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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
Καθώς πλησιάζει στο τέλος της η διαβούλευση για το κείμενο με τις «Στρατηγικές Κατευθύνσεις 
του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε 
τον φάκελο που κατατέθηκε από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εκτίμηση από τις 
υπηρεσίες της. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της πολιτικής ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή 
υπηρετείται μέσω των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, δηλαδή μεταξύ άλλων 
«την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την 
παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, την έρευνα και καινοτομία, την ευφυή βιώσιμη 
και συμπεριληπτική ανάπτυξη», θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την περιβαλλοντική και κλιματική 
διάσταση των πολιτικών και μέτρων που θα προταθούν.  
 
Ως δική μας καταρχήν συμβολή στην πορεία ανάκαμψης της χώρας, έχουμε διατυπώσει σειρά 
από προτάσεις σε έκθεση με τίτλο “Blueprint for a green recovery in Greece”, το οποίο μπορείτε 
να δείτε εδώ: https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_greece_green_recovery_report_eng.pdf  
 
Οι δημόσιες διαβουλεύσεις επί στρατηγικών και νομοθεσίας που αφορούν την αναπτυξιακή 
πορεία και την κοινωνική πρόοδο της χώρας έχουν κομβική σημασία στη διάπλαση ισχυρών 
αναπτυξιακών πολιτικών ευρείας κοινωνικής αποδοχής, ενώ αντλούν τις πιο καινοτόμες συμβολές 
από κάθε ενδιαφερόμενο.    
 
Σε αυτή την εποχή ραγδαίων εξελίξεων και συνεχών κρίσεων, μεγάλη πρόκληση είναι η επίτευξη 
βιωσιμότητας, με κοινωνίες ισχυρότερες και πιο ανθεκτικές. Η ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή 
στη διάπλαση των πολιτικών εξόδου από την κρίση, οι οποίες θα καθορίσουν την πορεία της 
χώρας για τις επόμενες δεκαετίες, πρέπει να θεωρείται θεμελιώδες πρόταγμα. Θεωρούμε 
συνεπώς πως η δημοσιοποίηση του πλήρους σχεδίου προτάσεων που έχει υποβληθεί προς την 
Επιτροπή αποτελεί υπερισχύον δημόσιο συμφέρον για την πορεία της χώρας προς μια ουσιαστικά 
βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. 
 
Παραμένουμε ευχαρίστως στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και συζήτηση. 
 
Με εκτίμηση, 

 
Δημήτρης Καραβέλλας 
Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς 

κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 
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