
 

Μζγαρα, 29 Μαΐου 2017  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

“Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ, θ 5θ Ιουνίου 2017” 
Σο μινυμα του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ κ. Παναγιώτθ 

Κουρουμπλι και του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ ταμοφλθ 
 

Η “Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ”, ζχει κεςμοκετθκεί από τθ Γενικι 
υνζλευςθ υου Οργανιςμοφ Ηνωμζνων Εκνϊν (ΟΗΕ) και γιορτάηεται κάκε χρόνο ςτισ 5 
Ιουνίου. 

 

Ο εορταςμόσ αυτόσ μασ υπενκυμίηει ακόμθ μία φορά τισ ιδθ λεπτζσ 

ιςορροπίεσ του πλανιτθ μασ και το γεγονόσ ότι το μζλλον του όπωσ και αυτό τθσ 

φπαρξισ μασ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 

Παράλλθλα θ θμζρα αυτι αποτελεί ιδανικι ευκαιρία για περιβαλλοντικι 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν με ςκοπό τθν ανάλθψθ δράςεων για 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 

Ολοι μασ αναγνωρίηουμε τθν αλλθλεξάρτθςθ των ανκρϊπινων κοινωνιϊν με 

το φυςικό τουσ περιβάλλον και ςτα πλαίςια αυτά θ βιϊςιμθ και αειφόροσ 

Κοινωνικο- Οικονομικι ανάπτυξθ κα πρζπει να εξαςφαλίηεται με γνϊμονα τον 

ςεβαςμό ςτθ φφςθ μζςω τθσ ορκολογικότερθσ διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ. 

 

Ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ πολιτικισ κ. Παναγιώτθσ 

Κουρουμπλισ, ςτο μινυμά του για τθν θμζρα αυτι ανάμεςα ςε άλλα αναφζρει: 

« τθν πατρίδα μασ, ο άφκονοσ φυςικόσ τθσ πλοφτοσ θ μεγάλθ ζκταςθ τθσ 

ακτογραμμισ τθσ και θ πλθκϊρα των νθςιϊν τθσ αποτελοφν ςθμαντικά ςυγκριτικά 

πλεονεκτιματα ςτθν προςπάκειά τθσ να χαράξει μία νζα αναπτυξιακι πορεία. 

 



Με τθν ευκαιρία του εορταςμοφ τθσ “Παγκόςμιασ θμζρασ Περιβάλλοντοσ” 

κα ικελα να αναφερκϊ ςτθν ολοκλιρωςθ από το Τπουργείο μασ τθσ διαδικαςίασ 

για τθν πρόςφατθ κφρωςθ τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τον Ελεγχο και τθ διαχείριςθ 

του Ερματοσ και των Ιηθμάτων που προζρχονται από τα πλοία, που υιοκετικθκε 

ςτον Διεκνι Ναυτιλιακό Οργανιςμό, με ςκοπό τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του 

φαινομζνου τθσ μεταφοράσ  και διαςποράσ ςτθ κάλαςςα επιβλαβϊν, αλλόχκονων 

υδρόβιων οργανιςμϊν, μζςω τθσ αλλαγισ του ζρματοσ των πλοίων, 

αποδεικνφοντασ με αυτόν τον τρόπο ζμπρακτα το ςυνεχζσ ενδιαφζρον του 

Τπουργείου για τθν προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ. 

Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ πολιτικισ, ςυμμετζχει κι εφζτοσ ενεργά 

ςτθν ενθμζρωςθ κι ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Κοινωνίασ για τθν προάςπιςθ  του 

καλάςςιου περιβάλλοντοσ, ςτθν προςταςία του οποίου ςυμβάλλουν  κακθμερινά 

τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ ϊματοσ _ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, χάρισ ςτθν 

εκπαίδευςι τουσ και το υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ που τα διακρίνει.» 

Για το ίδιο ηιτθμα ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ ςτο δικό του 

μινυμα τονίηει: 

« Μζςω του εορταςμοφ τθσ “Παγκόςμιασ Ημζρασ Περιβάλλοντοσ για το 2017” 

οφείλουμε να αναλογιςτοφμε ότι ςε αυτό το περιβάλλον δεν ηοφμε μόνοι μασ. 

Σο παραλάβαμε, το διαχειριηόμαςτε και πρζπει να  το παραδϊςουμε ςτισ επόμενεσ 

γενιζσ. 

Η ςχζςθ μασ με το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ εκτόσ από Οικονομικι, Κοινωνικι και 

Πολιτιςτικι είναι πρωτίςτωσ μία ςχζςθ ηωισ, τθν οποία πρζπει να προςτατζψουμε 

και να διαφυλάξουμε με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ και ο Διμοσ Μεγαρζων καταβάλλει 

τεράςτια προςπάκεια προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι με πολλζσ δράςεισ κάκε χρόνο 

μζςω προγραμμάτων ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ςκουπιδιϊν και ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ των παραλιϊν.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων χζςεων 


