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Τι είναι
Ο Ιούνιος έχει καθοριστεί ως Μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των μελών της στρατιωτικής οικογένειας της ΕΦ αναφορικά
με την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση με σκοπό τελικά να αποτελέσει φορέα
εμπέδωσης και ανάπτυξης της περιβαλλοντικής συνείδησης των αυριανών
πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Με τον καθορισμό αυτού του θεματικού μήνα υπογραμμίζεται η
αναγνώριση από την Εθνική Φρουρά της σημασίας των συστατικών στοιχείων
και των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος στη διατήρηση της ζωής και η
πεποίθησή της ότι αποτελεί ευθύνη όλων μας να προστατεύουμε αυτά τα
στοιχεία τόσο προς όφελός μας όσο και προς όφελος των επόμενων γενεών.
Η Εθνική Φρουρά τα τελευταία χρόνια έχει θέσει ως προτεραιότητα
την προστασία του περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις της, όχι μόνο για να
διαφυλάξει πολύτιμους πόρους για τις μελλοντικές γενιές αλλά και για να
εξασφαλίσει ότι υπάρχουν διαθέσιμα η γη, το νερό και ο αέρας που
απαιτούνται για τη διατήρηση της στρατιωτικής της ετοιμότητας.
Τι έχει κάνει/κάνει η ΕΦ
Η ΕΦ αναγνωρίζοντας ότι η διαχείριση των πηγών της ενέργειας και
των υδάτων στις εγκαταστάσεις της επιδρά αποτελεσματικά στο γεγονός ότι
ότι ο στρατός έχει πρόσβαση στην ενέργεια και το νερό που χρειάζεται,
εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την βιωσιμότητα και την ετοιμότητά του,
προβαίνει σε καινοτόμες δράσεις με προστιθέμενη αξία μερικές από τις οποίες
είναι:
Η ενσωμάτωση της Οικολογικής Αειφόρου Ανάπτυξης (ΟΑΑ) στο
δομημένο περιβάλλον, με την υιοθέτηση κριτηρίων, αρχών και
κατευθυντήριων γραμμών τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού των νέων
εγκαταστάσεών της όσο και κατά την συντήρηση και ανακαίνιση των
παλαιότερων εγκαταστάσεών αυτής.
Η εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων στις
στρατιωτικές εγκαταστάσεις, προωθώντας μέτρα αειφόρου κατανάλωσης
(μείωση υπερκατανάλωσης, επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων)
και μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων εφαρμόζοντας παράλληλα

προγράμματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένων
υλικών στα στρατόπεδά της.
Η προώθηση της συνεργασίας με το Τμήμα Περιβάλλοντος κατά το
στάδιο της ετοιμασίας και εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων για τις
υπόλοιπες περιοχές οι οποίες φιλοξενούν εγκαταστάσεις της Εθνικής
Φρουράς δημιουργώντας παράλληλα ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη
προγραμμάτων συνεργασίας με οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και
λοιπές υπηρεσίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει προβεί στην επιτυχημένη ανάπτυξη και
εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EMAS (Eco Management and Audit Scheme) στο Στρατόπεδο
Αντ/γου «Στυλιανού Καλμπουρτζή» στο Δελίκηπο, το οποίο ήταν το πρώτο
στρατόπεδο στην Ευρώπη στο οποίο εφαρμόστηκε το εν λόγω σύστημα.
Τέλος, με τον καταρτισμό αρμόδιου επί του θέματος τμήματος
προβαίνει στον εντοπισμό και την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων επί των
αναδεικνυόμενων ζητημάτων επί των περιβαλλοντικών ζητημάτων που
άπτονται της αρμοδιότητάς της και επηρεάζουν την καθημερινή της
λειτουργία, συνδράμοντας έτσι στην εξασφάλιση της μελλοντική
περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας.

Τι σχεδιάζει σχετικά με το θέμα να κάνει η ΕΦ στο μέλλον
Η ΕΦ αναγνωρίζοντας την αλληλεξάρτηση της αποστολής του
στρατού με το φυσικό μας περιβάλλον, θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε όλες τις εγκαταστάσεις της και να
διαμορφώνει εκείνες τις πολιτικές απέναντι στο περιβάλλον που θα της
εξασφαλίσουν την διαθεσιμότητα των πόρων προκειμένου να ανταπεξέλθει
στην αποστολή της.
Θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς επί του
θέματος για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων, επί της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας, που θα συνδράμουν την ετοιμότητά της και θα προωθήσουν
την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των φυσικών πόρων, υπενθυμίζοντας
στο σύνολο των μελών της ότι ο η ορθή διαχείριση των διατιθέμενων πόρων
και η διατήρηση του περιβάλλοντος αναλλοίωτου ώστε να παραδοθεί στις
νεότερες γενιές κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποτελεί ευθύνη όλων μας.
Γιατί είναι σημαντικό για την ΕΦ
Η ενέργεια, το νερό και η γη αποτελούν λειτουργική αναγκαιότητα και
θεμελιώδη παράγοντα για όλες τις στρατιωτικές δυνατότητες. Οι
περιβαλλοντικοί περιορισμοί μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά και ακόμη και
να σταματήσουν την ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να εκπαιδεύσουν το
προσωπικό τους ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν την αποστολή τους.
Μέσω της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης δίνεται η δυνατότητα στην
Εθνική Φρουρά να συνεχίσει να δημιουργεί καταρτισμένα στελέχη και οπλίτες,

έτοιμους για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη ή αποστολή τους ανατεθεί,
διατηρώντας παράλληλα πόρους για τις μελλοντικές γενιές.
Η πολιτική της Εθνικής Φρουράς για το περιβάλλον αναγνωρίζει την
αλληλεξάρτηση μεταξύ των απαιτήσεων της στρατιωτικής αποστολής, του
φυσικού περιβάλλοντος και της ευημερίας της κοινωνίας, καθόσον θεωρείται
ότι η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα επίτευξης της
αποστολής. Αυτό οδηγεί σε καλύτερη κατάρτιση εκπαιδευτικών
εγκαταστάσεων, προσομοιάζοντας με τον καλύτερο τρόπο στις συνθήκες
διεξαγωγής των επιχειρήσεων, βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και
δημιουργία υγιούς περιβάλλοντος. Επιπλέον οι σύγχρονες προκλήσεις στους
τομείς της ενέργειας και των φυσικών πόρων απότοκο των ασταθών καιρικών
συνθηκών καθώς και λοιπών αστάθμητων παραγόντων μπορεί να οδηγήσουν
σε σημαντικές ευπάθειες. Ως εκ τούτου, οι πρακτικές διαχείρισης ενέργειας και
νερού υποστηρίζουν την ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να διατηρούν και
αναπτύσσουν αποτελεσματικές στρατιωτικές δυνάμεις.
Με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα να αποτελεί ολοένα και
περισσότερο μέρος της καθημερινής λειτουργίας της Εθνικής Φρουράς καθώς
και την εφαρμογή μιας ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής από μέρους της,
δίνεται ακόμα μία δυνατότητα στην κοινωνία να αντιληφθεί ότι η Εθνική
Φρουρά είναι κάτι περισσότερο από μια στρατιωτική δύναμη. Αποτελεί έναν
έμπιστος θεσμό, ο οποίος λειτουργεί με περιβαλλοντική υπευθυνότητα
απέναντι στις μελλοντικές γενιές.

