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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #54 
Περίοδος: 10/5/2014-16/5/2014 

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και το Κέντρο ΓΑΙΑ το Σάββατο 17 Μαΐου με ελεύθερη εί-
σοδο γιορτάζουν την Ημέρα Μουσείων με δραστηριότητες για όλους. Επισκεφθείτε την Έκθεση φω-
τογραφίας «Ο γύρος του κόσμου σε 55 ημέρες», που μεταφέρει μία συναρπαστική εικόνα από τον 
πολιτισμό, το περιβάλλον, τους ανθρώπους, τη ζωή των τόπων που επισκέφθηκε η φωτογράφος. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.gnhm.gr/ 

Τις πρώτες συμβάσεις για έρευνες και  
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων υπέγραψε το 
ελληνικό Δημόσιο, βάζοντας τα θεμέλια για τη  
δημιουργία μιας νέας και πολλά υποσχόμενης 
αγοράς για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομί-

ας. Περισσότερα εδώ 

Τριμερής συμφωνία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ 
για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος που εστιάζει στη θαλάσσια έρευνα υδρο-
γονανθράκων και την πετρελαϊκή ρύπανση, θα υπογραφεί ως τον Ιούνιο. Περισσότερα εδώ  

Συστηματική κακοποίηση και ένα ελαττωματικό σύστημα παρακολούθησης που έρχεται σε 
αντίθεση με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης της Βραζιλίας να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα της αποψίλωσης των δασών του Αμαζονίου, παρουσιάζει διετή έρευνα. Πολύ 
περισσότερο από το ήμισυ του ξύλου από τις δύο μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής ξυλείας 

της Βραζιλίας πιθανότατα προέρχεται από παράνομες πηγές. Περισσότερα εδώ  

Oι χώρες που βρέχονται από τη νότια και ανατολική Μεσογείο πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς πολλές 
πτυχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη μείωση της ρύπανσης στη θάλασσα, σύμφωνα με μια νέα 
εκτίμηση. Υπάρχουν ακόμη πολλά κενά δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των λυμάτων. Οι 
χώρες θα πρέπει επίσης να επενδύσουν στη δημιουργία μιας απογραφής των εκπομπών. Περισσότερα εδώ  

Εγκρίθηκε η επικύρωση του πρωτοκόλλου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

στους γενετικούς πόρους και της δίκαιης κατανομής των εμπορικών οφελών α-

πό την Ε.Ε. Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό σχετικά με το Πρωτόκολλο της Να-

γκόγια που τροποποιεί τη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να είναι σύμφωνη με 

τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου. Περισσότερα εδώ 

Η φυσική ικανότητα του ποταμού Μισισσίπη να φιλτράρει τα νιτρικά άλατα έχει πληγεί σημαντι-

κά. Το ποτάμιο σύστημα λειτουργεί λιγότερο ως ρυθμιστικό και περισσότερο ως ένας ιμάντα  

μεταφοράς νιτρικών προς τον Κόλπο του Μεξικού. Η ποσότητα των νιτρικών αλάτων που εκβάλ-

λει στον κόλπο έχει ήδη δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη νεκρή ζώνη στον κόσμο, περιοχή 

φτωχή σε οξυγόνο, με τα ψάρια και την υδρόβια ζωή να μη δύναται να επιβιώσει. Περισσότερα εδώ 

http://www.gnhm.gr/
http://www.kathimerini.gr/767177/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ypegrafhsan-oi-symvaseis-gia-toys-ydrogonan8rakes
http://www.skai.gr/news/environment/article/257843/trimeris-sumfonia-elladas-kuprou-israil-gia-tin-prostasia-tou-thalassiou-perivallodos/
http://www.theguardian.com/environment/2014/may/15/brazil-laundering-illegal-timber-on-a-massive-and-growing-scale
http://www.eea.europa.eu/highlights/reducing-pollution-in-the-southern-mediterranean?&utm_campaign=reducing-pollution-in-the-southern-mediterranean&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.ip-watch.org/2014/05/07/eus-nagoya-protocol-ratification-how-it-works/
http://www.enn.com/wildlife/article/47389
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Η EPA προσθέτει 7 νέους χώρους απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων. 

Το Superfund είναι το ομοσπονδιακό πρόγραμμα που διερευνά και 

εκκαθαρίζει τους πιο ανεξέλεγκτους ή εγκαταλειμμένους χώρουν από-

θεσης επικίνδυνων αποβλήτων στη χώρα για την προστασία της αν-

θρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Οι δράσεις του Superfund 

συχνά μετατρέπουν το εδάφος σε παραγωγικό για τους τοπικούς πό-

ρους, αυξάνωντας την τοπική αξία των ακινήτων με την εξάλειψη ή τη 

μείωση των κινδύνων για την υγεία και την μόλυνση του περιβάλλο-

ντος που συνδέονται με επικίνδυνους χώρους απόθεσης αποβλήτων. 

Το πρόγραμμα καθιερώθηκε ήδη από το 1980. Περισσότερα εδώ 

Post- 2015. Υπουργοί Περιβάλλοντος και εκπρόσωποι κυβερνήσεων από 193 κράτη 

μέλη του ΟΗΕ θα συγκεντρώθουν από 23-27 Ιούνιου για την εναρκτήρια συνεδρίαση 

της Συνέλευσης για το Περιβάλλον των Η. Ε. (UNEA), ένα νέο όργανο σχεδιασμένο να 

τοποθετήσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα στο επίκεντρο της παγκόσμιας ατζέντας. Το 

νέο σώμα αντιπροσωπεύει το νέο πολιτικό βραχίονα για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας που αναγνωρίζεται 

πλέον ως παγκόσμια προτεραιότητα. Περισσότερα εδώ 

Η αποκατάσταση και διατήρηση των κοραλλιογενών υφάλων είναι σημαντική και μια οικονομικά αποδο-

τική λύση για τη μείωση των κινδύνων που προκαλούνται με την κλιματική αλλαγή, όπως τη μείωση της 

ενέργειας των κυμάτων κατά μέσο όρο 97%. Η μέση δαπάνη για την κατασκευή τεχνητών κυματοθραυ-

στών μπορεί να αγγίξει και τα 20.000 δολάρια σε σύγκριση με τα έργα αποκατάστασης των υφάλων που 

κοστολογούνται σε 1.300 δολάρια ανά μέτρο. Περισσότερα εδώ 

Άμεσα μέτρα για την υιοθέτηση δράσεων προστασί-

ας για την περιοχή της Κυπαρισσίας και τη θαλάσσι-

α χελώνα caretta- caretta, λαμβάνει το αρμόδιο υ-

πουργείο. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών, εκτέλεσης 

οικοδομών, παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και αμ-

μωδών παραλιών με στόχο την πλήρη και ολοκλη-

ρωμένη προστασία της ακτής. Περισσότερα εδώ 

Ένα υποβρύχιο νεκροταφείο μεγάλων ψαριών βι-

ντεοσκοπήθηκε από ρομποτικά υποβρύχια της πε-

τρελαϊκής βιομηχανίας έξω από την Ανγκόλα, προ-

σφέροντας μια σπάνια ευκαιρία για τη μελέτη των 

πλούσιων οικοσυστημάτων που αναπτύσσονται 

στα βυθισμένα κουφάρια, μια σημαντική πηγή 

τροφής στο βυθό. Περισσότερα εδώ  

Η απώλεια ολόκληρου του δυτικού στρώματος πάγου της Ανταρκτικής θα μπο-

ρούσε τελικά να προκαλέσει άνοδο έως και 4 μέτρα της στάθμης της θάλασσας, 

καταστρέφοντας τις χαμηλού υψομέτρου και τις παράκτιες περιοχές σε όλο τον 

κόσμο, εκτιμώντας όμως ότι η κατάρρευση θα μπορούσε να πάρει 200-1.000 

χρόνια. Οι δύο μελέτες, από την Nasa και το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, εξέ-

τασαν τα φύλλα πάγου της δυτικής Ανταρκτικής σε διαφορετικές χρονικές περιό-

δους. Οι ερευνητές της NASA επικεντρώθηκαν στην τήξη κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 20 ετών, ενώ οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου χρησιμοποίησαν 

μοντέλα υπολογιστή για να εξετάσουν το μέλλον της δυτικής Ανταρκτικής. Περισ-

σότερα εδώ 

http://www.enn.com/wildlife/article/47368
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2788&ArticleID=10857&l=en
http://www.enn.com/wildlife/article/47386
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=595451
http://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?aid=595435
http://www.theguardian.com/environment/2014/may/12/western-antarctic-ice-sheet-collapse-has-already-begun-scientists-warn
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Η είδηση της εβδομάδας 

Έρευνα: Δήμητρα Κόη 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη 

@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 

 

 

«Η ίδρυση του World Nature Organization» 

Στις 6 Μαΐου 2014 ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Για Τη Φύση (World Nature Organization-

WNO). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Για Τη Φύση είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που προωθεί την 

παγκόσμια προστασία του περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία για την ίδρυση του χρονολογείται από το 

2010. Αρκετές χώρες, ειδικά οι αναπτυσσόμενες, ήταν υπέρ της ίδρυσης μιας μόνιμης, διεθνούς κι απο-

τελεσματικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Την 

1η Νοεμβρίου 2013, η ιδρυτική συνθήκη του WNO άνοιξε προς υπογραφή στη Γενεύη, και τέθηκε σε ι-

σχύ την 1η Μαΐου 2014. Οι φορείς  του WNO είναι η Γενική Συνέλευση και η Γραμματεία.  

Κύριος στόχος, είναι η ενεργειακή απόδοση, η προστασία του κλίματος, η αειφόρος ανάπτυξη και 

ο βιώσιμος ενεργειακός εφοδιασμός. Ως μόνιμη πλατφόρμα, ο WNO προσπαθεί να χτίσει γέφυρες μετα-

ξύ των συμφερόντων των επιχειρήσεων, καθώς και την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, 

ενώ, ταυτόχρονα, να καταστήσει την οικονομική αξία της φύσης εμφανή. Ο οργανισμός πρέπει να προω-

θήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη με εποικοδομητικό τρόπο, καθώς και τη μεταφορά πληροφοριών και γνώσε-

ων μεταξύ των κρατών, πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία, τις ανανεώ-

σιμες πηγές ενέργειας, την προστασία των πόρων, την προστασία του νερού, των δασών, του αέρα, των 

ωκεανών και του κλίματος. Ο οργανισμός πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές των 

Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της ειρήνης και της διεθνούς συνεργασίας. Ο WNO επιθυμεί να 

προωθήσει την αποδοτική χρήση των πόρων και την πράσινης οικονομία. 

Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Για Τη Φύση αποσκοπεί να γίνει μια διεθνής, μόνιμη πλατφόρ-

μα ανταλλαγής μεταξύ των κυβερνήσεων. Την ίδια στιγμή, ο WNO θα χρησιμεύσει ως βάση για τη διεθνή 

έρευνα. Επιδιώκει επίσης να κλείσει το νομικό κενό σε παγκόσμιο επίπεδο και το χάσμα εφαρμογής του. 

Σύμφωνα με το σύνθημα «σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά», το WNO χαρακτηρίζεται από μια ελαφρά 

δομή που λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τα περιφερειακά γραφεία και χρησιμεύει ως 

σύνδεσμος στον οικονομικό τομέα, των ΜΚΟ και της κοινωνίας. Ο World Nature Organisation (WNO) 

γιορτάζει την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα για την Φύση στις 17 Ιουλίου 2014.  

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

