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Χαιρετισμός τοσ Υποσργού Γεωργίας, Φσσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
στο εργαστήρι με θέμα  

"Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή" 
– Πρόγραμμα life ΕΝV/CY/000723 - 

"Development of a National Strategy for Adaptation to Climate Change 
adverse impacts in Cyprus ", 

 στη Λεσκωσία, 2 Νοεμβρίοσ 2011   
 

 

  

Κα. Επικευαλής της Αντιπροσωπίας της ΕΕ στην Κύπρο  

κ.  Επίτροπε Περιβάλλοντος 

κύριοι εκπρόσωποι της Εσρωπαϊκής Επιτροπής  

Κσρίες και Κύριοι,  

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,  

 

Με ηδηαίηεξε ραξά απεπζύλσ ραηξεηηζκό ζηo ζεκαληηθό απηό εξγαζηήξη ζηελ 

Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ελαξθηήξηα εθδήισζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Life CYPADAPT γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Εζληθή Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή.  

Η επηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Δηαθπβεξλεηηθή Επηηξνπή γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC) ππό ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Εζλώλ, θξνύεη 

ηνλ θώδσλα ζπλαγεξκνύ, ώζηε λα ιεθζνύλ όια ηα αλαγθαία κέηξα πνπ ζα 

επηηξέςνπλ λα πεξηνξίζνπκε ηελ αύμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 2 βαζκνύο 

Κειζίνπ, ζε ζύγθξηζε κε ηα πξνβηνκεραληθά επίπεδα.   

Καη είλαη θαζνξηζηηθή ε ζηηγκή, γηαηί καο ρσξίδνπλ κόλν ιίγεο βδνκάδεο από ηε  

θξίζηκε Σύλνδν ηνπ Νηέξκπαλ ηνλ Δεθέκβξε ηνπ 2011, ηελ  17ε Δηάζθεςε ησλ Μεξώλ 

(COP-17) ηνπ αλώηαηνπ νξγάλνπ ηεο Σύκβαζεο Πιαίζην ηνπ ΟΗΕ γηα ηηο Κιηκαηηθέο 

Αιιαγέο. Η ΕΕ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο επηδηώθνπλ από απηή ηε Δηάζθεςε λα 

επηζθξαγηζηνύλ νη δηεζλείο δηαπξαγκαηεύζεηο κε κία λέα, νινθιεξσκέλε θαη λνκηθά 

δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ην θιίκα πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην 

θαη ζα αθνξά ηελ πεξίνδν κεηά ην 2012. Η Σύλνδνο ηνπ Νηέξκπαλ ζα είλαη ε 

θαηάιιειε επθαηξία λα ηεζνύλ ζηόρνη πςειόηεξνη από ηνπο ζεκεξηλνύο, ώζηε λα 

θξαηεζεί ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 1,9 βαζκνύο έσο ην 2020 θαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν νη ρώξεο ξππαληέο.  

Η θιηκαηηθή αιιαγή είλαη ε ζνβαξόηεξε πξόθιεζε ζηελ επνρή καο κε 

πνιιαπιαζηαζηηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο θαη αιιεινεμαξηώκελεο επηδξάζεηο ζε 

ζεκαληηθνύο ηνκείο, όπσο απηέο ηνπ λεξνύ, ηεο ελέξγεηαο, ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο, ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκόηεηαο θπζηθώλ πόξσλ, 

ησλ ππνδνκώλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζην ζύλνιό ηεο. Οη επηπηώζεηο από ηελ Κιηκαηηθή 

αιιαγή, όπσο ε αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, γίλνληαη 
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ζηαδηαθά ζπλεηδεηέο θαη από ηνπο απινύο πνιίηεο πνπ ηα βηώλνπλ θαη κπνξεί ζην 

κέιινλ λα μεπεξάζνπλ θάζε αλζξώπηλε δπλαηόηεηα επαλόξζσζεο.  

 

Φίιεο θαη θίινη, νη επηπηώζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο δελ γλσξίδνπλ ζύλνξα. Γηα 

απηό, ε δηεζλήο θνηλόηεηα θαη ε Επξσπατθή Έλσζε ηνλίδνπλ όηη πέξαλ από  ηα κέηξα 

κεηξηαζκνύ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ 

απνηειεί κηα από ηηο ζεκειηώδεηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Υπνπξγείνπ 

καο, ζα πξέπεη λα δξάζνπκε παξάιιεια θαη  άκεζα ώζηε λα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα Πξνζαξκνγήο θαη λα εθαξκνζηνύλ νη αλαγθαίεο πνιηηηθέο ώζηε λα κπνξνύκε λα 

αληεπεμέιζνπκε ζηηο ήδε ζηηο ηξέρνπζεο επηπηώζεηο πνπ δελ κπνξνύλ πιένλ λα 

πξνιεθζνύλ θαη είλαη κε αλαζηξέςηκεο.  

 

Έρνπκε πεξάζεη ινηπόλ από ην ζηάδην ηεο επηζηεκνληθήο δηαπίζησζεο ησλ  

επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζε απηό ηεο αλάιεςεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξσηνβνπιηώλ γηα πξνζαξκνγή, όπσο είλαη ε ζεκεξηλή ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Life CYADAPT. Τν εξγαζηήξη απηό είλαη ην πξώην ζην είδνο ηνπ ζην 

ζέκα ηεο Πξνζαξκνγήο θαη ζηνρεύεη λα αλαδείμεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ γίλεηαη 

ζηελ Κύπξν, λα εληνπίζεη ηηο εππαζείο πεξηνρέο θαη ηνκείο ηεο Κύπξνπ ζηηο θιηκαηηθέο 

αιιαγέο θαη λα εηζεγεζεί πξαθηηθά κέηξα πξνζαξκνγήο πνπ ζα κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ ζηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο καο.       

Φξεηάδεηαη ινηπόλ αλάιεςε ζπληνληζκέλεο δξάζεο ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο πνπ 

απεηινύληαη πεξηζζόηεξν θαη ακεζόηεξα (π.ρ. γεσξγία, ύδαηα, βηνπνηθηιόηεηα, αιηεία 

θαη ελεξγεηαθά δίθηπα. Γηα απηό ρξεηάδεηαη ελίζρπζε ηεο αιιειεγγύεο κεηαμύ 

πεξηθεξεηώλ, αξρώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αθαδεκατθνύ, επηζηεκνληθνύ θαη 

εξεπλεηηθνύ θόζκνπ, αιιά θαη κεηαμύ ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ ηνκέα.  

Θέισ λα πηζηεύσ όηη ζε όιε απηή ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ Κύπξν, γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ ζα είκαζηε όινη καδί. Τν ΥΓΦΠΠ 

είλαη πάληνηε αλνηθηό ζε πξνηάζεηο θαη ζε θαηλνηόκεο ηδέεο θαη κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο Εζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Πξνζαξκνγήο ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο εζάο γηα ηε ζεκεξηλή παξνπζία ζαο εδώ θαη γηα ηε 

ζπκβνιή θαη ζπλεξγαζία ζαο ζηε δηνξγάλσζε ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο.  Θα ήζεια 

επίζεο λα επρεζώ θαιή αξρή θαη θαιή επηηπρία ζην εξγαζηήξη θαη ζην πξόγξακκα Life 

CYADAPT, από ην νπνίν όινη αλακέλνπκε λα απνθνκίζνπκε ζεκαληηθά νθέιε ζε 

βάθος τρόνοσ.  
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