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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #79 
Περίοδος: 14/3/2015-20/3/2015 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης σας προσκαλεί στην ομιλία της Δρ. 
 Ελένης Μαλούπα, με θέμα: «Ελληνικοί Βοτανικοί Κήποι: εκτός τόπου διατήρηση και αξιο-

ποίηση της Ελληνικής Χλωρίδας», τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, 
στις 7 μ.μ., στα γραφεία της (Νίκης 20, Σύνταγμα). 

 
Περισσότερες πληροφορίες Εδώ 

Τροπικός κυκλώνας Pam. Βανουάτου. Οι άνεμοι εκτιμάται ότι έφθασαν τα 250 χλμ/ώρα, προκαλώντας 
ζημιές στις υποδομές, επηρεάζοντας τις υπηρεσίες και αφήνοντας συντρίμμια σκορπισμένα σε όλη την 

πρωτεύουσα. Περισσότερα εδώ 

Οι καταστροφές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστρο-

φές θα μειωθούν σημαντικά κάτω από ένα νέο πλαίσιο που 

εγκρίθηκε από τις 187 χώρες που συμμετείχαν στην Παγκό-

σμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του 

κινδύνου καταστροφών, στην Ιαπωνία. Η υιοθέτηση της 

Διακήρυξης Σεντάι και το πλαίσιο για τη Μείωση του Κινδύ-

νου Καταστροφών 2015-2030 ενέκρινε 7 στόχους, όπως η 

μείωση της θνησιμότητας από τις καταστροφές, μείωση των 

οικονομικών ζημιών σε σχέση με το παγκόσμιο ΑΕΠ και μια σημαντική μείωση των ζημιών από φυσικές 

καταστροφές σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Περισσότερα εδώ κι εδώ 

Σχεδόν το 1/4 των ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στον αναπτυσσόμενο κόσμο βα-
ρύνουν τον γεωργικό τομέα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη του FAO. Περισσότερα εδώ  

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα θέτει ως στόχο για 
την κυβέρνηση των ΗΠΑ να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2025, στη 
συνέχεια της ανάδειξης της κλιματικής αλλαγής ως κορυφαία προτεραιότητα για τον Λευκό Οίκο τα τε-

λευταία 2 χρόνια. Περισσότερα εδώ  

Οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα από τον ενεργειακό 
κλάδο διατηρήθηκαν σε σταθε-
ρά επίπεδα το 2014 σύμφωνα 
με στοιχεία του Διεθνούς Οργα-
νισμού Ενέργειας. Πρόκειται για 
την πρώτη φορά που σημειώνε-
ται ανάσχεση της αυξητικής τά-
σης μετά από 40 ολόκληρα χρό-
νια και μάλιστα σε μια περίοδο 
που δεν συνδέεται με οικονομι-
κή επιβράδυνση. Περισσότερα εδώ  

Η δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να 
δημιουργήσει θαλάσσιο καταφύγιο στα 
νησιά Πίτκαιρν ξεκίνησε με μια εκστρατεία 
το 2012 από το National Geographic που 
αποκάλυψε τα σχεδόν παρθένα οικοσυ-
στήματα. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν με-
ρικούς από τις πιο υγιείς πληθυσμούς των 
καρχαριών και κορυφαία αρπακτικά. Πε-
ρισσότερα από 1.200 θαλάσσια είδη έχουν 
καταγραφεί γύρω από τα νησιά, συμπερι-
λαμβανομένα κάποια από τα παγκοσμίως απειλούμενα, όπως η χελώ-
να καρέτα-καρέτα. Περισσότερα εδώ  

http://eepf.gr/el/trip/%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%BF%CE%B9
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50327#.VQwhbtIa8oE
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50361#.VQwh3dIa8oE
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26788&ArticleID=34814&l=en
http://www.fao.org/news/story/en/item/280526/icode/
http://www.trust.org/item/20150319152928-f2ypp/?source=fiOtherNews3
http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2015/march/global-energy-related-emissions-of-carbon-dioxide-stalled-in-2014.html
http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/19/pitcairn-marine-reserve-is-an-incredible-win-for-the-oceans
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Τις τελευταίες δεκαετίες το δάσος του Αμαζονίου έχει ενεργήσει ως μια τεράστια «δεξαμενή άνθρακα», 

καθώς απορροφά περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα από ό, τι απελευθερώνει,  

βοηθώντας να μετριαστεί ο ρυθμός της κλιματικής αλλαγής. Μία νέα μελέτη δείχνει όμως πως το τροπι-

κό δάσος χάνει την ικανότητά του να απορροφά διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα της Γης. Τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες, τα δέντρα του Αμαζονίου πεθαίνουν με αυξανόμενο ρυθμό, με πιθανή αιτία 

της αυξημένης θνησιμότητας των δέντρων να είναι η ενισχυμένη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα 

στη γήινη ατμόσφαιρα που ευνοεί την ταχύτερη ανάπτυξη, αλλά και την ταχύτερη γήρανση και τον θά-

νατο των δέντρων. Περισσότερα εδώ 

Βάσει των στοιχείων, κατά την περίοδο ανάμεσα στον Δεκέμβριο 
2014 έως το Φεβρουάριο 2015 η μέση θερμοκρασία παγκοσμίως 
ήταν 0,79 βαθμούς Κέλσιου υψηλότερη από το μέσο όρο το 20ού 
αιώνα. Ο μέσος όρος της έκτασης του πάγου στην Αρκτική για το 
Φεβρουάριο ήταν 370.000 τετραγωνικά μίλια. Αυτή ήταν η τρίτη μι-
κρότερη έκταση από τη στιγμή που άρχισαν να τηρούνται αρχεία το 
1979. Περισσότερα εδώ  

FAO. Ένα νέο παγκόσμιο σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης, με στόχο τη μείωση της 
εξάπλωσης των φυτικών παρασίτων και ασθενειών έχει εγκριθεί από εκπροσώπους από 

περισσότερες από 150 χώρες. Περισσότερα εδώ  

Τέσσερις στους πέντε Σύριους ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας, με σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού 

να έχει εκτοπιστεί από τα σπίτια του κατά την 

έναρξη του πέμπτου έτους της σύγκρουσης.  

Περισσότερα εδώ 

UNICEF. Οι δραματικές επιπτώσεις του Έμπολα για τα 

παιδιά. Ο υιός χτύπησε μερικές από τις πιο ευάλωτες 

κοινότητες σε ορισμένες από τις πιο ευάλωτες χώρες 

του κόσμου. Περισσότερα εδώ 

Μ. Βρετανία. Μια δέσμη μέτρων στον προϋπολογισμό για να ωθήσει την παραγωγή πετρελαίου της Βό-
ρειας Θάλασσας, με περικοπές φόρων επί των κερδών για 
τους παραγωγούς πετρελαίου, ένα νέο επίδομα των επεν-
δύσεων, καθώς και χρηματοδότηση για σεισμικές 
έρευνες. Η τόνωση της βιομηχανίας πετρελαίου θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει στην εκπομπή δεκάδων εκατομμύριων 
τόνων CO2 για τα επόμενα 5 χρόνια. Κατά μέσο όρο κάθε 
βαρέλι πετρελαίου ενώ καίγεται εκπέμπει 0,43 τόνους 
διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που υποδηλώνει ότι εάν 
τα μέτρα του προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου 
οδηγήσουν στην παραγωγή επιπλέον βαρελιών, θα προ-

σθέσουν 50 τόνους διοξειδίου του άνθρακα στις εκπομπές της χώρας. Περισσότερα εδώ  

Τα αποθέματα πόσιμου ύδατος σε όλο τον κόσμο συχνά περιέχουν ίχνη φαρμακευτικών προϊόντων και 
συνθετικών ενώσεων που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Ως αποτέλεσμα των αυξα-

νόμενων ανησυχιών, οι επιστήμονες και οι κυβερνητικές αρχές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη πειραματίζο-
νται με τη χρήση των λεγόμενων «τεχνητών υγρότοπων» για την άρση αυτών των φαρμακευτικών και 
χημικών προϊόντων από τα απόβλητα που απελευθερώνονται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμά-

των. Περισσότερα εδώ 

http://www.kathimerini.gr/808140/article/epikairothta/perivallon/ta-dentra-toy-amazonioy-pe8ainoyn
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/summary-info/global/2015/2
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/summary-info/global/2015/2
http://www.fao.org/news/story/en/item/281075/icode/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/03/18/new-un-report-puts-spotlight-on-plight-of-syrians.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50345#.VQwf2NIa8oE
http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/19/coalition-branded-climate-change-deniers-over-north-sea-oil-boost
http://e360.yale.edu/feature/designing_wetlands_to_remove_drugs_and_chemical_pollutants/2856/
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη-Αναστασία Φωτεινακοπούλου 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

Η είδηση της εβδομάδας 

ΗΠΑ. Νέοι κανόνες για το fracking  

 

Το απόγευμα της Παρασκευής, κυκλοφόρησε η τελική έκδοση με τους κανόνες που θα διέπουν την αμφιλε-

γόμενη πρακτική της υδραυλικής ρωγμάτωσης, ή fracking, σε δημόσιες εκτάσεις των ΗΠΑ. Οι νέοι αυτοί κανόνες 

της κυβέρνησης Ομπάμα βρίσκονταν υπό καθεστώς επεξεργασίας και συζήτησης εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, 

ενώ προκάλεσαν σφοδρή κριτική και αντιδράσεις από πολλές πλευρές, με τους βιομηχανικούς ομίλους και τους 

ρεπουμπλικάνους να προειδοποιούν ότι θα επιβραδύνουν σημαντικά την αμερικανική «ενεργειακή αναγέννηση». 

Η έκρηξη του fracking έχει θέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε καλή τροχιά εξέλιξης, ώστε  να μπορέσουν σύντομα να 

αποτελέσουν το μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Ωστόσο, οι περιβαλλοντολό-

γοι φοβούνται ότι η τεχνική που χρησιμοποιείται, η οποία περιλαμβάνει την έγχυση ενός κοκτέιλ χημικών ουσιών 

κατά τη γεώτρηση με στόχο τη διάλυση βράχων γύρω από κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα μπο-

ρούσε να αποτελέσει πηγή ρύπανσης τόσο για την υδροδότηση όσο και για την άγρια ζωή. 

Σύμφωνα με τους κανόνες, οι εταιρείες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν fracking θα πρέπει να συμ-

μορφώνονται με αυστηρότερους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν 

ενισχυμένα μέτρα για την προστασία των υπόγειων υδάτων, μία από τις κύριες ανησυχίες σε σχέση με την υγεία 

και την ασφάλεια που απορρέουν από τη διαδικασία της γεώτρησης. Τα νέα πρότυπα απαιτούν από τις εταιρείες 

να υποβάλλουν λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε προτεινόμενη πράξη, συμπεριλαμβανομένης της θέσης των 

ρηγμάτων, καθώς και το βάθος του υπολογιζόμενου όγκου του υγρού που χρησιμοποιείται. Σύμφωνα με τις τελι-

κές διατάξεις, οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιοποιούν όλες τις 

χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται. Οι κανόνες αναφορικά με την περιβαλλοντική προστασία προστέθηκαν 

στην τελική έκδοση, καθώς η πρώτη έκδοση δεν προέβαλε, λόγου χάρη, καμία απαίτηση προς τις εταιρείες να α-

ποθηκεύουν τα λύματά τους σε κλειστές δεξαμενές από χάλυβα, αντί για ανοιχτούς λάκκους.  

Μέσα σε λίγα λεπτά από την κυκλοφορία της έκδοσης των κανόνων δύο εταιρείες κατέθεσαν αγωγή σε ο-

μοσπονδιακό δικαστήριο με την αιτιολογία ότι η θέσπιση κανόνων βασίστηκε σε «αβάσιμες ανησυχίες» σχετικά 

με την ασφάλεια. Παρά το γεγονός ότι μόνο περίπου το 10% του fracking πραγματοποιείται σε ομοσπονδιακά ε-

δάφη, η κυβέρνηση Ομπάμα ελπίζει ότι οι νέοι κανόνες θα αποτελέσουν πρότυπο για τη βιομηχανία σε όλη τη 

χώρα. Οι τρέχοντες ομοσπονδιακοί κανονισμοί γεώτρησης εφαρμόζονται για διάστημα άνω των 30 ετών, και δεν 

συμβαδίζουν με τις περιπλοκές τεχνικές της υδραυλικής ρωγμάτωσης. Οι νέοι κανονισμοί αναμένονται να είναι η 

πρώτη από μια σειρά νέων μέτρων που θα διέπουν την ασφάλεια του fracking. Η κυβέρνηση Ομπάμα αναμένεται 

να εκδόσει και κανόνες που θα αποσκοπούν στον περιορισμό της απελευθέρωσης του μεθανίου μέσω fracking. 
 

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

