ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το CISD και το ΕΔΜΝ, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα «Μικρά Νησιά και Φυσικοί Πόροι»,την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #82
Περίοδος: 4/4/2015-24/4/2015

Η Διεθνής Σύμβαση του Ναϊρόμπι για την ανέλκυση
τέθηκε σε ισχύ στις 14 Απρίλιου. Η Σύμβαση θέτει
των ιδιοκτητών τον εντοπισμό, τη σήμανση και την
ναυαγίων που θεωρείται ότι αποτελούν κίνδυνο. Παστα κράτη μέλη δικαίωμα απευθείας αγωγής κατά
στών. Περισσότερα εδώ

των ναυαγίων
στην ευθύνη
αφαίρεση
ρέχει επίσης
των ασφαλι-

Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Συνθήκη της Ανταρκτικής θεωρείται πρότυπο για έναν τρόπο δράσης
χωρών με διαφορετικές δομές και επιδιώξεις, στην επίτευξη ενός σκοπού που θα εξυπηρετούσε την ανθρωπότητα. Περισσότερα εδώ
Ε.Ε. Η τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγέας θαλασσινών στον κόσμο έχει προθεσμία έξι μηνών για να καθαρίσει
τη βιομηχανία της από την παράνομη αλιεία. Ένα υψηλό ποσοστό του αλιευτικού στόλου της Ταϊλάνδης
είναι αδήλωτα και εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης. Περισσότερα εδώ

Curiosity. Για πρώτη φορά, νέες εκτιμήσεις με
Η μη δημοσιοποίηση δεδομένων από κλινικές μελέβάση τα στοιχεία που συνέλεξε ο ρομποτικός εξε- τες, ένα διαδεδομένο και γνωστό φαινόμενο στο χώρευνητής της NASA, δείχνουν ότι είναι πολύ πι- ρο των βιοϊατρικών ερευνών, μπορεί να οδηγήσει σε
θανό να υπάρχει υγρό νερό και μάλιστα λίγο κάπαραπλάνηση κατά τη λήψη αποφάσεων που αφοτω από την επιφάνεια του πλανήτη Άρη.
ρούν τη χρηματοδότηση ερευνών, τον καθορισμό
Περισσότερα εδώ
κανόνων και τη δημόσια υγεία. Περισσότερα εδώ
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη μας από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον Μπαράκ Ομπάμα σε μια έκκληση για δράση που έκανε για
την Παγκόσμια Ημέρα της Γης. «Ουδείς μπορεί πλέον
να αρνηθεί ούτε να αγνοήσει την κλιματική αλλαγή»,
υπογράμμισε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος, υπενθυμίζοντας πως το 2014 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει
καταγραφεί ποτέ από το 1880 που άρχισαν να τηρούνται αρχεία με τις θερμοκρασίες. Περισσότερα εδώ
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Η αναπτυξιακή βοήθεια προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) μειώθηκε κατά 16% το
προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ). Περισσότερα εδώ

Περισσότερα εδώ

Κατά την περίοδο 2004-2013 περίπου 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους, τα οποία κατεδαφίστηκαν, ή επηρεάστηκαν οικονομικά προς το χειρότερο εξαιτίας της ελλιπούς επίβλεψης των έργων από την Παγκόσμια Τράπεζα. Περισσότερα εδώ
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το 10-30% αυτό το παράνομο εμπόριο (περίπου 72 - 426.000.000 δολάρια
ετησίως) πηγαίνει σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Κάθε χρόνο το χρυσό, το ξύλο, το κάρβουνο και προϊόντα όπως το
ελεφαντόδοντο, κινούνται λαθραία έξω από τη ζώνη των συγκρούσεων και των γύρω περιοχών
στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Περισσότερα εδώ

Τα τροπικά δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας αντιμετωπίζουν μια
νέα απειλή: τη ραγδαία επέκταση των φυτειών καουτσουκόδεντρου. Μέχρι το 2024, μέχρι και 85.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα
δασών, μια έκταση συγκρίσιμη με την Αυστρία, θα πρέπει να αποψιλωθούν προκειμένου να καλυφθεί η παγκόσμια ζήτηση σε
καουτσούκ, προειδοποιεί βρετανική μελέτη. Περισσότερα εδώ

Οι 886 πολίτες που συμμετέχουν στη συλλογική αγωγή κατά της ολλανδικής κυβέρνησης επιδιώκουν να την αναγκάσουν να λάβει πιο δραστικά μέτρα προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές. Περισσότερα εδώ

Europa Nostra 2015: Βραβεία πολιτιστικής κληρονομιάς για Χίο, Σύρο,
Λασίθι. Περισσότερα εδώ

Στη Γερμανία, τη Δανία και άλλες χώρες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρχίζουν να ωθούν τους αγρότες,
τη βιομηχανία, και τους δήμους να περικόψουν τα λιπάσματα και άλλες πηγές αζώτου που προκαλούν
σοβαρή περιβαλλοντική ζημία. Περισσότερα εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας

Νιτρορύπανση: νέα απόφαση καταδίκης της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Καταδικαστική απόφαση κατά της Ελλάδας εξέδωσε το Ευρωπαϊκό δικαστήριο την Πέμπτη 23 Απριλίου
σχετικά με σοβαρά φαινόμενα νιτρορύπανσης τα οποία παρατηρήθηκαν σε 9 περιοχές της χώρας. Ο χαρακτηρισμός των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα νιτρορρύπανσης (από λιπάσματα) ή ευτροφισμού ως ευπρόσβλητων και η λήψη μέτρων επιβάλλονται από την κοινοτική νομοθεσία. Από τα στοιχεία που προσκόμισε η Ελλά-

δα προέκυψε το συμπέρασμα ότι την περίοδο 2004-2007 εννέα περιοχές βρίσκονταν εκτός των χαρακτηρισμένων
ως ευπαθών ζωνών και έπρεπε να είχαν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες. Πρόκειται για τις περιοχές μεταξύ του
ποταμού Έβρου, της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, της Ημαθίας και της Θεσσαλικής πεδιάδας, του νόμου Ευβοίας,
της βορείου, νοτιοδυτικής και ανατολικής Πελοποννήσου , της ανατολικής Κρήτης, ανατολικής Αττικής και του Ασωπού.
Η Ελλάδα καταδικάστηκε για την συστηματική και επί σειρά ετών παράβαση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας για την ποιότητα του νερού, καθώς δεν προχώρησε στον χαρακτηρισμό αυτών των περιοχών ως
«ευπρόσβλητων» ενώ παράλληλα δεν έλαβε μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης. Οι ελληνικές αρχές υποστήρι-

ξαν μεν ότι η αναθεώρηση των ευπρόσβλητων περιοχών βρίσκεται υπό εξέλιξη, εκτίμησαν δε ότι οι περιοχές που
αναφέρει η Επιτροπή δεν πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηριστούν ως ευπρόσβλητες ζώνες σε όλη την έκτασή
τους. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές δεν αμφισβήτησαν ότι στις περιοχές αυτές η περιεκτικότητα σε νιτρικά ιόντα έχει
υπολογιστεί ως μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια, ενώ παραδέχθηκαν ότι ορισμένες μάζες γλυκών υδάτων που
έχουν προσβληθεί από το φαινόμενο του ευτροφισμού δεν ελήφθησαν υπόψη.
Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών ενώσεων στο υπέδαφος και στα νερά
προέρχεται από την ανεξέλεγκτη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, ενώ παρατηρείται σε μεγάλο ποσοστό και σε περιοχές με ζωικά απόβλητα.

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη-Αναστασία Φωτεινακοπούλου

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

www.ekepek.gr

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

http://www.facebook.com/groups/15477795324
E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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