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Σε δημόσια διαβούλευσ η το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλό τητα

 

 
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014

 
Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για την
 Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας πριν από λίγες ημέρες, αναρτά σήμερα Δευτέρα 3
 Φεβρουαρίου σε δημόσια διαβούλευση στη σελίδα http://www.opengov.gr/minenv/?p=5562 το Σχέδιο Δράσης για την
 υλοποίηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για τα πρώτα πέντε χρόνια (2014-2019). Στο Σχέδιο έχουν ληφθεί
 υπόψη και ενσωματωθεί πολλά από τα εύστοχα σχόλια και παρατηρήσεις Επιστημονικών Φορέων, Μη Κυβερνητικών
 Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, Υπηρεσιών του Κράτους που συμμετείχαν στη διαβουλευτική διαδικασία.
 
Το Σχέδιο Δράσης διαρθρώνεται σε 13 Γενικούς Στόχους και 40 Ειδικούς Στόχους σε πλήρη αντιστοιχία με την Εθνική
 Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα που οδηγούν σε 136 Ενέργειες-Δράσεις για την υλοποίηση των ειδικών στόχων την
 πενταετία 2014-2019.
 
Επισημαίνεται ότι οι ενέργειες-δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης μπορεί να είναι:
 
α) ενέργειες και δράσεις οι οποίες ήδη υλοποιούνται,
 
β) ενέργειες και δράσεις οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί,
 
γ) ενέργειες και δράσεις οι οποίες αναμένεται σύντομα να ξεκινήσουν,
 
δ) ενέργειες και δράσεις οι οποίες ήδη υλοποιούνται αλλά είναι πιθανό να απαιτείται βελτίωση της
 αποτελεσματικότητας ή ταχύτητας εφαρμογής και
 
ε) ενέργειες και δράσεις οι οποίες πρέπει να σχεδιαστούν για την επόμενη πενταετία προκειμένου να επιτευχθούν οι
 Στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.
 
Στη συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο
 την υιοθέτηση και την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής και του 5ετούς Σχεδίου Δράσης υλοποίησης των στόχων της
 (για την πενταετία 2014-2019), βάσει του Ν. 3937/2011 (νόμος Βιοποικιλότητας). Τονίζεται ότι, με μαζί με τις εθνικές
 προτεραιότητες η Ελλάδα ανταποκρίνεται ταυτόχρονα και στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το άρθρο 6 της
 Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος.
 
Με αφορμή την έναρξη του δημόσιου διαλόγου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
 Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
 
«Η ύπαρξη ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για τη
 Βιοποικιλότητα συνδέεται με το μέλλον και τη βιωσιμότητα των προστατευόμενων χωρών της πατρίδας μας, καθώς είναι
 άρρηκτα συνδεδεμένο με το σε εξέλιξη έργο του ΥΠΕΚΑ για την κατάρτιση του Εθνικού Πλαισίου Δράσεων
 Προτεραιότητας το οποίο:
 
1. αποτελεί το κεντρικό σχεδιαστικό εργαλείο για το συντονισμό των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων για το φυσικό
 περιβάλλον σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα και συνοχή τους
 
2. αποτελεί εργαλείο σχεδιασμού υλοποίησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων για μέτρα αποτελεσματικής διατήρησης,
 διαχείρισης και αποκατάστασης των περιοχών Natura 2000,
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3. θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βασικό εργαλείο αξιολόγησης των προτάσεων της χώρας μας για
 χρηματοδότηση στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο,
 
Με αίσθηση της ευθύνης μας στις επόμενες γενιές, οργανώνουμε βήμα-βήμα μια στέρεα επιστημονική βάση για την
 ενσωμάτωση της διατήρησης και της αειφορικής χρήσης της βιοποικιλότητας σε Εθνικό επίπεδο και την εγκαθίδρυση ενός
 βιώσιμου και λειτουργικού Εθνικού Συστήματος προστατευόμενων περιοχών, προσαρμοσμένου της σύγχρονες
 οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες».
 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014.
< Επιστροφή
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