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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #62 
Περίοδος: 1/11/2014-7/11/2014 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης φιλοξενεί την ομιλία της Μαρίας Λοϊζίδου, 

καθηγήτριας Ε.Μ.Π.,τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014, στις 7 μ.μ., με θέμα «Διαχείριση 

Αποβλήτων και Διασφάλιση  Φυσικού Περιβάλλοντος». 

Περισσότερεςπληροφορίες: http://eepf.gr/el  

Σχέδιο δράσης 10 ετών για την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης σε 32 περίκλειστες 

αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου, εγκρίθηκε 

από τη Διάσκεψη των Η.Ε. Το πρόγραμμα 

δ ρ ά σ η ς  π ε ρ ι έ χ ε ι  6  κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς 

προτεραιότητες, ενσωματώνοντας  παραμέτρους 

όπως ο μετασχηματισμός των οικονομιών, η 

ανάπτυξη των υποδομών, η βελτίωση του 

εμπορίου και η ενίσχυση της περιφερειακής 

ολοκλήρωσης και συνεργασίας.  

Περισσότερα εδώ 

Environmental Peacebuilding Global Knowledge Platform. Η παροχή πόρων στους φορείς λήψης 

αποφάσεων, τους επαγγελματίες και τους ερευνητές για το πώς να βελτιώσουν την οικοδόμηση της 

ειρήνης, μέσω μιας περισσότερο αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων είναι ο κύριος 

στόχος της πλατφόρμας που φιλοξενεί σχετικές δημοσιεύσεις βιβλία, άρθρα, περιπτωσιολογικές μελέτες 

και αναλύσεις, και τη διδασκαλία των προγραμμάτων σπουδών σε πάνω από 100 χώρες. Η πλατφόρμα 

μόλις έκλεισε ένα χρόνο. Περισσότερα εδώ 

Οι περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας χρειάζονται ένα σταθερό επενδυτικό και 

ανταγωνιστικό πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, ώστε να μειωθεί η αστάθεια των οικονομιών τους.  

Περισσότερα εδώ 

Παρεμβαίνοντας σκοπίμως στο 

κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα, η 

γεωμηχανική, έχει μέχρι τώρα 

επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση 

της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Τώρα, για πρώτη φορά, οι 

επιστήμονες έχουν αναλύσει την 

ιδέα της γεωμηχανικής για την 

καταπολέμηση των εκρήξεων. 

Περισσότερα εδώ 

Πόσο άνθρακα μπορούμε να εκπέμπουμε με ασφάλεια στην 
ατμόσφαιρα; Οι κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει ότι επικίνδυνη 
είναι οποιαδήποτε αύξηση της 
θερμοκρασίας πάνω από 2 
βαθμούς Κελσίου. 
Αλλά πάρα πολλοί 
διαφορετικοί 
αριθμοί 
εξακολουθούν να 
συζητιούνται. 
Περισσότερα εδώ  

 

How much Carbon can still be emitted? 

http://eepf.gr/el
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49263#.VFykRzRfrX4
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2812&ArticleID=11050&l=en
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49255#.VFykIzRfrX4
http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/06/geoengineering-could-prevent-climate-effects-caused-by-giant-volcanic-eruptions
http://e360.yale.edu/feature/what_is_the_carbon_limit_that_depends_who_you_ask/2825/
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Η Γυάρος θα μετατραπεί μέσα στην επόμενη τριετία 

στο κέντρο του τρίτου θαλάσσιου πάρκου της χώρας, 

αναζητώντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στην 

πολιτιστική διάσταση, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ανάπτυξη κάποιων πολύ ήπιων 

δραστηριοτήτων. Λόγω της απομόνωσής του το νησί 

έχει μετατραπεί σε έναν παράδεισο για τη φώκια 

Monachus Monachus και για πολλά σπάνια είδη 

πουλιών. Περισσότερα εδώ 

International Day for Preventing the Exploitation 

of the Environment in War and Armed Conflict. 

Ανάδειξη της αδύναμης σχέσης μεταξύ των 

παγκόσμιων και των περιφερειακών 

συγκρούσεων και του περιβάλλοντος στον 

εορτασμό της Διεθνής Ημέρας. Σύμφωνα με το 

UNEP, τουλάχιστον το 40% όλων των εσωτερικών 

συγκρούσεων τα τελευταία 60 χρόνια έχουν 

συνδεθεί με την εκμετάλλευση των φυσικών 

πόρων, όπως η ξυλεία, τα διαμάντια, το 

πετρέλαιο και το νερό. Περισσότερα εδώ 

Το νερό ως κεντρικό στοιχείο στην ατζέντα της 
ανάπτυξης με ευρύτερες επιπτώσεις για τη διεθνή 
ειρήνη και ασφάλεια, όπως υπογραμμίστηκε στη 
Π α γ κό σ μ ια  Δ ι ά σκ ε ψη  Κο ρ υ φή ς  π ο υ 
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Η  έλλειψη 
πρόσβασης στο νερό μπορεί να τροφοδοτήσει 
συγκρούσεις ακόμη και να απειλήσει την ειρήνη και 
τη σταθερότητα, με την  ταχεία αστικοποίηση να έχει 
συμβάλλει στην τεράστια πίεση για τη χρήση της 
υποδομής και του νερού, ιδιαίτερα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Περισσότερα εδώ  

Οι πληθυσμοί των πουλιών της Ευρώπης έχουν εμφανίσει πολύ μεγάλη μείωση κατά τις 3 τελευταίες 

δεκαετίες και οι απώλειες αφορούν κυρίως τα πιο κοινά είδη, σύμφωνα με νέα έρευνα. Από την άλλη, οι 

αριθμοί μερικών πιο σπάνιων ειδών εμφανίζουν μια ανοδική τάση, αλλά η εξαίρεση αυτή δεν μπορεί να 

αναστρέψει την όλη εικόνα. Περισσότερα εδώ 

Η επικονίαση των λουλουδιών διαταράσσεται από την 
κλιματική αλλαγή. Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι 

αυξανόμενες θερμοκρασίες οδηγούν τις μέλισσες να 
πετούν πριν την άνθηση των λουλουδιών, καθιστώντας 

την επικονίαση λιγότερο πιθανή με τα 3/4 όλων των 
καλλιεργειών τροφίμων να βασίζονται στην επικονίαση. 

Περισσότερα εδώ  

Διεθνής συνεργασία των 

υπηρεσιών διαστήματος παρέχει 

δορυφορικές εικόνες και 

δεδομένα για να βοηθήσει στις 

προσπάθειες για τον έλεγχο της 

επιδημίας του ιού Έμπολα στη 

Δυτική Αφρική.  

Περισσότερα εδώ 

Έξι επιχειρησιακοί άξονες προτείνονται από την 

έκθεση που εκπόνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που 

θα έχει η κλιματική αλλαγή στον τουρισμό. Για τα 

ελληνικά νησιά, οι πολιτικές και οι δράσεις αφορούν 

την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών 

με αλλαγή του χωρικού σχεδιασμού και του 

θεσμικού πλαισίου της δόμησης. Περισσότερα εδώ 

http://www.kathimerini.gr/790268/article/epikairothta/perivallon/anapty3h-sth-gyaro-me-a3ona-thn-prostasia-toy-fysikoy-ploytoy
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49266#.VFyjkTRfrX4
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49268#.VFys0zRfrX4
http://www.skai.gr/news/environment/article/268826/ta-pio-koina-poulia-tis-europis-exafanizodai-me-dramatiko-ruthmo/
http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/06/climate-change-is-disrupting-flower-pollination-research-show
http://www.scidev.net/global/data/news/space-agency-alliance-ebola.html
http://www.kathimerini.gr/790964/article/epikairothta/perivallon/protaseis-gia-tis-epiptwseis-ths-klimatikhs-allaghs-ston-toyrismo-apo-thn-tte
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Υπεύθυνη Έκδοσης : Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

Τηλέμαχος Μπούρτζης 

Η είδηση της εβδομάδας 

Έρευνα: Δήμητρα Κόη 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη 

40η Συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή,  Κοπεγχάγη, Δανία (27 - 31 Οκτώβριου 2014) 

 

 

 Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), καλεί για μια δραστική απομάκρυνση από τα ορυκτά 

καύσιμα με στόχο να επηρεάσει τους ηγέτες του κόσμου να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα. Η νέα έκθεση της, η 5η 

συγκεφαλαιωτική έκθεση-αξιολόγηση, όπως λέγεται, είναι το τελικό βήμα σε μια προσπάθεια πέντε ετών για την ανάλυση 

ενός τεράστιου αρχείου δημοσιευμένων ερευνών για το κλίμα και συγκεντρώνει τα συμπεράσματα των 3 ομάδων εργασίας 

της IPCC για τις επιπτώσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.  

  Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, παρά τις προσπάθειες σε πολλές χώρες για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο έντονη καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες συμμετέχουν στην 

καύση τεράστιων ποσοτήτων ορυκτών καυσίμων. Είναι πολύ πιθανό ότι η ανθρώπινη επιρροή και κατά κύριο λόγο η καύση 

των ορυκτών καυσίμων, υπήρξε η κυρίαρχη αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 

δεκαετιών και της αύξησης της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, καθώς και της παγκόσμιας αύξησης της 

μέσης στάθμης της θάλασσας και της αυξημένης συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα σε ένα επίπεδο πρωτοφανές για 

τα τελευταία 800.000 χρόνια τουλάχιστον. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας αφού παράγοντες όπως οι υψηλές τιμές των τροφίμων και η εντατικοποίηση των φυσικών 

καταστροφών πιθανότατα θα οδηγήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες σε χειρότερη κατάσταση, γεγονός που έχει ήδη συμβεί 

ως ένα βαθμό. Ένα βασικό εύρημα της νέας έκθεσης είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον μια μακρινή απειλή, αλλά 

γίνεται αισθητή σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ηπείρους και σε όλους τους ωκεανούς.  

  Επιπλέον, σε επίπεδο πολιτικής, εάν οι κυβερνήσεις καλύψουν τον στόχο για τον περιορισμού της υπερθέρμανσης 

του πλανήτη σε όχι περισσότερο από 2 βαθμούς Κελσίου, θα πρέπει ακόμη να περιορίσουν τις εκπομπές από την καύση των 

ορυκτών καυσίμων σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Για να διατηρηθεί ο πλανήτης κάτω από 

τους 2 ° C, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του IPCC, θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ 40-70% 

από το 2050, και στη συνέχεια αυτό να διατηρηθεί μέχρι να φτάσει ουσιαστικά στο μηδέν μέχρι το 2100.  «Η επιστήμη έχει 

μιλήσει. Δεν υπάρχει καμία ασάφεια σ’ αυτό το μήνυμά ,» δήλωσε ο Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη, «Οι 

ηγέτες πρέπει να δράσουν, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας». Σε έξι εβδομάδες, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Λίμα 

του Περού όπου θα προετοιμαστεί το έδαφος για τη διάσκεψη στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015. 

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

