνία για το
κλίμα, Στις 25-27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη διοργανώθηκε η Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη όπου και υιοθετήθηκε η αντίστοιχη Ατζέντα με τους 17 στόχους για την επίτευξη της βιώσιμης
ανάπτυξης μέχρι το 2030. Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται συνεχώς σε κινητοποίηση, αρκετά ζητήματα

παραμένουν ανοιχτά και οι εξελίξεις τρέχουν συνεχώς. Για όλα αυτά θα προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε και να σας πληροφορούμε.
Σας ευχαριστώ προσωπικά για το ενδιαφέρον σας και την εμπιστοσύνη.
Καθηγητής Γρ.Ι.Τσάλτας
Διευθυντής ΕΚεΠΕΚ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Επιμέλεια-Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

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

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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