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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #53 
Περίοδος: 3/5/2014-9/5/2014 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Πάντειο Πανεπιστήμιο σας προσκα-
λούν σε ομιλία τoυ Επιτρόπου κυρίου Janez POTOČNIK, αρμόδιoυ για τα θέματα Περιβάλλοντος που 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Μαΐου  2014 και ώρα 10.00 -11:30 στα Γραφεία του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.  
 

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 14 Μαΐου ώρα  12.00  είτε τηλε-
φωνικά στο 210/7272102 (κυρία Τσουφάκη) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Anasta-

sia.Tsoufaki@ec.europa.eu 
 

Νέα Καληδονία, Ειρηνικός. Tο νεοσύστατο θαλάσσιο πάρκο είναι μια περιοχή νησιών και υφάλων 
που καλύπτουν το 95% του εδάφους, 3000 χιλιόμετρα δυτικά της Αυστραλίας. Στα 1,3 εκατομμύρια 
τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι τρεις φορές το μέγεθος 
της Γερμανίας. Το πάρκο είναι το καταφύγιο για 48 ειδη 
καρχαριών και για 25 είδη θαλάσσιων θηλαστικών.  
Περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα του κό-
σμου και ένα κοραλλιογενή ύφαλο, το δεύτερο σε μέγε-
θος μετά το Great Barrier Reef. Περισσότερα εδώ  

Οι «πειρατές» στη θάλασσα της Κόστα Ρίκα. Τουλάχιστον 
1.700 θαλάσσια είδη ζουν στα νησιά Κόκος, χαρακτηριζό-
μενα από τους επιστήμονες ως ένα από τα πιο εκπληκτικά 
θαλάσσια οικοσυστήματα του πλανήτη, με 8 τόνους ψα-
ριών να κατοικούν σε κάθε 100 τετραγωνικά μέτρα της 
ακτογραμμής. Αποτελεί και μέρος όμως της παγκόσμιας 
παράνομης αλιείας που αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια, εκατοντάδες 
νεκρούς καρχαρίες και όχι μόνο.  Περισσότερα εδώ  

Οι ωκεανοί της Γης μοιάζουν να ζωντανεύουν σε δύο animation της NASA που προσομοιώνουν τα 

ρεύματα των ωκεανών και την ανανέωση των υδάτων της Μεσογείου. Περισσότερα εδώ 

Με τη βοήθεια τεσσάρων καμερών, η ΝΑΣΑ δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη του διαδικτύου να δει 

τη Γη σαν να βρισκόταν ο ίδιος στον Διεθνή διαστημικό Σταθμό (ISS). Περισσότερα εδώ 

74 ερευνητές από 18 χώρες, αναφέρουν ότι οι σημερινοί παγετώνες καλύπτουν μία συνολική έκταση  

αντίστοιχη της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Πολωνίας. Οι παγετώνες του πλανήτη δεν πρέπει να συγ-

χέονται με τις τεράστιες εκτάσεις πάγου της Ανταρκτικής και της Γροιλανδίας, καθώς δεν αποτελούν ού-

τε το 1% από τον όγκο των τελευταίων. Περισσότερα εδώ 

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των κινδύνων των 

καταστροφών εντατικοποιεί τις συνεργασίες του για τη διάθεση νέ-

ων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν τις κοινότητες και τις πόλεις να 

απεικονίσουν τους κινδύνους και να αναλάβουν σχετική δράση, 

συμβάλλοντας στη βελτίωση της χρήσης της γης και του πολεοδομι-

κού σχεδιασμού. Περισσότερα εδώ 

mailto:Anastasia.Tsoufaki@ec.europa.eu
mailto:Anastasia.Tsoufaki@ec.europa.eu
http://www.newscientist.com/article/mg22229682.200-coral-sea-paradise-is-worlds-largest-protected-area.html?utm_source=NSNS&utm_medium=SOC&utm_campaign=hoot&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2013-GLOBAL-hoot#.U2pXL4F_vK0
http://www.theguardian.com/environment/2014/may/08/illegal-fishing-21st-century-pirates-plunder-treasures-of-costa-ricas-seas
http://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?aid=593029
http://blogs.nasa.gov/spacex/2014/05/08/looking-live-at-earth-from-the-international-space-station/
http://www.kathimerini.gr/765992/article/epikairothta/perivallon/episthmonikh-apografh-twn-pagetwnwn
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47726#.U2u6VYF_vK0
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Η εξάπλωση της πολιομυελίτιδας σε χώρες όπου μέχρι πρότινος είχε εξαλειφθεί, θα πυροδοτήσει μία 

διεθνώς συντονισμένη δράση για να αποφευχθεί η αναζωπύρωση της ασθένειας, υπογραμμίζει ο Παγκό-

σμιος Οργανισμός Υγείας. Το Καμερούν, το Πακιστάν και η Συρία αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο της 

εξαγωγής του ιού σε άλλες χώρες. Περισσότερα εδώ 

Ένα 15χρονο κορίτσι που ζει στην υποσαχάρια Αφρική αντιμε-
τωπίζει κίνδυνο 1 στις 40 να πεθάνει κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης και του τοκετού, ενώ ένα κορίτσι της ίδιας ηλικίας που 
ζει στην Ευρώπη έχει κίνδυνο 1 στις 3.300. Τα περιστατικά των 
μητρικών θανάτων μειώνονται, αλλά η εντατικοποίηση των ε-
πενδύσεων σε ποιοτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης και του τοκετού κρίνεται επιτακτική. Σύμφωνα με 
έκθεση, 11 χώρες που είχαν υψηλά επίπεδα μητρικής θνησιμό-
τητας το 1990 έφθασαν τον Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας (ΑΣΧ) στόχο της μείωσης κατά 75%. Περισ-

σότερα εδώ  

Με την επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, η διαρκώς μειούμενη θρεπτική 

αξία βασικών τροφών για την επιβίωση μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού 

(ρύζι, σιτάρι, όσπρια) αναμένεται να προκαλέσει αυξημένες ανησυχίες. Ήδη σχεδόν το 

1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού υποφέρει από έλλειψη σιδήρου και ψευδαργύρου, 

γεγονός που οδηγεί στην απώλεια περίπου 63 εκατ. ετών ζωής ετησίως.  

Περισσότερα εδώ 

Περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων χάνονται ή σπαταλούνται κάθε χρόνο. 

Σύμφωνα με το FAO τα τρόφιμα που παράγονται, αλλά ποτέ δεν καταναλώνονται θα 

ήταν αρκετά για να θρέψουν δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους... Περισσότερα εδώ 

Μέχρι το 2019 σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να μειωθεί κατά 80% η κατανάλωση πλαστικής σα-

κούλας μιας χρήσης, σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόβλημα είναι πολύ 

μεγάλο, καθώς το 2010 είχαν χρησιμοποιηθεί στην Ε.Ε. 95,5 δισεκα-

τομμύρια πλαστικές σακούλες. Βεβαίως, ο ευρωπαϊκός στόχος δεν 

είναι ακόμα δεσμευτικός. Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου είναι 

το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις με τις κυβερ-

νήσεις των χωρών-μελών της Ε.Ε. Κάθε κράτος-μέλος θα επιλέξει το 

δικό του πλαίσιο. Επιβολή φόρων, εισφορών, περιορισμών ή και α-

παγορεύσεων είναι μεταξύ άλλων τα «όπλα» που διατίθενται.  

Περισσότερα εδώ 

Η ποιότητα του αέρα στις μεγάλες πόλεις του κόσμου εξακολουθεί να επιδεινώνεται, εγείροντας έναν 

σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων τους, υπογραμμίζεται σε έκθεση του ο Παγκόσμιος Οργα-

νισμός Υγείας, μετά από έρευνα που έγινε σε 1.600 πόλεις σε 91 χώρες. Οι πόλεις που έχουν πληγεί 

περισσότερο από αυτήν την επιδείνωση βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ οι πόλεις πλού-

σιων χωρών είδαν την ποιότητα του αέρα τους να βελτιώνεται, με περίπου το ήμισυ του πληθυσμού 

των πόλεων που παρακολουθείται όμως να εκτίθεται σε ρύπανση τουλάχιστον 2,5 φορές υψηλότερη 

από τα επίπεδα που έχει ορίσει ο Οργανισμός. Περισσότερα εδώ 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47720#.U2u7BIF_vK0
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47735#.U2u7ToF_vK0
http://www.kathimerini.gr/766178/article/epikairothta/perivallon/h-klimatikh-allagh-meiwnei-ta-8reptika-systatika-sta-trofima-ths-gewrgias
http://www.fao.org/news/story/en/item/231185/icode/
http://www.kathimerini.gr/765302/article/epikairothta/perivallon/khry3h-polemoy-kata-plastikhs-sakoylas-apo-thn-eyrwvoylh
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47740#.U2u6ToF_vK0
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Η είδηση της εβδομάδας 

Έρευνα: Δήμητρα Κόη 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη 

«Οι προτάσεις του Προέδρου Ομπάμα για τον ενεργει-

ακό προϋπολογισμό» 

 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πλέον κάθε γωνιά των ΗΠΑ, σύμφωνα και με την έκθεση της ομο-

σπονδιακής κυβέρνησης, με τίτλο Εθνική Αποτίμηση του Κλίματος. Στην έκθεση, που λαμβάνει επίσης 

υπόψη τις τελευταίες εκθέσεις του ΟΗΕ για το κλίμα, συμμετείχαν πάνω από 240 επιστήμονες και 13 υ-

πουργεία κι υπηρεσίες (π.χ. ΝΑΣΑ). Η αντίδραση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην παραπάνω έκθεση ήταν 

αρκετά θετική, αναφορικά με θέματα ενέργειας. 

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για το οικονομικό έτος 2015, 

που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, θα καταργήσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια το 

χρόνο σε φορολογικές επιδοτήσεις στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και θα δώσει περισ-

σότερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, «καθαρού άνθρακα» και το φυσικό αέριο. Ο Ομπάμα πρότει-

νε 27.900 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Ενέργειας, μια αύξηση 2,6% από 

τον σε ισχύ προϋπολογισμό του 2014. Περισσότερο από το 1/3 θα πάει στην ενέργεια και τις επιστημονι-

κές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου δράσης για το κλίμα, με στόχο τη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το Γραφείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-

γειας θα λάβει $ 2.300.000.000 στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, μια αύξηση 20% από το 2014. Η χρη-

ματοδότηση για τα προγράμματα ορυκτών καυσίμων θα μειωθεί από τα επίπεδα του περασμένου έτους. 

 Οι υποστηρικτές των ορυκτών καυσίμων βέβαια υποστηρίζουν ότι οι επιδοτήσεις στους παραγω-

γούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή είναι σπάταλη αφού ο πρόεδρος Ο-

μπάμα δεν διαθέτει αρκετή οικονομική υποστήριξη για το φυσικό αέριο και τον άνθρακα. Η βιομηχανία 

πετρελαίου και φυσικού αερίου πληρώνει σήμερα το υψηλότερο πραγματικό φορολογικό συντελεστή 

44% σε σύγκριση με το 30,2%των άλλων εταιρειών.  

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του προέδρου θα παρουσιαστεί αύξηση στους φόρους για τη 

βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και τη βιομηχανία άνθρακα. Ο Ομπάμα ζητά επίσης φορολο-

γικές ελαφρύνσεις σε παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια 

και θέλει να τις κάνει μόνιμες. 

@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 
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http://www.facebook.com/groups/15477795324

