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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #55 
Περίοδος: 17/5/2014-23/5/2014 

Στις 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014, τo Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης, διοργανώνει σε συνεργασία με την Έδρα J. Monnet «Δημοκρατία 

και Δικαιώματα του Ανθρώπου στην ΕΕ», και την Έδρα UNESCO «Δημοκρατία, Δικαιώματα του Αν-
θρώπου και Ειρήνη», το 10ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου, στο Ναύπλιο. Το Σεμινάριο είναι ανοικτό 
να το παρακολουθήσουν μεταπτυχιακοί και τελειόφοιτοι φοιτητές, νέοι επιστήμονες και ερευνητές 
με διεθνολογικά ενδιαφέροντα. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο καλούνται 

να επικοινωνήσουν στο ekekdaad@gmail.com   

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν στις 13 Μαΐου, προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες στη Σερβία 
και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, κλείνοντας δρόμους, διακό-
πτοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 
Πολλές γέφυρες καταστράφηκαν και χωριά έχουν απο-
κοπεί. Οι νεκροί και οι αγνοούμενοι είναι αρκετοί, και 
οι υψηλές θερμοκρασίες (30 Βαθμοί Κελσίου) αποτε-
λούν τώρα νέο κίνδυνο για την εμφάνιση επιδημιών, με 
την καταστροφή αυτή να φαίνεται η σημαντικότερη με-
τά τον εμφύλιο πόλεμο. Περισσότερα εδώ 

Νέα παγκόσμια πλατφόρμα: Global Programme 
for Combatting Wildlife and Forest Crime. Θα ε-
φαρμοστεί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή-
ματος, σε περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπε-
δο. Περισσότερα εδώ 

Πρωτοβουλία «R!SE». Παρέχει μια νέα φόρμουλα 
για την αποτροπή οικονομικών απωλειών με την 
ενσωμάτωση της διαχείρισης των κινδύνων από 
τις καταστροφές στις επενδύσεις των επιχειρήσε-
ων, οι οποίες αποτελούν σημαντική τροχοπέδη 
για την οικονομική ανάπτυξη. Περισσότερα εδώ 

Το κρυφό κόστος για την ανθρώπινη υγεία και το μέλλον της ζωής στη γη. Πολλές ζημιές που 
προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση 

άνθρακα που δεν ενσωματώνεται στην τιμή του άνθρακα, απλά επιβεβαιώνονται από τα θύματα. 
Δείτε είναι ένα δείγμα από σειρά οικολογικών δαπανών που απορρέουν από οικονομικές 

δραστηριότητες που βλάπτουν ή αναδιατάσσουν τα οικοσυστήματα. Περισσότερα εδώ 

Παρά το μέγεθος τους, τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη παίζουν τεράστιο ρόλο στη διατή-

ρηση της ζωής στον πλανήτη. Αποτελούν λιγότερο από το 5% της ξηράς της γης, είναι το σπίτι στο 20% 

του συνόλου των πουλιών, ερπετών και άλλων ει-

δών. Η ενίσχυση συμπράξεων και η κινητοποίηση 

της παγκόσμιας προσοχής στις απειλές που αντιμε-

τωπίζουν τα νησιά αυτά, το μήνυμα του ΟΗΕ στην 

Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, συνδέοντας τη 

με το 2014, έτος αφιερωμένο στα SIDS, με το βλέμ-

μα στραμμένο στην Τρίτη Διεθνή Διάσκεψη για τα SIDS, το Σεπτέμβριο στη Σαμόα. Περισσότερα εδώ 

http://www.trust.org/item/20140522152437-z2j2g/?source=fiOtherNews2
http://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/global-programme.html
http://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/global-programme.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47853#.U34pitJ_vK0
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47833#.U34pGtJ_vK0
http://steadystate.org/the-hidden-costs-of-cheater-economics-on-human-health-the-future-of-life-on-earth/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47861#.U34pCNJ_vK0
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Το 90 % των ακτών της Μ. Βρετανίας πληρούν τα πρότυπα , 46 

όμως υποφέρουν από υπερχειλίσεις αποχετεύσεων και απόβλητα 

από τα αγροκτήματα. Πρόσφατες έρευνες σχετικά με τον κίνδυνο 

μόλυνσης οδήγησαν την ΕΕ να ορίσει ένα νέο πρότυπο από το 

2015 το οποία θα είναι δύο φορές πιο αυστηρό. Δεκάδες από αυ-

τές τις παραλίες θα μπορούσαν όμως να αποτύχουν σε νέα αυ-

στηρότερα πρότυπα καθαρισμού λυμάτων για την ποιότητα του 

νερού. Περισσότερα εδώ 

Τα 10 είδη που ανακαλύφθηκαν μέσα στο 2014. Ο κατάλογος, όπως επιλέχθηκε από μια διεθνή ομάδα 
εμπειρογνωμόνων από τα 18.000 νέα είδη που ανακάλυψαν στους τελευταίους 12 μήνες, έχει ως στόχο 
να αναδείξει τον ανεξερεύνητο πλούτο της ζωής στη γη και τις διαστάσεις της κρίσης της βιοποικιλότη-

τας. Περισσότερα εδώ  

Η κλιματική αλλαγή απειλεί με εξαφάνιση τις θαλάσσιες χελώνες, 
με έναν πρωτότυπο τρόπο. Η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί τη 
μαζική γέννηση θηλυκών θαλάσσιων χελωνών. Έτσι προοδευτικά η 
απώλεια αρσενικών θα οδηγήσει στην εξαφάνισή τους. Το φύλο της 
θαλάσσιας χελώνας καθορίζεται από τη θερμοκρασία των περιοχών 
στις οποίες βρίσκονται τα αβγά. Ως αποτέλεσμα μια αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας θα αυ-
ξήσει και τη θερμοκρασία της άμμου οδηγώντας στη γέννηση θηλυκών θαλάσσιων χελωνών. Περισσότερα 

εδώ  

Η σήψη των μυκήτων που αποσυντίθεται στα δάση μπορεί να αξιοποιη-

θεί για τον καθαρισμό του εδάφους μολυσμένο με τοξικές, ανθεκτικές 

οργανικές χημικές ουσίες, οι οποίες δεν μπορούν να καθαριστούν χρησι-

μοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους. Σε δοκιμές, έως και 96% των υδρο-

γονανθράκων και 64% των διοξινών σε μολυσμένο έδαφος μειώθηκαν 

μετά από 3 μήνες. Περισσότερα εδώ 

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει να κυνηγάει τη χίμαιρα μιας δεσμευτική συνθήκη για τον πε-
ριορισμό των εκπομπών CO2; Πόσο αποτελεσματικότερη θα είναι μια προσέγγιση που ενθαρρύνει τις 
χώρες σε μια «κούρσα» ενεργειακών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα; Περισσότερα εδώ  

Κίνα. Πάνω από 170 έργα εγκρίθηκαν σχετικά με τους υδάτινους πόρους, σε μια 

απόπειρα ενίσχυσης της προσφοράς και επίλυσης της κρίσης που απειλεί και την 

παραγωγή τροφίμων. Τα έργα θα ξεκινήσουν μέσα στα επόμενα έξι χρόνια. 

Περισσότερα εδώ 

Ο FAO καλεί σε παγκόσμια δέσμευση για την αντιμετώπι-
ση των προκλήσεων της διατροφής στον κόσμο. Παρά την 
πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, περισ-
σότερα από 840 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν 
να υποσιτίζονται και 162 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν 
από νανισμό. Επιπλέον, περίπου 2 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι-πάνω από το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού 
- βιώνουν την «κρυφή πείνα» ανεπαρκειών σε μικροθρε-
πτικά συστατικά , ενώ την ίδια στιγμή, τα ποσοστά παχυ-
σαρκίας αυξάνονται με ταχείς ρυθμού. Περισσότερα εδώ  

http://www.theguardian.com/environment/2014/may/23/blackpool-beach-eu-water-law
http://www.theguardian.com/environment/2014/may/22/newly-discovered-species-top-10
http://www.tovima.gr/science/medicine-biology/article/?aid=598685
http://www.enn.com/ecosystems/article/47418
http://e360.yale.edu/feature/a_blueprint_to_end_paralysis_over_global_action_on_climate/2766/
http://www.trust.org/item/20140522083913-2fklr/?source=fiOtherNews2
http://www.fao.org/news/story/en/item/232260/icode/
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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 Παγκόσμια Hμέρα Bιοποικιλότητας και η Πρωτοβουλία της ΕΕ για την προστασία της βιοποι-

κιλότητας και την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής»  

 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την  22η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα για τη Βιοποικιλότη-

τα (BID) ώστε να ευαισθητοποιήσει σε θέματα βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφετηρία την 

22η Μαΐου 2014 ξεκινήσε μια νέα σημαντική πρωτοβουλία, την «Βιοποικιλότητα της ΕΕ για τη 

ζωή» (B4Life), που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις φτωχότερες χώρες να προστατεύσουν τα οικοσυ-

στήματα τους, να καταπολεμήσουν τα εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και να αναπτύξουν πράσινες οι-

κονομίες.  

Η B4Life είναι μια από τις νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες της EuropeAid, κι έχει σκοπό να εν-

θαρρύνει τις διασυνοριακές συνεργασίες για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της ανάπτυ-

ξης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ, η B4Life θα λειτουργήσει σε τρεις τομείς προτεραιότη-

τας. Την προώθηση της χρηστής διαχείρισης των φυσικών πόρων, την εξασφάλιση υγιών οικοσυστημά-

των για την επισιτιστική ασφάλεια και την ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται στη φύση προς μια πράσινη 

οικονομία.  

Εκτός από τους τρεις τομείς προτεραιότητας, η B4Life θα περιλαμβάνει ένα ειδικό «Wildlife Crisis  

Window» (WCW), αφιερωμένο στην καταπολέμηση της αύξησης του παράνομου εμπορίου των απειλού-

μενων ειδών, κυρίως στην Αφρική. Το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων απειλούμενων με εξαφάνιση έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Θα αυξήσει λοιπόν κλιμακωτά τα μέσα που διατίθενται για 

την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, ενώ παράλληλα θα καλύπτει τόσο την προσφορά όσο και τη ζή-

τηση, σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Αυτό θα περιλαμβάνει αυξημένη προστασία 

των τομέων προτεραιότητας, μέτρα ελέγχου και έρευνας και την υποστήριξη σε οργανώσεις που ειδικεύ-

ονται στην καταπολέμηση της διεθνούς διακίνησης των απειλούμενων ειδών. 

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός της χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες 

χώρες. Η B4Life θα χρηματοδοτηθεί αρχικά από την ΕΕ, καθώς και από τα περιφερειακά και εθνικά κον-

δύλια συνεργασίας για την ανάπτυξη, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό έως €800 εκατομμύρια για την πε-

ρίοδο 2014-2020 . 

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

