ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
To Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 24
Φεβρουαρίου και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού στην
εκδήλωση με στόχο την ανάδειξη των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής μας και τη
γνωριμία των αντίστοιχων σε Βαλκανικές πόλεις. Στην εκδήλωση εισήγηση θα πραγματοποιήσουν οι
ερευνητές του Κέντρου Τηλέμαχος Μπούρτζης και Γεράσιμος Ροδοθεάτος.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekepek.gr/
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Παγκόσμια Ημέρα για την κοινωνική δικαιοσύνη και ο ΟΗΕ
καλεί τα κράτη-μέλη για την προώθηση δράσης σχετικά με τον
τερματισμό της φτώχειας και την εξάλειψη της ανισότητας.
Περισσότερα εδώ

Ο FAO προειδοποιεί για τη λειψυδρία στις χώρες της Εγγύς Ανατολή και της Βορείου Αφρικής ως ένα
επείγον ζήτημα επισιτιστικής ασφάλειας, με την περιοχή να έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε δύο
δεκαετίες στις ικανότητες χρήσης και αποθήκευσης νερού, με πολλά να μένουν όμως ακόμα να γίνουν.
Περισσότερα εδώ

Τα πολύπλοκα και αυτοτροφοδοτούμενα προβλήματα:
νερό, αποχέτευση και αειφόρος ενέργεια. Η
αναγκαιότητα υιοθέτησης καινοτόμων στρατηγικών για
την αντιμετώπιση τους. Περισσότερα εδώ
Μπορούν τα υπό κατασκευή φράγματα κατά μήκος του
ποταμού Μεκόνγκ να μεταβάλλουν ριζικά το
οικοσύστημα του ποταμού και να διαταράξουν τις
προμήθειες των τροφίμων για εκατομμύρια κατοίκους
της Νοτιοανατολικής Ασίας; Ποιες θα είναι οι πιθανές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός τέτοιου έργου;
Περισσότερα εδώ

«Αλλαγή παραδείγματος» για τους νέους της Αφρικής. Δίνοντας έμφαση στα βιώσιμα συστήματα
τροφίμων και γεωργίας με την επέκταση του “Slow Food Foundation for Biodiversity” και τη
μεταφορά παραδοσιακών γνώσεων από τη μια γενιά στην επόμενη. Περισσότερα εδώ
«Η κλιματική αλλαγή, ίσως το πιο καταστροφικό όπλο», δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,
Τζον Κέρι. Η Κίνα και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες
τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να θέσουν στόχους για τη μείωση των
εκπομπών μετά το 2020. Περισσότερα εδώ
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Europe's nitrogen dioxide emissions in 2008 as seen from an
ozone measuring instrument on a satellite

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί νομική διαδικασία κατά του
Ηνωμένου Βασιλείου για τη μη αντιμετώπιση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το πρόβλημα για το Ηνωμένο
Βασίλειο πηγάζει από μια οδηγία της ΕΕ για την
ατμοσφαιρική ρύπανση που τέθηκε σε ισχύ το 2008. Η ΕΕ
υποστηρίζει ότι τα επίπεδα του διοξειδίου του αζώτου,
κυρίως από τους κινητήρες ντίζελ, είναι «υπερβολικά» σε
πολλές πόλεις της Βρετανίας, με την επιτροπή να
αναφέρει ότι το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε
πρόωρους θανάτους. Οι πόλεις της Βρετανίας έπρεπε να
πληρούν τα όρια της ΕΕ μέχρι το 2010, αλλά όπως η
κυβέρνηση παραδέχεται, δεν θα τα έχουν επιτύχει μέχρι
το 2025. Περισσότερα εδώ

Right2Water: η πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ δεν
έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σχεδόν οκτώ εκατομμύρια δεν έχουν νερό επαρκούς ποιότητας.
Η Right2Water συμβολικά παρουσίασε τις 1,88 εκατ. υπογραφές πολιτών από 13 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης —εκ των οποίων οι 1,38 εκατ. προέρχονται από τη Γερμανία, μια χώρα που είναι σφοδρά
αντίθετη στην ιδιωτικοποίηση του νερού— Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα καλείται να αποφασίσει αν θα
δράσει. Περισσότερα εδώ

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος τονίζει τον ευάλωτο χαρακτήρα των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι οι σωρευτικές επιπτώσεις των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων είναι αυτές που θεωρούνται υπεύθυνες για ανεπανόρθωτες βλάβες στα οικοσυστήματα.
Περισσότερα εδώ

Έκκληση των επιστημόνων για την προστασία και διατήρηση των πόρων των ωκεανών
Περισσότερα εδώ

«Στο πορτοκαλί». Η πρωτεύουσα της Κίνας Πεκίνο για πρώτη φορά έθεσε το
σύστημα τεσσάρων επιπέδων του συναγερμού της στο «πορτοκαλί» με πυκνή
αιθαλομίχλη να αναμένεται στην πόλη τις επόμενες τρεις ημέρες. Το περασμένο
Σαββατοκύριακο, ο δείκτης ξεπέρασε 500, με τα επίπεδα πάνω από 300 να
θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα. Περισσότερα εδώ
Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα
παρακολούθησης θα μπορέσει να
ελέγξει την υγεία των τροπικών
δασών σε όλο τον κόσμο. Το
σύστημα χρησιμοποιεί δεδομένα
υψηλής ανάλυσης από μισό
δισεκατομμύριο δορυφορικές
εικόνες για τη μέτρηση της
απώλειας δέντρων. Περισσότερα εδώ

Taita Hills Project.
Επενδύσεις του
ιδιωτικού τομέα σε
έργα που σχετίζονται
με τη μείωση των
εκπομπών αερίων στο
μηχανισμό REDD. Το
“Taita Hills Project”
ασχολείται με την προστασία 200.000 εκταρίων
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Περισσότερα εδώ
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων

Climate change and urbanization: cities as drivers for global action on
climate change
Climate change is one of the most pressing challenges of the-- 21st century
and urbanization is a defining phenomenon of our time. Understanding the complexity behind the way
that the effects of climate change and urbanization converge might not be easy, however, the threat that
this convergence poses on quality of life and socioeconomic stability is explicit.
The pace of urbanization today is unprecedented. Currently, nearly half of the world’s population
live in urban centers and three quarters of the world’s population are estimated to live in cities by 2050.
Metropolitan areas and megacities are hubs of economic development and innovation. According to the
World Bank, nearly 70% of global GDP is generated in cities. At the same time though, the world’s 50
largest cities are responsible for the annual emission of 2.6 billion tCO 2e, more than all other countries,
apart from the United States and China. Urban enterprises, populations and vehicles are key sources of
Green House Gasses (GHG); therefore, understanding the dynamics of urban GHG generation is crucial for
policy makers. However, apart from wealth, people, and productivity, global cities also represent
concentrations of vulnerability to natural disasters and to long-term changes in climate.
The first transnational city networks aiming to introduce climate change into the local agenda
were established during the 1990s. Nowadays, the involvement of global cities in the urban climate
agenda keeps growing and their role in climate change governance is acknowledged as crucial. Climate
change may be a global environmental problem but it requires action at every level of government. Cities
often express the needs of the public more clearly and faster than the senior levels of governments. They
experience trends first so they are in a position to respond first and they usually tend to be more realistic
compared to higher government levels. City governments are well positioned to foster, coordinate and
strengthen communications and partnerships among civil society organizations and other stakeholders in
order to enhance their resilience.
As urbanization is escalating, it is widely understood that climate change will have impacts on
urban infrastructure, populations and resources both in developed and developing states. Therefore, due
to the complexity of its consequences, multilevel governance and synergies seem to be essential. This is
underscored by the recent shift of international climate policy debate to the agenda of urban climate
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politics. As long as the international negotiation process remains stagnated and the international
community places hope in an -eagerly anticipated- agreement to the Paris COP, cities have the dynamic
potential to boost global action on climate change. Collective action in lower levels of governance, namely
synergies of cities, could be a leading driving force of progress, overcoming several chronic barriers within
the international climate regime.

Petros Theodorou, Postgraduate student, MSc Climate Change & International Development, University of East Anglia
Co-founder & author on climate-exchange.org/

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr
Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

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

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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