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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #51 
Περίοδος: 5/4/2014-11/4/2014 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης και η συντακτική 
ομάδα του ενημερωτικού φυλλαδίου σας εύχονται 

 

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση! 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε σήμερα τη δεκαετία της Βιώσιμης Ενέργειας για Όλους(2014-
2024), μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης σε όλο τον 
κόσμο, με ένα φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί σε ετήσια βάση, 
αρχής γενομένης από τον 
ερχόμενο Ιούνιο, έχοντας 
3 κύριους στόχους: τη δια-
σφάλιση της καθολικής 
πρόσβασης σε σύγχρονες 
υπηρεσίες ενέργειας,  

διπλασιάζοντας τον παγκόσμιο ρυθμό βελτίωσης της ενεργεια-
κής απόδοσης και την κοινή χρήση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερα εδώ 

Η Παγκόσμια Τράπεζα  αλλάζει τον τρόπο που αναπτύσσει στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης με τις 
χώρες. Η προσπάθεια στοχεύει στην ευθυγράμμιση του προγραμματισμού σε επίπεδο χώρας για την 
εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και την προώθηση της κοινής ευημερίας στις χώρες όπου λειτουργεί. 

Το νέο μοντέλο θα αποτελείται από 4 στάδια.  Περισσότερα εδώ 

Το πρώτο διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την προώθηση της 
αειφόρου χρήσης του γλυκού νερού. Το Πρότυπο αυτό είναι εφαρμόσιμο σε παγκόσμια κλίμακα, με συ-
νεπή κριτήρια για την αειφόρο διαχείριση και χρήση των ήδη περιορισμένων πόρων γλυκού νερού στον 
κόσμο. Περισσότερα εδώ 

Ανεπαρκής σχεδιασμός εκθέτει το Πακιστάν στις απειλές  

από την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με το νερό και τη 

θέση της γεωργίας της χώρας, της βιομηχανίας και της υδρο-

ηλεκτρικής ενέργειας, λένε οι ειδικοί. Η χώρα είναι σοβαρά 

ευάλωτη σε σχέση με το νερό ως αποτέλεσμα των μεταβαλ-

λόμενων καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με όσα υποστηρί-

ζουν οι πολιτικοί της χώρας. Περισσότερα εδώ 

Όπως διαφαίνεται από τις μετρήσεις των επιστημόνων, στη διάρκεια του φετινού χειμώνα, τα παγκο-
σμίως αποδεκτά ημερήσια όρια  για την υπέρβαση των PM2,5 ξεπεράστηκαν στην Αθήνα στο 40% των 
ημερών. Το παράδοξο είναι ότι οι δύο τελευταίοι χειμώνες είναι από τους πιο ήπιους των τελευταίων 

120 ετών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με βάση τα κλιματικά δεδομένα της περιόδου 1897-2014, ο  
Ιανουάριος του 2014 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί. Περισσότερα εδώ 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47537&Cr=sustainable+energy&Cr1#.U0bT7Kh_vK3
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.devex.com%2Fen%2Forganizations%2Fthe-world-bank-14&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHW81urQPng_qYDmWcDsMuxWLDbbQ
https://www.devex.com/news/the-world-banks-new-country-engagement-strategy-83259?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoku6zMdO%2FhmjTEU5z17%2BwvUK60iokz2EFye%2BLIHETpodcMTcBjPL3YDBceEJhqyQJxPr3DJNUN0ddxRhbkDQ%3D%3D
http://www.enn.com/ecosystems/article/47269
http://www.trust.org/item/20140408163112-l1ezy/?source=hptop
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=585540
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Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και το Μπαγκλαντές έχουν 

υπογράψει μια συμφωνία-ορόσημο για να εργαστούν από κοι-

νού για τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας και περιβαλλο-

ντικής στη ναυπηγική βιομηχανία ανακύκλωσης της χώρας. Η 

βιομηχανία ανακύκλωσης πλοίων του Μπαγκλαντές είναι μια 

από τις πιο σημαντικές παγκοσμίως, μετά τη γειτονική Ινδία.  
Περισσότερα εδώ 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκδώσει για πρώτη φορά κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C, μια χρόνια λοίμωξη που επηρεάζει 

περίπου 130 εκατομμύρια έως 150 εκατομμύρια ανθρώπους, σε μια προσπάθεια να 
βελτιωθεί η πρόσβαση σε πιο αποτελεσματικά και ασφαλέστερα φάρμακα σε 

όσους τα έχουν ανάγκη. Περισσότερα εδώ 

Έκθεση του FAO διαπιστώνει ότι η αστική γεωργία 
είναι ευρέως διαδεδομένη στη Λατινική Αμερική 
και την Καραϊβική, αλλά για να υλοποιήσει το πλή-
ρες δυναμικό της απαιτείται αυξημένη στήριξη 
από τις εθνικές, πολιτειακές και τοπικές κυβερνή-
σεις.  Η σημασία του να αναγνωρισθεί από την 
πολιτική και να συμπεριληφθεί στις στρατηγικές 
αστικής ανάπτυξης και του χωροταξικού σχεδια-
σμού.  Τα αποτελέσματα της έρευνας σε 23 χώρες 
και τα δεδομένα για 110 πόλεις και δήμους. Περισ-

σότερα εδώ 

Μια νέα έκθεση που δημοσιοποιήθηκε από το UNEP 
και τη Συμμαχία των Πόλεων στο Παγκόσμιο Αστικό 
Φόρουμ 2014 διαπιστώνει ότι ο ταχύς ρυθμός της 
αστικοποίησης αποτελεί μια ευκαιρία για την οικο-
δόμηση πιο βιώσιμης, καινοτόμου και δίκαιης πό-
λης, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικότερα τους  
φυσικούς πόρους. Η έκθεση προσφέρει στρατηγικές 
για τη λήψη αποφάσεων και για την εισαγωγή μέ-
τρων που μπορούν να προωθήσουν τη χωρίς απο-
κλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της 
φτώχειας, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμα επί-
πεδα κατανάλωσης και παραγωγής. Περισσότερα εδώ 

Τα δέκα πλέον απειλούμενα 
ποτάμια στις ΗΠΑ. Η αναποτε-
λεσματική διαχείριση των υδά-
των και οι υπερβολικές εκτρο-
πές, σε συνδυασμό με την ξη-
ρασία, οι αιτίες για τη σημερι-
νή κατάσταση των ποταμών. 
Περισσότερα εδώ 

Νησιωτικά έθνη στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι σε ιδιαίτερα καλή 
θέση για να επωφεληθούν από την τεχνολογία που εκμεταλλεύεται 
μια νέα πιθανή πηγή ενέργειας από το θαλασσινό νερό: τη μετατροπή 
της θαλάσσιας θερμικής ενέργειας. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί 
θαλασσινό νερό από τα βάθη των ωκεανών για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και διάφορα άλλα πιλοτικά σχέδια 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Περισσότερα εδώ 

Κάθε χρόνο από το 1983, η ΕΕ έχει ορίσει ένα συγκεκριμένο θέμα γύρω από το οποίο θα ενθαρρύνει 
τη συζήτηση και τον διάλογο μεταξύ των κρατών μελών. Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 
και να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Το 2015 ορίζεται ως το επίσημο Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη, 
παρέχοντας μια μοναδική ευκαιρία να συνεργαστεί με τους πολίτες της ΕΕ, να τους ενημερώσει για το 
πως κάθε ευρώ της στήριξης βοηθά να 
κάνει τη διαφορά στις ζωές τόσων πολ-
λών, σε μερικά από τις παγκοσμίως 
φτωχότερες χώρες. Περισσότερα εδώ 

http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/IMO-and-Bangladesh-.aspx#.U0bKWah_vK1
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47532&Cr=world+health&Cr1=#.U0bUcKh_vK0
http://www.fao.org/news/story/en/item/223292/icode/
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2787&ArticleID=10825&l=en
http://www.enn.com/wildlife/article/47277
http://www.scidev.net/global/energy/news/tropical-islands-poised-to-benefit-from-ocean-power.html
https://www.devex.com/news/2015--europes-year-for-development-83279?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoku6zOde%2FhmjTEU5z17%2BwvUK60iokz2EFye%2BLIHETpodcMTcBgNLrYDBceEJhqyQJxPr3DJNUN0ddxRhbkDQ%3D%3D
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Η είδηση της εβδομάδας 

 

 

 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» 

 

 

Οι Ανώτεροι Αξιωματούχοι από τις 43 χώρες-μέλη της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» (UfM) ενέκριναν 

την έκδοση τεσσάρων σημαντικών νέων έργων κατά τη διάρκεια των Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 

στη Βαρκελώνη στις  7 - 8 Απριλίου. Η ανάπτυξη ενός αιολικού πάρκου στην Ιορδανία, η δημιουργία μιας 

μεσογειακής πλατφόρμας πληροφόρησης για τα ύδατα, ένα πρόγραμμα οικοδόμησης ικανοτήτων με 

στόχο την προώθηση της αγωγής του πολίτη στα σχολεία και ένα πρόγραμμα με στόχο την τόνωση της 

πράσινης βιομηχανίας και  επιχειρηματικότητας είναι τα τέσσερα νέα έργα. 

Η  δημιουργία  υπεύθυνων  πολιτών είναι ο πρώτος στόχος . Με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη 

κατά της βίας των κοριτσιών και των γυναικών, ο κύριος στόχος του έργου είναι να ιδρύσουν σχολεία ως 

κύριο όχημα για τη μετάδοση των αξιών της βιώσιμης ανάπτυξης, της ελευθερίας και της ισότητας των 

φύλων μέσα από την εφαρμογή ενός ανανεωμένου προγράμματος σπουδών αγωγής του πολίτη.  

Το δεύτερο σχέδιο δράσης αφορά τη δημιουργία μιας μεσογειακής πλατφόρμας πληροφόρησης 

για τα ύδατα . Προωθείται από το Διεθνές Γραφείο για το νερό και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για το νερό 

(International Office for Water and the Mediterranean Water Institute) και στοχεύει άμεσα να διευκολύ-

νει την παραγωγή και την ανταλλαγή πληροφοριών για το ύδωρ σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε έξι 

πιλοτικές χώρες:την Ιορδανία, το Λίβανο, το Μονακό, το Μαρόκο, την Ισπανία και την Τυνησία.  

Το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση  του διαλόγου και της διαδικασίας προγραμματισμού και στη 

διάθεση των πληροφοριών πιο εύκολα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, τα  δεδομένων που 

παρέχονται από το πρόγραμμα είναι πιθανόν να πυροδοτήσουν τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμε-

νης αξίας, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη στις χώρες της Μεσογείου και την προώθηση των 

επενδύσεων στις περιοχές αυτές. Ο απώτερος στόχος της μεσογειακής πλατφόρμας πληροφόρησης για 

τα ύδατα θα είναι η ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πό-

ρων(IWRM ) και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Έρευνα: Δήμητρα Κόη 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Τέλος, αποφασίστηκε η προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής - με έμφαση στην 

απόδοση των πόρων - στην περιοχή της Μεσογείου και το πρόγραμμα αιολικού πάρκου της Tafila. Ο γε-

νικός στόχος του μεν πρώτου είναι να προωθήσει ενεργά την υιοθέτηση αειφόρων προτύπων κατανάλω-

σης και παραγωγής στην περιοχή της Μεσογείου μέσω χρηματοδότησης για τις μικρές και μεσαίες επι-

χειρήσεις  που υιοθετούν μοντέλα για την βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή   (SCP ) στην Αίγυπτο, την 

Ιορδανία, το Μαρόκο και την Τυνησία και την ενθάρρυνση επίσης της ανάπτυξης της πράσινης βιομηχα-

νίας και της επιχειρηματικότητας στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Το δε δεύτερο αποσκοπεί στην 

υποστήριξη της στρατηγικής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ιορδανίας, συμβάλλοντας στη μείω-

ση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας παράλληλα με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

και την ενεργειακή ασφάλεια.  

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

