
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – Τηλ. 210 32.91.501 –  E-mail: press@central.tee.gr 1 
 

Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

                                                                                                 5 Ιουνίου 2012 

 
Δήλωζε ηοσ προέδροσ ΤΕΕ, Χρήζηοσ Σπίρηδε  

για ηον εορηαζμό ηες Παγκόζμιας Ημέρας Περιβάλλονηος 
 
 
Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ, Χξήζηνο Σπίξηδεο, κε ηελ επθαηξία ηεο 40εο επεηείνπ 
ενξηαζκνύ ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Πεξηβάιινληνο, ην ζέκα ηεο νπνίαο γηα ην 
2012 είλαη «Πξάζηλε Οηθνλνκία: Μήπσο ζε πεξηιακβάλεη;» έθαλε ηελ 
παξαθάησ δήισζε:  
-«Η Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο δίλεη ηελ επθαηξία λα ηνλίζνπκε γηα κία 
αθόκε θνξά, όηη είλαη αλαγθαία ε ξηδηθή κεηαβνιή ηνπ αλαπηπμηαθνύ 
πξνηύπνπ  ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ. Τν γεγνλόο όηη ε Ειιάδα βξίζθεηαη 
εθηεζεηκέλε ζηε δίλε ηεο δηεζλνύο θξίζεο θαζηζηά επηηαθηηθόηεξε ηελ αλάγθε 
λα αξρίζεη από ηε ρώξα καο ε απαιιαγή από λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο ηνπ 
παξειζόληνο, πνπ επζύλνληαη γηα ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα. Επηβάιιεηαη ε 
Ειιάδα λα γίλεη ν πξνπνκπόο θαη ν θαηαιύηεο κηαο δηαξθνύο ζύγθξνπζεο 
ησλ πγεηώλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εξγαζίαο, κε ηηο 
δπλάκεηο ησλ κεηαπξαηώλ θαη ησλ θεξδνζθόπσλ, κέρξη ν παξαζηηηζκόο λα 
εηηεζεί θαηά θξάηνο θαη λα πάςνπλ νη δπλάκεηο πνπ ηνλ εθπξνζσπνύλ λα 
θηλνύλ ηα λήκαηα ηεο παγθόζκηαο ζθαίξαο θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ.   
 
Σηε δηθή καο αληίιεςε ε Πξάζηλε νηθνλνκία δελ είλαη νύηε κπνξεί λα γίλεη 
ζιόγθαλ πνιηηηθώλ ζθνπηκνηήησλ θαη ζπγθπξηώλ. Αληηζέησο, ηαπηηδόκαζηε 
απόιπηα κε ηνλ νξηζκό, πνπ δίλεη ν ΟΗΕ, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν Πξάζηλε 
Οηθνλνκία είλαη ε αεηθόξνο δηαρείξηζε ησλ θνηλώλ πόξσλ, πνπ νδεγεί ζηε 
ζηαζεξή βειηίσζε ηεο αλζξώπηλεο επεκεξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο 
θαη πνπ κεηώλεη ζεκαληηθά ηνπο πεξηβαιινληηθνύο θηλδύλνπο θαη ηηο 
νηθνινγηθέο ειιείςεηο.   
 
Τν ΤΕΕ έρεη δξνκνινγήζεη ηελ εθπόλεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ εζληθνύ 
ζρεδίνπ γηα ηε δηέμνδν ηεο ρώξαο από ην ηέικα ηεο θξίζεο. Οη έιιελεο 
δηπισκαηνύρνη κεραληθνί εξγαδόκαζηε γηα ηελ δηακόξθσζε θαη ελ ζπλερεία 
ηελ νηθνδόκεζε ελόο λένπ αλαπηπμηαθνύ κνληέινπ, κε αηρκή ηε γλώζε, ηελ 
θαηλνηνκία,  ηελ πνηόηεηα ησλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη παξάιιεια ηελ 
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 
Καηά ηελ δηθή καο αληίιεςε ινηπόλ ε Πξάζηλε νηθνλνκία πεξηιακβάλεη όιεο 
ηηο πγηείο παξαγσγηθέο δπλάκεηο. Έξρεηαη ζε επζεία ζύγθξνπζε κε ηηο θαθέο 
λννηξνπίεο θαη  ηηο πξαθηηθέο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ρζεο. Αηαιάληεπηνο ζηόρνο 
καο είλαη ε ηζόξξνπε θαη αμηνβίσηε αλάπηπμε, πνπ αμηνπνηεί θαη δελ 
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θαηαζηξέθεη ηνπο θπζηθνύο πόξνπο, πνπ  πξναζπίδεηαη θαη δελ παξαδίδεη 
έξκαην ζηηο δπλάκεηο ηνπ θέξδνπο ην ζπιινγηθό πεξηβαιινληηθό καο 
απόζεκα».  
 
 
  
 

                           από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΕΕ 


