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Έξτινε λ. Υποωςηέ, 
 
Ακιΰτινθ λα Επιλεζαμήχ τοω Γςαζείοω τθχ ΕΕ στθ Κύπςο, 
 
Ακιΰτινε λ. Επίτςοπε Πεςιβάμμοξτοχ, 
 
Ακιΰτινοι ελπςΰσφποι τθχ Εωςφπαϋλήχ Επιτςοπήχ 
 
Ελμελτοί Πςοσλελμθνέξοι, 
 
Αηαπθτοί Σωξεςηάτεχ, 
 
 
Η λμινατιλή αμμαηή αποτεμεί νία απΰ τιχ σθναξτιλΰτεςεχ λοιξφξιλέχ, οιλοξονιλέχ λαι 
πεςιβαμμοξτιλέχ πςολμήσειχ τθχ εποψήχ ναχ. 
 
Η παηλΰσνια λοιξΰτθτα νε σειςά αποζάσεφξ τφξ σωξΰδφξ τθχ Διαλωβεςξθτιλήχ Επιτςοπήχ 
τφξ Ηξφνέξφξ Ευξρξ ηια τθξ Αμμαηή τοω Κμίνατοχ (IPCC), λαμεί τιχ ψρςεχ ξα 
σωξεςηαστούξ λαι ξα ωιουετήσοωξ απΰ λοιξού, πομιτιλέχ λαι δςάσειχ ποω ξα βασίϊοξται σε 
δύο άκοξεχ: α) δςάσειχ ηια τθξ νείφσθ τφξ ελπονπρξ τφξ αεςίφξ τοω υεςνολθπίοω, τφξ 
ςύπφξ ποω εωυύξοξται ηια τθξ νεταβομή τοω λμίνατοχ λαι β) δςάσειχ πςοσαςνοηήχ ηια τθξ 
αποτεμεσνατιλή αξτινετρπισθ τφξ αξαπΰζεωλτφξ επιπτρσεφξ απΰ αωτήξ τθξ λμινατιλή 
αμμαηή.  
 
Στοξ πςρτο άκοξα, οι νέψςι τρςα διαπςαηνατεύσειχ δεξ έψοωξ, δωστωψρχ, πετύψει τθξ 
ξονουετιλή δέσνεωσθ ΰμφξ τφξ ψφςρξ, φχ πςοχ στθξ ωμοποίθσθ νέτςφξ πεςιοςισνού τφξ 
ελπονπρξ τφξ ςωποηΰξφξ αεςίφξ λαι τθξ σωηλςάτθσθ τθχ αύκθσθχ τθχ νέσθχ 
υεςνολςασίαχ τοω πμαξήτθ λάτφ απΰ 20 Κεμσίοω, νέψςι το 2020. Αξ λαι αωτή είξαι θ 
πςοσδολία τθχ επιλείνεξθχ 17θχ Σωξΰδοω τθχ πιο πάξφ Διαλωβεςξθτιλήχ Επιτςοπήχ, τοξ 
εςψΰνεξο Δελένβςιο στθξ Νΰτια Αζςιλή, δεξ είξαι βέβαιο αξ ωπάςψει ο ψςΰξοχ ηια ξα 
επιτεωψυεί ο πιο πάξφ στΰψοχ, ψφςίχ τθξ άνεσθ εζαςνοηή στςατθηιλρξ πομιτιλρξ 
πςοσαςνοηήχ. 
 
Στοξ δεύτεςο άκοξα, θ στςατθηιλή τθχ πςοσαςνοηήχ αποβμέπει στθ νείφσθ τθχ εωπάυειαχ 
λαι τθξ βεμτίφσθ τθχ πςοσαςνοστιλΰτθταχ τφξ ζωσιλρξ πΰςφξ, τφξ λοιξφξιλρξ λαι 
οιλοξονιλρξ σωστθνάτφξ, φχ πςοχ τιχ αςξθτιλέχ επιπτρσειχ τθχ λμινατιλήχ αμμαηήχ. 
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Η ομιστιλή λαι σωξδωασνέξθ πςοσέηηισθ τοω υένατοχ λαι θ επιτωψήχ αξτινετρπισθ τοω 
πςοβμήνατοχ, πςοσζέςεται νε τθξ αξάπτωκθ λαι εζαςνοηή ευξιλρξ στςατθηιλρξ 
πςοσαςνοηήχ στθξ λμινατιλή αμμαηή. Για τοξ σλοπΰ, θ ΕΕ δθνοσίεωσε τοξ Απςίμθ τοω 
2009, τθξ Ζεωλή Βίβμο ηια τθξ Πςοσαςνοηή, έξα λαυοδθηθτιλΰ έηηςαζο ποω αποτεμεί το 
εωςφπαϋλΰ πμαίσιο δςάσθχ λαι τοω σψεδιασνού τφξ πιο πάξφ στςατθηιλρξ τφξ Κςατρξ –
Μεμρξ τθχ. Ταωτΰψςοξα δε, εκασζαμίϊει τθξ σωξεςηασία λαι αμμθμεηηύθ νετακύ τφξ 
εταίςφξ λαι τθξ αξάμθψθ σωξτοξισνέξφξ εξεςηειρξ, βέμτιστφξ πςαλτιλρξ λαι νέτςφξ 
αξτινετρπισθχ. 
 
Το πμαίσιο πςοσαςνοηήχ τθχ ΕΕ, πεςιμανβάξει δύο ζάσειχ: Η πςρτθ ζάσθ (2009- 2012) 
αποσλοπεί στθξ πςοετοινασία λαι επεκεςηασία νιαχ σωξομιλήχ εωςφπαϋλήχ στςατθηιλήχ 
ηια τθξ πςοσαςνοηή, νέσα απΰ τθξ διανΰςζφσθ τφξ ευξιλρξ σψεδίφξ πςοσαςνοηήχ στθξ 
λμινατιλή αμμαηή, θ οποία υα εζαςνοστεί λατά τθξ δεύτεςθ ζάσθ θ οποία αςψίϊει το 2013. 
 
Τα πεςισσΰτεςα Κςάτθ- Μέμθ έψοωξ ήδθ ομολμθςρσει τθξ πςρτθ ζάσθ, θ οποία έψει 
τέσσεςειχ άκοξεχ πςοτεςαιΰτθταχ: 1) τθξ δθνιοωςηία νιαχ στιβαςήχ ηξφστιλήχ βάσθχ 
σψετιλά νε τιχ επιπτρσειχ λαι τοξ αξτίλτωπο τθχ αμμαηήχ τοω λμίνατοχ, 2) τθξ εξσφνάτφσθ 
τθχ πςοσαςνοηήχ στοωχ στςατθηιλούχ τονείχ πομιτιλήχ τθχ ΕΕ, 3) τθξ ψςήσθ σωξδωασνού 
νέσφξ πομιτιλήχ (νε σωνπςάκειχ δθνοσίοω λαι ιδιφτιλού τονέα) ρστε ξα διασζαμιστεί θ 
πςοσαςνοηή λαι 4) τθξ αξαβάυνισθ τθχ διευξούχ σωξεςηασίαχ στο υένα τθχ πςοσαςνοηήχ. 
 
Η διανΰςζφσθ βιρσινθχ ευξιλήχ στςατθηιλήχ ηια τθ πςοσαςνοηή τθχ Κύπςοω στιχ 
ωπαςλτέχ λαι πςοβμεπΰνεξεχ νεταβομέχ τοω λμίνατοχ λαι τφξ σωξεπειρξ τοωχ, είξαι 
ωπΰυεσθ ΰμφξ, πομιτείαχ λαι πομιτρξ. Εα πςέπει ξα διασζαμίϊει τθξ έηλαιςθ μήψθ νέτςφξ 
λαι δςάσεφξ λαι ξα αξταπολςίξεται στιχ ιδιαίτεςεχ σωξυήλεχ τθχ βιοηεφηςαζιλήχ ναχ υέσθχ 
λαι στθξ ψςθνατοοιλοξονιλή ναχ δωξατΰτθτα. 
 
Το σθνεςιξΰ Εςηαστήςι, είξαι το πςρτο βήνα αωτήχ τθχ σωμμοηιλήχ πςοσπάυειαχ, λαι 
στοψεύει αζεξΰχ στθξ ελτεξέστεςθ αμμθμοεξθνέςφσθ λαι αξταμμαηή απΰψεφξ λαι 

πςοβμθνατισνρξ νετακύ τφξ ενπμελονέξφξ ζοςέφξ λαι αζ΄εταίςοω, στθ οωσιαστιλή 
σωνβομή ΰμφξ στθξ διανΰςζφσθ τθχ Ευξιλήχ Στςατθηιλήχ ναχ ηια τθ Πςοσαςνοηή στθξ 
Κμινατιλή Αμμαηή. 
 
Αξανέξεται ΰτι, τΰσο νέσα απΰ τιχ παςοωσιάσειχ τφξ ακιΰμοηφξ αλαδθναϋλρξ, ελπςοσρπφξ 
λωβεςξθτιλρξ τνθνάτφξ λαι τοπιλήχ αωτοδιοίλθσθχ, τφξ επιψειςήσεφξ λαι τφξ 
πεςιβαμμοξτιλρξ οςηαξρσεφξ, ΰσο λαι νέσα απΰ τιχ σωϊθτήσειχ τφξ ονάδφξ εςηασίαχ ποω 
υα σωηλςοτθυούξ αύςιο, υα ηίξει εωςεία αξασλΰπθσθ τθχ σθνεςιξήχ λατάστασθχ. 
 

Σαχ εύψοναι λαμή επιτωψία λαι σαχ εωψαςιστρ πομύ ηια τθξ σωξεςηασία σαχ. 

 

 

 


