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Το 12ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Global Environmental Integrity Group θα λάβει χώρα στην Πα-
λιά Πόλη της Ρόδου, από τις 21 ως τις 26 Ιουνίου 2014. Το Συνέδριο πραγματοποιείται με τη Συνερ-
γασία του ΕΚεΠΕΚ, και φιλοξενείται από το Ινστιτούτο Αιγαίου του  Δίκαιου της Θάλασσας και του 

Ναυτικού Δικαίου. Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

http://www.ekepek.gr/el/education-26-training/2-conferences/244-geig-2014 

 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τo 

93,2% των ελληνικών παραλιών πληροί το αυστηρότερο επίπεδο 

«εξαιρετικής ποιότητας», για την ποιότητα των υδάτων κολύμβη-

σης στην ΕΕ, με τη χώρα να βρίσκεται στην 5η θέση. Στην Ελλάδα 

ελέγχθηκαν 2.162 παραλίες. Ο μέσος όρος στην ΕΕ δεν ξεπέρασε 

το 82,6%. Περισσότερα εδώ 

 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρη το βιβλίο: «Αιγαίο και Νοτιοανατολι-

κή Μεσόγειος. Σύγχρονες προκλήσεις & π προοπτικές εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ενεργεια-

κών φυσικών πόρων», σε επιμέλεια του Διευθυντή του ΕΚεΠΕΚ,  

Γρηγόρη Ι. Τσάλτα και του Χρήστου Αναγνώστου. 

Μια νέα σειρά οδηγών που δημοσιεύεται σήμερα από το FAO, θα καταστήσει ευκολότερο για τους α-

λιείς τον εντοπισμό καρχαριών βαθέων υδάτων, καθώς και τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων για τα 

αλιεύματα, καθιστώντας την αλιεία βαθέων υδάτων πιο βιώσιμη. Ως αποτέλεσμα οι χώρες θα είναι σε 

καλύτερη θέση να εφαρμόσουν τις Διεθνείς Οδηγίες του FAO για τη διαχείριση της αλιείας βαθέων υδά-

των στην ανοικτή θάλασσα. Περισσότερα εδώ 

Επτά χώρες της Καραϊβικής είναι μεταξύ των κο-

ρυφαίων 10 χωρών, οι οποίες, σε σχέση με το 

ΑΕΠ τους, υπέστησαν τις μεγαλύτερες μέσες οι-

κονομικές απώλειες από τις καταστροφές που 

σχετίζονται με το κλίμα κατά τη διάρκεια της πε-

ριόδου 1993-2012. Τι πρόσβαση έχουν όμως στη 

διεθνή χρηματοδότηση; Περισσότερα εδώ 

Αιτή. Ο αριθμός των κρουσμάτων της χολέρας έχει 

μειωθεί κατά 75% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου 

έτους, και τα ποσοστά θνησιμότητας είναι χαμηλότε-

ρα από το στόχο που έχει τεθεί από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας. Περισσότερα εδώ 

http://www.ekepek.gr/el/education-26-training/2-conferences/244-geig-2014
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231322549
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47906#.U4xKTXL92KQ
http://www.trust.org/item/20140530131926-n9osr/?source=fiOtherNews3
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47912#.U4xKSXL92KQ
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Μήπως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την ανοιχτή αφόδευση; Ο ΟΗΕ με το ξεκίνημα 
μιας νέας καμπάνιας επιδιώκει να σταματήσει η πρακτική της ανοιχτής αφόδευσης 
και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε τουαλέτες και αποχωρητήρια για τα 2,5 δις 
ανθρώπων που ζουν χωρίς βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής. Περίπου 1 δις 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ακολουθούν αυτή την πρακτική, χρησιμοποιώντας 
ποτάμια και άλλα μέρη λόγω της έλλειψης βασικών εγκαταστάσεων υγιεινής. Η 
πρακτική συμβάλλει στην αύξηση της σεξουαλικής βίας και της παρενόχλησης των 
γυναικών και των κοριτσιών, και αυξάνει παράλληλα τους κινδύνους για την υγεία 
μέσω της εξάπλωσης των ασθενειών. Περισσότερα εδώ  

Με τα τρόφιμα και το νερό σπάνια σε πολλά μέρη της Αφρικής, πολλά είδη μεταναστεύουν μεγάλες α-

ποστάσεις προκειμένου να επιβιώσουν . Μια νέα μελέτη έχει βρει ένα νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ε-

ντοπισμένη επίγεια μετανάστευση στην ήπειρο: μια τεράστια ομάδα από ζέβρες που ταξίδεψε συνολική 

απόσταση των 500 χλμ(300 μίλια). Η ομάδα ακολούθησε το ταξίδι τους πάνω από 2 χρόνια. Περισσότερα 

Με ρυθμό 1.000 φορές μεγαλύτερο εξαφανίζονται τα είδη την τελευταία εικοσαετία. Σύμφωνα με τη νέα 

εκτίμηση, μετά και τα νεότερα στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών, φαίνεται ότι τελικά πιο σωστό είναι 

δυστυχώς το χειρότερο σενάριο της πολύ ταχύτερης εξαφάνισης. Περισσότερα εδώ 

 
 

Πού καταλήγουν οι περίπου 300 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού 
που παράγονται κάθε χρόνο; Μεγάλες ποσότητες είναι πιθανόν 
σύμφωνα με διεθνή ερευνητική ομάδα οι πάγοι της Αρκτικής να 
περιέχουν τρισεκατομμύρια κομματάκια πλαστικού, τα οποία θα 
μπορούσαν να απελευθερωθούν στο νερό καθώς οι πάγοι λιώ-
νουν. Οι ερευνητές εξέτασαν το περιεχόμενο δειγμάτων πάγου 

που είχαν ληφθεί στην Αρκτική το 2005 και το 2010. Έλιωσαν κομ-
μάτια από τους πυρήνες πάγου, φίλτραραν το νερό και εξέτασαν 

το κατακάθι στο μικροσκόπιο. Περισσότερα εδώ 

Έξι εκατομμύρια παλαιά αυτοκίνητα προτίθεται να αποσύρει 

από τους δρόμους κατά τη διάρκεια του 2014 η κυβέρνηση της 

Κίνας, σε μία προσπάθεια να αναθερμανθεί η προσπάθεια αντι-

μετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μεγαλουπόλεις. 

Περισσότερα εδώ 

Ενώ η Γερμανία συνεχίζει να επενδύει 

στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια, 

η απόφαση της κυβέρνησης για τη στα-

διακή κατάργηση της πυρηνικής ενέρ-

γειας σημαίνει ότι πρέπει τώρα να ε-

ξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

πιο βρώμικη μορφή άνθρακα, λιγνίτη, 

για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Το α-

ποτέλεσμα είναι ότι μετά από 2 δεκαε-

τίες προόδου, οι εκπομπές CO2 της 

χώρας αυξάνονται. Περισσότερα εδώ 

Σε συμβιβαστική συμφωνία με την οποία θα επιτρέπεται στο 

εξής η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ειδών στο 

ευρωπαϊκό έδαφος κατέληξαν οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όμως η κάθε χώρα που διαφωνεί θα μπορεί να 

απαγορεύει την καλλιέργεια στα δικά της εδάφη. Περισσότερα εδώ 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47908#.U4xKTXL92KQ
http://www.skai.gr/news/environment/article/259095/me-ruthmo-1000-fores-megalutero-exafanizodai-ta-eidi-tin-teleutaia-eikosaetia/
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231321860
http://www.skai.gr/news/environment/article/258846/exi-ekatommuria-rupogona-autokinita-aposurei-apo-tous-dromous-i-kina/
http://e360.yale.edu/feature/on_the_road_to_green_energy_germany_detours_on_dirty_coal/2769/
http://www.kathimerini.gr/769287/article/epikairothta/perivallon/prasino-fws-ths-ee-sta-genetika-tropopoihmena
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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 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος «Ύψωσε τη φωνή, όχι το επίπεδο της θάλασσας» 

 

 Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί το κύριο 

όχημα του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλή-

ματα. Με τα χρόνια έχει αναπτυχθεί σε μια ευρεία, παγκόσμια πλατφόρμα για την ευαισθητοποίηση του 

κοινού και γιορτάζεται σε περισσότερες από 100 χώρες. Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορ-

τάστηκε το 1973. Έκτοτε φιλοξενείται κάθε χρόνο από διαφορετική πόλη με ένα διαφορετικό θέμα. Το 

2013, η κύρια εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος φιλοξενήθηκε από 

την κυβέρνηση της Μογγολίας, με την εκστρατεία «Think.Eat.Save», η οποία έχει ως στόχο την περικοπή 

της σπατάλης τροφίμων. 

 Το θέμα του 2014 για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος θα επικεντρωθεί στα «Μικρά Νη-

σιωτικά Κράτη και την Κλιματική Αλλαγή», με επίσημο σύνθημα το «Υψώστε τη φωνή σας, Όχι το επίπε-

δο της θάλασσας». Παράλληλα και προς στήριξη του χαρακτηρισμού του ΟΗΕ για το 2014 ως «Διεθνούς 

Έτους των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών (SIDS)», έχει τεθεί ως στόχος να δοθεί μια νέα 

ώθηση με κύρια κατεύθυνση την «Τρίτη Διεθνή  Διάσκεψη για τα SIDS» τον Σεπτέμβριο και να ενθαρρύ-

νει μια μεγαλύτερη κατανόηση της σημασίας των νησιών και του επείγοντος ώστε να υπάρξει βοήθεια 

για την προστασία τους και την αντιμετώπιση των όλο κι αυξανόμενων κινδύνων, ιδίως εξαιτίας της κλι-

ματικής αλλαγής.  

Τη φετινή χρονιά, η Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται στο Μπαρμπέιντος, ένα μικρό 

νησί της Καραϊβικής. Κατά τον εορτασμό, ο στόχος της χώρας είναι «να ακουστεί δυνατά και καθαρά, 

διατηρώντας τη θέση των Μπαρμπέιντος σταθερή στις δράσεις σχετικά με το μέλλον των μικρών ανα-

πτυσσόμενων νησιωτικών κρατών». Το αποκορύφωμα των εορτασμών την Πέμπτη 5 Ιουνίου είναι η εκ-

δήλωση στην Πλατεία Ανεξαρτησίας. Οι κάτοικοι των Μπαρμπέιντος ενθαρρύνονται να ντυθούν στα 

πράσινα εκείνη την ημέρα. Πλήθος εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις σ’όλον τον κό-

σμο. 

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

