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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τα τελευταία χρόνια η επιστηµονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει τη σηµασία της προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας των ειδών και του τοπίου και της σταθερότητας του 
κλίµατος και τα έχει συνδέσει  µε τρόπο άµεσο µε την ποιότητα ζωής, την βιώσιµη ανάπτυξη και 
το µέλλον του ίδιου του πλανήτη µας. 

Η σηµερινή περιβαλλοντική κρίση που αποτυπώνεται στις εκτεταµένες καταστροφές των δασών, 
στη ρύπανση των υδάτινων φορέων, στην υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων και στην 
κλιµατική αλλαγή, έχει οδηγήσει την ίδια την ανθρωπότητα στο πλέον κρίσιµο µεταίχµιο. 
Περαιτέρω χειροτέρευση των περιβαλλοντικών συνθηκών δεν σηµαίνει πια µόνο 
απώλεια της ποιότητας ζωής, την καταστροφή των δασών ή τη µόλυνση της 
θάλασσας. Σηµαίνει απώλεια της ίδιας της ζωής. 

Επιβάλλεται η Παγκόσµια Κοινότητα να κατανοήσει την ανάγκη αλλαγής  του µοντέλου 
ανάπτυξης και να επιβάλλει στις Κυβερνήσεις τη λήψη µέτρων που θα ενσωµατώνουν στο δίκαιο 
τους, σαφείς και άµεσους κανόνες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  και θα 
στηρίζουν πολιτικά και οικονοµικά µέτρα που θα επιβάλλουν την αειφορική διαχείριση των 
φυσικών πόρων και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών καταστροφών,  µε απόλυτο 
σεβασµό στην πολιτισµική κληρονοµιά . 

Ιδιαίτερα στη χώρα µας οι παραπάνω προϋποθέσεις αποκτούν ιδιαίτερο νόηµα και σηµασία λόγω 
της οικονοµικής κρίσης.  Οφείλουµε να διαφυλάξουµε σαν ευνοµούµενη πολιτεία και να 
θωρακίσουµε σαν ειδικοί επιστήµονες,  την φυσική και πολιτιστική µας κληρονοµιά. 
Όπως ρητά επιβάλλει  το Σύνταγµα και οι νόµοι της πατρίδας µας και ενάντια σε κάθε 
σκέψη υπερεκµετάλλευσης των φυσικών πόρων ή εµπορευµατοποίησης τους, µε 
κριτήριο το άµεσο κέρδος και σε βάρος της αειφορίας τους. 

Ασκώντας το θεσµικό ρόλο µας, ως συµβούλου της πολιτείας, δεν µπορούµε να 
µένουµε απαθείς στην προώθηση από διάφορα Υπουργεία, χωρίς κανένα συντονισµό, 
νοµοσχεδίων οριακής συνταγµατικής νοµιµότητας που υποβαθµίζουν το καθεστώς 
περιβαλλοντικής προστασίας, σε µια απόπειρα να ικανοποιήσουν στόχους του 
µνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής πολιτικής ή στις «πολιτικές επιθέσεις»  
στο περιβάλλον µε νόµους ενταγµένους στη λογική του «Fast track» για την 
επιτάχυνση των επενδύσεων, ή στις συναφείς εκπτώσεις στην περιβαλλοντική 
αδειοδότηση επιχειρήσεων. 



Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ, µε αφορµή τα παραπάνω, εκφράζει την 
ανησυχία του για τη διαρκή αποδυνάµωση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και κυρίως 
των δασικών,  που έχουν κύριο περιβαλλοντικό χαρακτήρα και ευθύνη, ασκούν  
αποκλειστικά αρµοδιότητες προστασίας της υπαίθρου και ελέγχουν σε τοπικό επίπεδο 
τα αδικήµατα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος.   

Καλούµε τους Γεωτεχνικούς (Γεωπόνους, ∆ασολόγους, Κτηνιάτρους Γεωλόγους και 

Ιχθυολόγους) να παλέψουν για την ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της περιβαλλοντικής 

συνείδησης των πολιτών και να εργαστούν  για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική 

προστασία. 
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