
1  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #99 
Περίοδος: 1/3/2016-14/3/2016 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανε-

πιστημίου υποστηρίζει το TEDxPanteionUniversity. Αντί εισιτηρίου το κοινό του 

TEDxPanteionUniversity μπορεί να προσφέρει φάρμακα, τα οποία θα μοιραστούν 

στους πρόσφυγες, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις και ΜΚΟ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ θερμότητας. Ο Ιανουάριος του τρέχοντος έτους - ο πιο ασυνήθιστα ζεστός μήνα 
στην ιστορία, σύμφωνα με τη NASA - αντικα-
ταστάθηκε σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
από το μήνα Φεβρουάριο, που δημιούργησε 
νέο ρεκόρ αύξησης θερμοκρασίας. Περισσότε-

ρά εδώ  

Πρόσφατες ξηρασίες που έπληξαν τρεις διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν προκαλέσει ανησυχία. Από το 1980 
έως το 2009 στη δυτική Μεσόγειο, από το 1984 έως το 2002 στην Ελλάδα και από το 1998 έως το 2012 
στην περιοχή της Λεβαντίνης, η ξηρασία άφησε τα ίχνη της σε οικοσυστήματα και ανθρώπινες δραστη-
ριότητες. Για να μελετήσουν την ξηρασία της Μεσογείου κατά το παρελθόν οι επιστήμονες χρησιμοποίη-
σαν δεδομένα δακτυλίων δέντρων, συγκεντρώνοντας δεδομένα που παρέχουν ετήσια στοιχεία αναφορι-
κά με τις συνθήκες ξηρασίας κατά μήκος της Μεσογείου και της Ευρώπης, για τα τελευταία 1.000 έτη. 
Περισσότερα εδώ  

Ο αριθμός των ανθρώπων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν 
στις παράκτιες περιοχές των ΗΠΑ λόγω της ανόδου της στάθμης 
της θάλασσας αυτόν τον αιώνα, ως αποτέλεσμα της κλιματικής 

αλλαγής είναι πολύ υψηλότερος από ό, τι εθεωρείτο μέχρι σήμε-
ρα, με περισσότερα από 13 εκατομμύρια Αμερικανοί να βρίσκο-

νται σε κίνδυνο. Περισσότερα εδώ 

ΗΠΑ. Το υπουργείο Εσωτερικών δεσμεύτηκε να θέσει εκτός δυνατοτήτων υπεράκτιας γεώτρησης περιο-
χές της Αρκτικής και περιοχές του Ατλαντικού ωκεανού στο πλαίσιο νέου 5ετούς προγράμματος.  
Περισσότερα εδώ  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς συμφώνησαν από κοινού σε μέτρα για την καταπολέμηση της κλι-
ματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών μεθανίου από τις επιχειρήσεις πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου. Περισσότερα εδώ  

http://tedxpanteionuniversity.com/
http://www.theguardian.com/environment/2016/mar/04/is-el-nino-or-climate-change-behind-the-run-of-record-temperatures
http://www.kathimerini.gr/852936/article/epikairothta/perivallon/h-3hrasia-paroysa-se-ellada-mesogeio
http://news.trust.org/item/20160314160300-dnwhw/?source=fiOtherNews3
http://ecowatch.com/2016/03/15/obama-limit-offshore-oil-drilling/
http://news.trust.org/item/20160310122132-wu8s9/?source=fiOtherNews3
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Περισσότερα εδώ  

«Ένα υγιές περιβάλλον αποτελεί τη βάση υγιούς πληθυσμού». Υπο-
λογίζεται ότι 12,6 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν ως αποτέλεσμα 
εργασίας ή διαβίωσης σε ανθυγιεινό περιβάλλον για το 2012 - σχε-
δόν 1 στους 4 του συνόλου των παγκόσμιων θανάτων, σύμφωνα με 
νέες εκτιμήσεις του ΠΟΥ. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ο 

αέρας, το νερό και η μόλυνση του εδάφους, η έκθεση σε χημικές ουσίες, η κλιματική αλλαγή και η υπε-
ριώδης ακτινοβολία, συμβάλλουν σε περισσότερες από 100 ασθένειες και τραυματισμούς.  
Περισσότερα εδώ  

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού της Ινδίας, ο πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε το διπλα-
σιασμό της παραγωγής άνθρακα της χώρας μέχρι το 2020. Για τα χωριά στη λεκάνη Τζαρία, η οποία συ-
χνά τυλίγεται στον καπνό από τις υπόγειες πυρκαγιές, τα σχέδια της κυβέρνησης έχουν αυξήσει μόνο τις 
πιέσεις και τους κινδύνους για τους κατοίκους. Ποιες θα είναι οι 
κλιματικές συνέπειες από την κίνηση της Ινδίας προς την ανά-
πτυξη του άνθρακα; Τα άλλα μεγάλα έθνη της εξόρυξης 
άνθρακα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα προβαίνουν σε 
περικοπές για το πιο βρώμικο από τα ορυκτά καύσιμα. Αλλά η 
Ινδία, η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός άνθρακα στον κόσμο και ο 
τέταρτος μεγαλύτερος εκπομπός αερίων του θερμοκηπίου, 
«ξεχώρισε» και στις συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι 
το Δεκέμβριο. Περισσότερα εδώ  

Το μεγαλύτερο πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο της 
Ευρώπης. Χωρίς επίπτωση στο φυσικό τοπίο, τα 
23.000 πάνελ θα είναι ορατά μόνο στους επιβά-
τες του αεροδρόμιου Χίθροου. Οι μονάδες στο 
πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο θα παρέχουν πόσι-
μο νερό σε 10 εκατομμύρια ανθρώπους που κα-
τοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου 
και στη νοτιοανατολική Αγγλία. Περισσότερα εδώ 

Η πρώτη μονάδα ταυτόχρονης καλλιέργειας τροφίμων 
και βιοκαυσίμων παγκοσμίως τέθηκε σε λειτουργία στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε μια έκταση οκτώ στρεμ-
μάτων στην έρημο του Άμπου Ντάμπι, η υβριδική μο-
νάδα υδατοκαλλιέργειας-βιοκαυσίμων αρδεύεται από 
θαλασσινό νερό. Έτσι, εκτρέφονται ψάρια και γαρίδες, 
ενώ αναπτύσσονται και καλλιέργειες βιοκαυσίμων αν-
θεκτικές στο αλάτι. Από το 2011 περισσότερες από 
2.000 εμπορικές πτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί με 
καύση μείγματος βιοκαυσίμων-ορυκτών καυσίμων.  
Περισσότερα εδώ  

Τι ακριβώς κάνει το πρόγραμμα παρακολούθησης για το περιβάλλον “Copernicus”; Περισσότερα εδώ  

H Βραζιλία ξεκίνησε την κατασκευή νέου επι-
στημονικού σταθμού στην Ανταρκτική. Σε σύ-
γκριση με τον προηγούμενο σταθμό, που λει-
τουργούσε για περίπου 30 χρόνια, ο νέος, που 
θα ολοκληρωθεί το 2018, θα έχει 17 εργαστή-
ρια και δυνατότητες που μπορούν να καλύ-

πτουν 
έως και 
65 
άτομα. 
Περισσό-
τερα εδώ  

Με τους  Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη(SDGs) να 
έχουν τεθεί ήδη από το Σεπτέμβριο, τώρα υπάρχει μια 
ανάγκη για τον ορισμό των δεικτών σχετικά με το πώς 
θα μετρηθούν και θα παρακολουθούν την πρόοδο. Η 
Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μελετά τα 

σχέδια προτάσεων και κυρίως ποιοι δείκτες πραγματι-
κά χρειάζονται και σε ποιο επίπεδο διακυβέρνησης. 

Περισσότερα εδώ 

 

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231396831
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/en/
http://e360.yale.edu/feature/on_burning_ground_human_cost_indias_push_produce_more_coal/2972/
http://www.econews.gr/2016/03/02/plota-fotovoltaika-londino-128837/
http://www.econews.gr/2016/03/09/yvridiko-viokausima-ixthyokalliergeia-128966/
https://www.youtube.com/watch?v=gLmwKGSWT6c
http://www.sciencemag.org/news/2016/03/brazil-starts-building-snazzy-new-research-station-antarctica
http://www.iied.org/where-are-local-indicators-for-sdgs
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Τhe albino gray whale. Η Εθνική Επιτροπή των Φυσικών Προστατευόμενων Περιοχών του Μεξικό εντόπι-
σε τη λευκή φάλαινα στη δυτική ακτή του Μεξικού. Το συγκεκριμένο είδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά 
το 2009, και δεν είχε ανιχνευθεί για πάνω από πέντε χρόνια. Περισσότερα εδώ  

Λίγο ή καθόλου φως διαπερνά το βαθύ ωκεανό και οι πε-

ρισσότεροι από τους οργανισμούς που ζουν εκεί στηρίζο-

νται για την επιβίωσή στην πτώση της οργανικής ύλης που 

παράγεται στα πρώτα μόλις μέτρα από την επιφάνεια της 

θάλασσας. Για το λόγο αυτό οι επιστήμονες υπέθεταν ότι 

η παρουσία ζωής στο βαθύ ωκεανό θα ήταν περιορισμένη, 

αλλά σχεδόν κάθε έρευνα αποκαλύπτει ότι, αντιθέτως, η 

ζωή είναι άφθονη στο βαθύ ωκεανό. Περισσότερα εδώ 

Δυτική Αφρική. Τι έχει επιτευχθεί έως σήμερα για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας; Πλοία συ-
νεχίζουν να αλιεύον παράνομα στις θάλασσες της Σενεγάλης για να πουλήσουν τα εμπορεύματα στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Η νόμιμη και παράνομη εκμετάλλευση των θαλασσών της Δυτικής Αφρικής από τα 
ξένα αλιευτικά πλοία συνεχίζεται σε βάρος των φτωχών κατοίκων. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει 
νέες κυρώσεις για τον περιορισμό της παράνομης αλιείας, υπάρχουν φόβοι ότι τα τοπικά ύδατα θα συ-
νεχίσουν να υφίστανται υπεραλίευση. Πλοία με την κινεζική σημαία και ευρωπαϊκές σημαίες είναι οι κύ-
ριοι ένοχοι της υπεραλίευσης. Περισσότερα εδώ 

Ναυτιλιακές, αεροπορικές εταιρείες και λιμενικοί φορείς δε-
σμεύτηκαν να κλείσουν τις κύριες διεθνείς οδούς διακίνησης 
άγριας ζωής. Η πρωτοβουλία, που θα υπογραφεί από 40 ορ-
γανώσεις, υποστηρίζεται από τις ομάδες του Conservation 
International και το WWF. Με την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τους διακινητές, τη συνεργασία με τις αρχές και 
την εκπαίδευση του προσωπικού, ελπίζουν να σταματήσουν 
το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής απειλούμενων ειδών και 
τα εκατομμύρια κέρδη που αποφέρει κάθε χρόνο.  

Περισσότερα εδώ 

Το αρχαιότερο ναυάγιο από τη Χρυσή Εποχή της 
εξερεύνησης της Ευρώπης έχει βρεθεί στα ανοικτά 
των ακτών του Ομάν. Το ναυάγιο πιστεύεται ότι εί-
ναι εκείνο του πλοίου Esmeralda, το οποίο ήταν μέ-
ρος ενός στόλου με επικεφαλής τον θρυλικό Πορτο-
γάλο εξερευνητή Βάσκο ντα Γκάμα κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου ταξιδιού του στην Ινδία (1502-1503). 

Περισσότερα εδώ 

Ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την κλιματική αλλαγή είναι το πώς θα μπορούσε να επη-
ρεάσει την προμήθεια τροφίμων για έναν αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Μια νέα μελέτη επικε-

ντρώθηκε στην κατάσταση της Βραζιλίας, σε ένα αναδυόμενο παγκόσμιο σιτοβολώνα που από το 2013 
παρέχει το 10% της σόγιας στον κόσμο. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν διακυμάνσεις στη θερμοκρασία 
και την βροχόπτωση για μια περίοδο 8 ετών για να εκτιμήσουν την ευαισθησία της γεωργικής παρα-

γωγής της περιοχής στην κλιματική αλλαγή. Περισσότερα εδώ  

http://www.iflscience.com/plants-and-animals/gallon-milk-albino-whale-seen-first-time-five-years
https://www.vesselfinder.com/news/5571-Curious-to-Know-and-See-How-deep-is-the-Ocean-Really-Video
https://euroscopeworldedition.wordpress.com/2016/03/08/fishing-out-illegal-exploitation/
http://www.theguardian.com/environment/2016/mar/15/shipping-airline-companies-to-shut-wildlife-trafficking-routes-prince-william
http://news.nationalgeographic.com/2016/03/20160314-oman-shipwreck-explorer-vasco-da-gama-age-of-exploration-india-route/
http://www.enn.com/ecosystems/article/49410
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Γνώμες Νέων Επιστημών 

 

Η επέτειος των 50 χρόνων από την Ίδρυση του UNDP (United Nations Development Programme) 

 

 Το UNDP γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, το 1966. Αποτέλεσε απόρροια της συγχώνευ-

σης του Διευρυμένου Προγράμματος (Εxpanded Programme)1 και του Ειδικού Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών (UN 

Special Fund)2.  Το έργο του στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: (1) στη διαρκή ενδυνάμωση του ρόλου των 

Ηνωμένων Εθνών, ώστε να αποτελέσουν μία ισχυρή και συνεκτική δύναμη σε σχέση με την προώθηση της βιώσι-

μης ανάπτυξης (2) στη συγκέντρωση και χρήση ιδίων πόρων με στόχο την εξάλειψη ουσιαστικών δυσκολιών για 

την επίτευξη της ανάπτυξης: την εξάλειψη της φτώχειας, την περιβαλλοντική ανάπλαση, τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας (3) την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Σήμερα, η δράση του έχει επεκταθεί σε 177 κράτη, όπου παρέχει την υποστήριξη του προκειμένου να 

συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων, αλλά και εσωτερικών αναπτυξιακών προκλήσεων 

που αντιμετωπίζουν.   

 Έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε περιφερειακά έργα, το UNDP εγκαινιάζει για πρώτη φορά το 

1970,  την πρώτη δραστηριότητα παγκόσμιας εμβέλειας, το σχέδιο "Global One"3, ενώ στη δεκαετία του '80 επικε-

ντρώνει τις δραστηριότητες του στην αντιμετώπιση νέων μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η αντιμετώπιση 

ασθενειών στον αναπτυσσόμενο Νότο, η αντιμετώπιση της ξηρασίας και των ενόπλων συρράξεων στη Μοζαμβίκη, 

η επιτυχής μετάβαση και εγκαθίδρυση δημοκρατικών κυβερνήσεων στη Νότια Αμερική, αλλά και η προώθηση της 

ενδυνάμωσης του ρόλου της γυναίκας στην αναπτυξιακή διαδικασία μέσω της σύμπραξης με το UNIFEM, εγκαι-

νιάζοντας μια νέα εποχή στην προαγωγή της ιδέας της ανάπτυξης παγκοσμίως.   

 Η δεκαετία του '90 αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία του, καθώς εκδίδεται η Πρώτη Έκθεση 

του UNDP4 για την Ανάπτυξη. Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1990 και βασικός της στόχος ήταν η 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η ανάπτυξη χαρακτηρίστηκε ως μια διαδικασία πα-

ροχής επιλογών και ελευθεριών που οδηγούν σε απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα. «Οι άνθρωποι είναι ο πραγ-

ματικός πλούτος ενός έθνους», αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα της πρώτης έκθεσης. «Ο βασικός στόχος της 

ανάπτυξης είναι να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να απολαύσουν μια 

μακροχρόνια, υγιή και δημιουργική ζωή. Αυτό μπορεί να φαίνεται ως μια απλή αλήθεια. Αλλά συχνά μπορεί να 

ξεχαστεί αναφορικά με την προτεραιότητα που δίνεται σε σχέση με τη συσσώρευση αγαθών και οικονομικού 

πλούτου».  

 Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε επίσημα την έκθεση ως «ένα σημαντικό εργαλείο 

για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε συνάρτηση με την ανθρώπινη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο». Στο πλαίσιο 

των ετήσιων εκθέσεων του UNDP μπορεί να εντοπιστεί και η προέλευση του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης 

(Human Development Index, HDI). O HDI δημιουργήθηκε με στόχο να καταδείξει ότι οι άνθρωποι και οι δυνατότη-

τες τους θα πρέπει να αποτελούν το βασικό γνώμονα σε σχέση με τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ανάπτυξης 

μιας χώρας, και όχι αποκλειστικά και μόνο το μονοδιάστατο κριτήριο της  οικονομική μεγέθυνσης.  
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Πηγή: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 

 

 Το 1992, λαμβάνει χώρα η Συνδιάσκεψη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, όπου για πρώτη 

φορά η έννοια της ανάπτυξης δεν εκλαμβάνεται μόνο μονολιθικά ως οικονομικός όρος, αλλά μέσα από μια ολι-

στική προσέγγιση, η οποία στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη και 

την περιβαλλοντική προστασία. Το UNDP ενσωματώνει την περιβαλλοντική συνιστώσα στο πεδίο των δραστη-

ριοτήτων του συμπράττοντας με την Παγκόσμια Τράπεζα στη διοικητική δομή του Παγκόσμιου Περιβαλλοντικού 

Ταμείου (Global Environmental Fund, GEF)5, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο να ενισχύσει τον αναπτυσσόμενο 

Νότο στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.  

 Το  Σεπτέμβριο του 2000, υιοθετείται στο πλαίσιο του ΟΗΕ, η Διακήρυξη της Χιλιετίας, μέσω της οποίας 

τα κράτη δεσμεύονται σε μία νέα παγκόσμια σύμπραξη για την εξάλειψη της φτώχειας, προσδιορίζοντας 8 στό-

χους (MDGs)6 με χρονικό περιθώριο υλοποίησης το 2015. Το UNDP αποτέλεσε βασικό δρώντα της αποστολής 

προς την υλοποίηση των στόχων, συντονίζοντας τις προσπάθειες των εθνικών κυβερνήσεων, της διεθνούς κοινό-

τητας και της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη της βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης σημαντικού ποσο-

στού του πλανήτη. Το 2015, στο πλαίσιο της νέας διεθνούς Agenda για την ανάπτυξη για την περίοδο μετά το 

2015, υιοθετούνται οι στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs)7, οι οποίοι καλούνται να εξελίξουν και να αναπρο-

σαρμόσουν τις βάσεις που τέθηκαν από τους Στόχους της Χιλιετίας. Αυτός θα είναι και ο βασικός άξονας εργασί-

ας του UNDP για τα επόμενα 15 χρόνια. 

 Οι ανισότητες ανάμεσα στα κράτη εξακολουθούν να διευρύνονται συνεχώς, ο ανταγωνισμός για την 

πρόσβαση σε σπάνιους φυσικούς πόρους εντείνεται καθημερινά, ενώ πολλές κοινωνίες προσπαθούν να ενδυνα-

μώσουν το ρόλο των ειδικών ομάδων στην επίτευξη της ανάπτυξης και της ευημερίας. Μέσα στο φάσμα αυτό, οι 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής  μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες. Παρά τη σχετική πρόοδο που σημειώθηκε με την υιοθέτηση των Στόχων της Χιλιετίας, υπάρχουν ακόμα 

σημαντικές ελλείψεις σε σχέση με τη συλλογική αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων. Ίσως, για ακόμα 

μια φορά θα πρέπει να εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη. Όπως αναφέρε-

ται στο κείμενο που προέκυψε ως αποτέλεσμα της τελευταίας Συνδιάσκεψης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  (Rio+20), 

«η εξάλειψη της φτώχειας, η αλλαγή των μη αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής και κατανάλω-

σης, η προστασία και η ορθή διαχείριση των  φυσικών πόρων με προσανατολισμό την επίτευξη οικονομικής και  
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κοινωνικής ανάπτυξης,  αποτελούν τις βασικές συνιστώσες των στόχων για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Σε ένα κόσμο που αλλάζει διαρκώς, με διαρκείς και νέες προκλήσεις για τη διεθνή οργάνωση, το UNDP 

προσπάθησε στα 50 χρόνια δραστηριότητας του να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ανθρωπότητας και να συμβάλ-

λει στην οικοδόμηση ενός δίκαιου κόσμου, χωρίς αποκλεισμούς με στόχο την ευημερία και την οικοδόμηση ενός 

ευνοϊκού περιβάλλοντος διαβίωσης. Η οργανωτική δομή και διάρθρωση του UNDP θα πρέπει να γίνει περισσότε-

ρο δυναμική και ευέλικτη, προσαρμόζοντας τις δεξιότητες και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσα από το μεγά-

λο φάσμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί και να ανταποκριθεί επαρκώς στις 

νέες αναπτυξιακές προκλήσεις και στην οικοδόμηση περισσότερο ισχυρών δομών συνεργασίας με άλλους δρώ-

ντες τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέσα από θεσμικές αλλαγές στη βάση της αποστολής που 

ξεκίνησε 50 χρόνια πριν, καθώς και ουσιαστικής αναπροσαρμογής και επέκτασης του πεδίου των δραστηριοτήτων 

του θα μπορούσε ίσως να επιτύχει περισσότερο ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα στο πλαίσιο της προώθησης 

της νέας Agenda  την Ανάπτυξη. 

1. To Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, το οποίο δημιουργήθηκε το 1949. (United Nations Expand-
ed Programme of Technical Assistance) 
2. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να δημιουργήσει το Ειδικό Ταμείο στις 14 Οκτωβρίου του 1958 με στόχο να 
διευρύνει το πεδίο των προγραμμάτων παροχής τεχνικής υποστήριξης σε κάποια βασικά πεδία. Το Ειδικό Ταμείο θα επικε-
ντρωνόταν σε μεγάλα έργα στους τομείς των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της ανάπτυξης του ανθρώ-
πινου δυναμικού, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, της γεωργίας, των μεταφορών και επικοινωνιών, της υγείας, της εκπαί-
δευσης και της δημόσιας διοίκησης. 
3. για την ανάπτυξη ενός καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες σε ερευνητικό κέντρο στο Μεξικό  
4. Οι Εκθέσεις του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη εκδίδονται κάθε χρόνο. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 25 Εκθέσεις. Βλ. http://
hdr.undp.org/en. 
5. Το GEF (Global Environmental Facility) δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης του Ρίο για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση των πιο πιεστικών περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη. Επίσης, 
λειτουργεί ως χρηματοδοτικός μηχανισμός  στις ακόλουθες Συμβάσεις: 1) Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, 2) Σύμβαση-
Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, 3) Σύμβαση για τα POPs, 4) Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, 5) Σύμ-
βαση Minimata.  
6. Το περιεχόμενο των 8 Στόχων ήταν το εξής: Στόχος 1: Η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και πείνας, Στόχος 2: Υλοποίηση 
της παγκόσμιας προσχολικής εκπαίδευσης, Στόχος 3: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναι-
κών, Στόχος 4: Μείωση της παιδικής θνησιμότητας, Στόχος 5: Βελτίωση της υγείας της μητέρας, Στόχος 6: Καταπολέμηση 
του AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών, Στόχος 7: Εξασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, Στόχος 8: Προώ-
θηση μιας διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. 
7. 17 νέοι Στόχοι, βλ. https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs  
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