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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
 

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι, στη 2η συνεδρίασή της, που 
πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά την 5.3.2014 η Επιτροπή Φύση 2000 εξέφρασε σύμφωνη 
γνώμη προς τα Τελικά Σχέδια τόσο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα όσο και 
του Σχεδίου Δράσης. 

Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Φύση 2000 συγκροτήθηκε εκ νέου (για 3η τριετή θητεία) 
με την απόφασή σας 6825/203 (4.2.2014) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 104 
(28.2.2014). Η Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά την 19.2.2014 και εκλήθη να εκφράσει 
γνώμη επί των 2 Σχεδίων, τα κείμενα των οποίων είχαν συντάξει η προηγούμενη Εθνική 
Επιτροπή Φύση 2000 (2010-2013), οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και, σε τελικό στάδιο (Οκτώβριος 
2013-Φεβρουάριος 2014), η ΟΔΕ-Φύση του ΥΠΕΚΑ. Η Επιτροπή Φύση 2000 έλαβε τα κείμενα 
μετά την ενσωμάτωση από την ΟΔΕ-Φύση των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης και 
αποφάσισε, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, να εκφράσει γνώμη επί των Σχεδίων στην 
επόμενη συνεδρίασή της, αφού προηγουμένως δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της να 
υποβάλουν προτάσεις και σχόλια βελτίωσης. Τις προτάσεις αυτές των μελών επεξεργάστηκε 
ο συντάκτης των κειμένων της τελικής φάσης, δηλ. η ΟΔΕ-Φύση και τα Τελικά Σχέδια 
ετέθησαν υπ’ όψιν της Επιτροπής για έκφραση γνώμης και, όπως προανέφερα, έτυχαν της 
σύμφωνης γνώμης από το σύνολο των μελών της Επιτροπής με μικρές μόνον παρατηρήσεις. 

 
Κύριε Υπουργέ, 
Διερμηνεύοντας τις απόψεις του συνόλου της Επιτροπής Φύση 2000, σας παρακαλώ να 

προχωρήσετε στις διαδικασίες για την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Εθνικής 
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με τον 
Ν.3937/2011, άρθρ. 17.3 και την γνωστή σε όλους, εκπεφρασμένη και διακηρυγμένη 
πολιτική σας βούληση. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα αφενός θα εκπληρώσει, με μακρά 
δυστυχώς καθυστέρηση, μία σημαντική διεθνή υποχρέωσή της και αφετέρου θα θέσει τα 
θεμέλια για την αποφασιστική και συντονισμένη διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και 
αξιοποίηση ενός από τα σπουδαιότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, του εξαιρετικού δηλαδή 
πλούτου της βιολογικής ποικιλότητας της χώρας μας. Ως Επιτροπή Φύση 2000, και στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, επιθυμούμε κι εμείς να συμβάλουμε κατά το δυνατόν στην 
προσπάθεια αυτή. 

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
 
 
Κώστας Α. Θάνος 
Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000 


