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Η ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕI ΕΠΙΛΟΓH, 
ΕIΝΑΙ ΑΠΑΡΑIΤΗΤO ΝΑ ΠΑΡΑΜΕIΝΕΙ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡA 

 

 

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του 2022 που πραγματοποιήθηκε στη 
Λεμεσό (Κύπρος) στις 13 Μαΐου, η FIEC διοργάνωσε συνέδριο με θέμα "Βιώσιμες κατασκευές για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής". 
Εκτός από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο η Βιωσιμότητα εφαρμόζεται σε μια χώρα όπως η Κύπρος, το συνέδριο 
αποτέλεσε επίσης την ευκαιρία να παρουσιαστεί το όραμα της FIEC για την Βιωσιμότητα. 
Οι Κατασκευές είναι στενά συνδεδεμένες με την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, την 
πράσινη μετάβαση και πολιτικές απαλλαγής από τον άνθρακα. "Σε μια βιομηχανία που βασίζεται 
σε μια εκτεταμένη αλυσίδα εφοδιασμού και σε μια ευρεία κοινότητα ενδιαφερομένων" εξήγησε ο 
Piero Petrucco, αντιπρόεδρος της FIEC "Η FIEC γνωρίζει ότι η εφαρμογή της βιωσιμότητας στις 
επιχειρήσεις και η επίτευξη της ανάπτυξης σε συνδυασμό με την πράσινη ανάπτυξη, απαιτεί μια 
ολιστική προσέγγιση βασισμένη σε 3 πυλώνες που πηγάζουν και προκύπτουν από την 
περιβαλλοντική, την κοινωνική και την οικονομική διάσταση". Για το σκοπό αυτό, η Ομοσπονδία 
επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της προς ευρύτερες παγκόσμιες και ενωσιακές εμβληματικές δράσεις, 
ήτοι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), η Συμφωνία του Παρισιού και η Πράσινη 
Συμφωνία. 
"Η ενσωμάτωση των πτυχών της βιωσιμότητας είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων μας για την 
παροχή λύσεων στις βασικές τομεακές προκλήσεις και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί σε 
ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο" δήλωσε ο Petrucco, προσθέτοντας πως η μεταβατική 
διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, παρά το οτι ορισμένες κατασκευαστικές εταιρείες πρέπει ακόμη να 
συμπεριλάβουν ή να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα στο επιχειρηματικό τους μοντέλου επηρεάζοντας 
την υποδομές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εναλλακτικές έννοιες κινητικότητας κ.λπ. 
"Πέρα από τις απαιτήσεις, η διαχείριση της βιωσιμότητας μετατρέπεται σε ηθική άδεια λειτουργίας 
και έναν τρόπο να παραμείνει κανείς ανταγωνιστικός στην αγορά " υπογράμμισε ο Petrucco. 

 

 
To έγγραφο αυτό “FIEC vision of sustainability” μπορείτε να το κατεβάσετε από το website της FIEC.  

Η FIEC είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, η οποία 

εκπροσωπεί μέσω των 32 εθνικών ομοσπονδιών-μελών της σε 27 χώρες (24 στην ΕΕ και τη 

Νορβηγία, την Ελβετία και την Ουκρανία) κατασκευαστικές επιχειρήσεις όλων των 

μεγεθών, δηλαδή μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και "παγκόσμιους παίκτες", που 

ασκούν όλες τις μορφές οικοδομικών και τεχνικών έργων. 
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