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Κοινοποίηση: 
‘Υπουργό 'Εσωτερικών

Σε απάντηση του υπομνήματος σου τής 10.4.82, σοϋ 
γνωρίζω τά εξής:

1. "Εχει υποβληθεί Αναλυτικό υπόμνημα στό ‘Υπουργείο
Γεωργίας (‘Υπουργό καί ‘Υφυπουργούς 17.3.82), με 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος μέ ΥΧΟΠ καί προβλήματα 
έπικαλύψεων κλπ. Περιμένουμε νά καθορίσετε ημερο
μηνία συζήτησης, ύστερα άπό επεξεργασία των υπη
ρεσιών σας, όπως έχουμε συνεννοηθει.

2 . 'Αναφορικά μέ τά θέματα περιβάλλοντος, πάντοτε 
υπάρχει συμμετοχή τών εκπροσώπων του*Υπουργέ ίου 
Γεωργίας σέ κοινές δια-ύπουργικές επιτροπές, προ- 
κειμένου νά διατυπωθούν όποιεσδήποτε θέσεις, ιδιαί
τερα σέ διεθνή θέματα πού χειριζόμαστε εμείς. 
Πάντως, όπως φαίνεται καί άπό τό συνημμένο γράμμα 
πρός τούς ‘Υπουργούς Συντονισμού καί 'Εσωτερικών, 
υπάρχει γενικώτερο πρόβλημα.

3. Πριν άπό τη συνάντηση στόν κύκλο "ποιότητα ζωής", 
νομίζω πρέπει νά προηγηθει συνεννόηση Αρμοδίων 
σχετικά μέ τά δύο παραπάνω σημεία.
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'Αθήνα 26 'Απριλίου 1982

Πρός :
'Υπουργό Συντονισμού 
'Υπουργό Εξωτερικών

Θέμα: Πολίτικη καί θέσεις, της χώρας γιά τό Περιβάλλον

Σχετικά μέ τά θέματα περιβάλλοντος, έξακολουθει ακόμα 
νά υπάρχει σύγχιση, παρά την ύπαρξη του Υ.Χ.Ο.Π. σάν τόν 
αρμόδιο φορέα κυβερνητικής πολιτικής καί παρά τίς δικές σας 
προφορικές επεξηγήσεις στις ύπηρεσίες σας, σύμφωνα μέ παλαιό- 
τερες συνεννοήσεις μας.

Έτσι παρατηρούνται:

(α) Αύτόνομη δράση υπηρεσιών διαφόρων ύπουργείων, χωρίς κάν 
ένημέρωση του 'Υπουργείου Περιβάλλοντος.

(β) Απόκρυφη στοιχείων καί πληροφοριών, ίδιαίτερα αναφορικά 
μέ τίς διεθνείς σχέσεις καί ύποχρεώσεις τής χώρας, καί 
τούτο λόγω τής γνωστής στό παρελθόν τακτικής τού σέ 
"άτομικό επίπεδο" χειρισμού συνεδρίων, αποστολών, κλπ.

(γ) Ανεπάρκεια έπεξεργασίας τών έθνικών θέσεων.

Παρακαλώ νάμάς βοηθήσετε μέ νέα σας ενέργεια ώστε νά 
μπορέσουμε νά άνταποκριθουμε στίς ευθύνες μας.

Αναγκαίο μέτρο είναι ή αποστολή νέας έγγράφου εντολής 
πρός τίς ύπηρεσίες όλων τών ύπουργείων, ότι αρμόδιο γιά τά 
θέματα περιβάλλοντος καί τήν τελική επεξεργασία τών θέσεων
τής χώρας είναι τό Υ.Χ.Ο.Π. (εύθύνη τού όποιου προφανώς
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εϋναι ή τιρί ν άτιό την διατύπωση θέσεων συνεννόηση μέ τούς 
"καθ' ύλην" αρμόδιους υπουργούς).

Παρακαλώ έπίσης νά περάσουν σαφώς στην ευθύνη του 
Υ.Χ.Ο.Π. τά σχετικά θέματα OECD καί έπειγόντως τό πρόγραμμα 
UNEP γιά την Μεσόγειο (Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσεως γιά την 
Ρύπανση της Μεσογείου (Mediterranean Action Plan, Blue Plan, 
κλπ.). Στίς αρχές Ιουλίου γίνεται ή έπίσημη έναρζη του προ
γράμματος στην Αθήνα καί αντιμετωπίζουμε ακόμα δυσκολίες 
- "κρυφτούλι" - γιά ενημέρωσή μας.

‘Η σύγχιση αύτή μάς ¿μποδίζει νά προχωρήσουμε στή δημι
ουργία τού Περιβαλλοντικού Κέντρου Πληροφόρησης γιά τήν 
Μεσόγειο, γιά τό όποιο έχουμε μετακαλέσει τήν κα Ν. Δαβάκη, 
ειδικό τού Yale.

' Αντώ


