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Σηξαηεγηθή γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα κε νξίδνληα ην 
2030   

Πξνζηαζία ηεο θχζεο 

Απνθαηάζηαζε 

ηεο θχζεο 

Γηεπθφιπλζε ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο αιιαγήο 

ΔΔ γηα κηα θηιφδνμε 

παγθφζκηα αηδέληα 

Η ζηξαηεγηθή γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα ζηνρεύεη λα ζέζεη ηε βηνπνηθηιόηεηα ηεο Δπξώπεο 

ζε ηξνρηά αλάθακςεο κε νξίδνληα ην 2030, πξνο όθεινο ησλ πνιηηώλ, ηνπ πιαλήηε, 

ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο νηθνλνκίαο 



Πεγή: IPBES Global assessment 2019 

 Παγθφζκηα & επξσπατθή θξίζε βηνπνηθηιφηεηαο 

Σηελ Δπξσπατθή Έλσζε: 

• Πάλσ απφ ην 80% ησλ ηχπσλ 

νηθνηφπσλ είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε 

(«κε ηθαλνπνηεηηθή-αλεπαξθήο» θαη 

«κε ηθαλνπνηεηηθή-θαθή») θαη έσο θαη 

ην 70% ησλ εδαθψλ είλαη ζε 

αλζπγηεηλή θαηάζηαζε 

 

Σηελ Γπηηθή, Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή 

Δπξψπε: 

• Οη πγξφηνπνη έρνπλ ζπξξηθλσζεί 

θαηά 50% απφ ην 1970 

• Τελ ηειεπηαία δεθαεηία ην 71% ησλ 

πιεζπζκψλ ησλ ηρζχσλ θαη ην 60% 

ησλ πιεζπζκψλ ησλ ακθίβησλ έρνπλ 

ππνζηεί κείσζε 



Ο ρξφλνο ηειεηψλεη 

Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο, 2022 

 

“Η αποκαηάζηαζη ηων οικοζςζηημάηων θα είναι θεμελιώδηρ για ηην 

καηαπολέμηζη ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ και επίζηρ για ηη μείωζη ηων 

κινδύνων για ηην επιζιηιζηική αζθάλεια” 

 
 

Καη έρνπκε….. 

 

“….ένα παπάθςπο πος κλείνει γπήγοπα για να εξαζθαλίζοςμε 

ένα βιώζιμο μέλλον” 



Σηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα γηα ην 
2030 
θχξηα ζεκεία: 

• Δίκαζηε κάξηπξεο ηεο ζπλερηδφκελεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ 

Η πξνζηαζία δελ αξθεί από κόλε ηεο 

Δζεινληηθνί ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα ηνπ 2020: δελ επηηεχρζεθαλ 

  Απαηηείηαη λέα πξνζέγγηζε 

Σπκπέξαζκα: Η Δπηηξνπή ζα ππνβάιεη πξφηαζε γηα λνκηθά 

δεζκεπηηθνύο ζηόρνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θύζεο 



Νφκνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θχζεο 



Τη ζεκαίλεη απνθαηάζηαζε ηεο θχζεο; 

Η απνθαηάζηαζε είλαη κηα δηαδηθαζία γηα ηε ζηήξημε ηεο 

αλάθηεζεο νηθνζπζηεκάηωλ πνπ είλαη ππνβαζκηζκέλα, 

έρνπλ ππνζηεί βιάβε ή έρνπλ θαηαζηξαθεί θαη ηελ 

επαλαθνξά πεξηζζόηεξεο θύζεο θαη βηνπνηθηιόηεηαο 

παληνύ, από ηε γεωξγηθή θαη δαζηθή γε έωο ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ θαη ηνπο αζηηθνύο ρώξνπο.  

 

Μπνξεί λα είλαη παζεηηθή ή ελεξγεηηθή απνθαηάζηαζε 

 

Η απνθαηάζηαζε ηεο θύζεο δελ ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε νηθνζπζηήκαηα πνπ 

έρνπλ απνθαηαζηαζεί, αιιά αθνξά πξωηίζηωο ηε 

ζπκβίωζε θαη ηελ παξαγωγή καδί κε ηε θύζε θαη κε 

κεγαιύηεξν ζεβαζκό πξνο απηή. 



Πξσηαξρηθόο ζηόρνο 

• Χεξζαίνη νηθφηνπνη 
Παξάξηεκα I Οδεγία 
γηα ηνπο νηθνηφπνπο 

• Θαιάζζηνη νηθφηνπνη 

• Πξάζηλνη αζηηθνί ρψξνη 

• Πηελά γεσξγηθήο γεο 

• Δπαλχγξαλζε 
απνζηξαγγηζκέλσλ 
ηπξθψλσλ 

 

Γεζκεπηηθνί ζηόρνη 

• Πνηάκηα θξάγκαηα 

• Δπηθνληαζηέο 

• Γαζηθά θαη αγξνηηθά 
νηθνζπζηήκαηα 

• Βειηίσζε ηάζεσλ  
ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
δείθηεο 

 

Δζληθά ζρέδηα 
απνθαηάζηαζεο 

• Δπίπεδν αλαθνξάο 
(θαηάζηαζε θαη 
πεξηνρή) 

• Μέηξα 
απνθαηάζηαζεο 

• Χξεκαηνδφηεζε 

• Σπκκεηνρή ηνπ 
θνηλνχ 

 

Παξαθνινύζεζε θαη 
ππνβνιή εθζέζεσλ 

• Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή θαη ν 
Δπξσπατθφο 
Οξγαληζκφο 
Πεξηβάιινληνο 
αμηνινγνχλ ηελ 
πξφνδν θαη ηελ 
επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ  

Υπνρξεώζεηο 

Νφκνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θχζεο:  
Κχξηα ζηνηρεία 

Πιαίζην εθαξκνγήο 



Πρωταρχικόσ ςτόχοσ 

• Έσο ην 2030  ηα κέηξα απνθαηάζηαζεο ηεο θχζεο λα θαιχςνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 20 % ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ πεξηνρώλ ηεο 

ΔΔ 

• Έσο ην 2050  ηα κέηξα λα επεθηαζνχλ ζε όια ηα νηθνζπζηήκαηα 

πνπ ρξήδνπλ απνθαηάζηαζεο 

 



Στόχοι αποκατάςταςησ 

1. Οηθνηόπνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Οδεγία γηα ηνπο Οηθνηόπνπο π.ρ. δάζε / 

πγξφηνπνη / ιηβάδηα / πνηάκηα θαη ιίκλεο 

2. Δλδηαηηήκαηα εηδώλ πνπ πξνζηαηεύνληαη βάζεη ησλ νδεγηώλ γηα ηνπο 

νηθνηόπνπο θαη ηα πηελά 

3. Θαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα π.ρ. ιεηκψλεο θαλεξφγακσλ, καιαθά ηδήκαηα 

4. Αζηηθά νηθνζπζηήκαηα 

5. Σπλδεζηκόηεηα πνηακώλ 

6. Έληνκα επηθνλίαζεο 

7. Γεσξγηθά νηθνζπζηήκαηα π.ρ. πεηαινχδεο / πηελά πνπ δνπλ ζε γεσξγηθέο 

εθηάζεηο / ηπξθψλεο 

8. Γαζηθά νηθνζπζηήκαηα π.ρ. λεθξά μχια / ζπλδεζηκφηεηα/ δαζηθά πηελά 



• Άξζξν 4 νξίδεη ζηφρνπο απνθαηάζηαζεο γηα ρεξζαία, παξάθηηα θαη πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα 

• Άξζξν 5 νξίδεη ζηφρνπο απνθαηάζηαζεο γηα ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα 

• Άξζξν 6 ζέηεη ζηφρνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε θαζαξήο απψιεηαο θαη ηελ αχμεζε ησλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ ζηηο πφιεηο, ηηο θσκνπφιεηο θαη ηα πξνάζηηα 

• Άξζξν 7 νξίδεη ππνρξεψζεηο γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηα πνηάκηα 

• Άξζξν 8 νξίδεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηζηξαθεί ε κείσζε ησλ επηθνληαζηψλ θαη λα επηηεπρζεί 

κηα απμαλφκελε ηάζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ επηθνληαζηψλ κέρξη λα επηηεπρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα 

• Άξζξα 9 θαη 10 νξίδνπλ ππνρξεψζεηο γηα ηα κεκνλσκέλα θξάηε κέιε λα επηηχρνπλ κηα 

απμεηηθή ηάζε γηα έλα ζχλνιν δεηθηψλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα 

ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

Στόχοι αποκατάςταςησ 



• Αληηζηξνθή ηεο κείσζεο ησλ πιεζπζκψλ επηθνληαζηψλ έσο ην 2030 θαη 

αχμεζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο κεηέπεηηα. 

• Κακία θαζαξή απψιεηα πξάζηλσλ αζηηθψλ ρψξσλ έσο ην 2030, αχμεζε θαηά 

5 % έσο ην 2050, ηνπιάρηζηνλ 10 % ζπγθφκσζε ζε θάζε επξσπατθή πφιε, 

θσκφπνιε θαη πξνάζηην, θαη θαζαξφ θέξδνο απφ ηνλ ρψξν πξαζίλνπ πνπ 

ελζσκαηψλεηαη ζε θηίξηα θαη ππνδνκέο 

• Σηα γεσξγηθά νηθνζπζηήκαηα, ζπλνιηθή αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

ζεηηθή ηάζε γηα ηηο πεηαινχδεο ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ, ηα πηελά 

γεσξγηθήο γεο, ηνλ νξγαληθφ άλζξαθα ζε θαιιηεξγήζηκα αλφξγαλα εδάθε θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ πςειήο πνηθηινκνξθίαο ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο 

• Απνθαηάζηαζε θαη επαλχγξαλζε απνζηξαγγηζκέλσλ ηπξθψλσλ γεσξγηθήο 

ρξήζεο θαη ζε ρψξνπο εμφξπμεο ηχξθεο 

Προτεινόμενοι ςτόχοι αποκατάςταςησ 



• Σηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, ζπλνιηθή αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζεηηθή 

ηάζε γηα ηε ζπλδεζηκφηεηα ησλ δαζψλ, ηα λεθξά μχια, ην κεξίδην ησλ δαζψλ 

αλνκνηφκνξθεο γήξαλζεο, ηα δαζηθά πηελά θαη ην απφζεκα νξγαληθνχ 

άλζξαθα. 

• Απνθαηάζηαζε ζαιάζζησλ νηθνηφπσλ, φπσο νη ζαιάζζηνη βνζθφηνπνη ή νη 

βπζνί ηδεκάησλ, θαη απνθαηάζηαζε ησλ νηθνηφπσλ εκβιεκαηηθψλ ζαιάζζησλ 

εηδψλ, φπσο δειθίληα θαη θψθαηλεο, θαξραξίεο θαη ζαιάζζηα πηελά 

• Άξζε ησλ πνηάκησλ θξαγκψλ έηζη ψζηε ηνπιάρηζηνλ 25 000 ρικ. πνηακψλ 

λα κεηαηξαπνχλ ζε πνηακνχο ειεχζεξεο ξνήο έσο ην 2030 

Προτεινόμενοι ςτόχοι αποκατάςταςησ 



Απνθαηάζηαζε ρεξζαίσλ, παξάθηησλ θαη πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ (παξάξηεκα Ι) 

& ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ (παξάξηεκα II)  

Μέηξα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 30 % ηεο έθηαζεο θάζε νκάδαο ηχπσλ νηθνηφπσλ 

πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα θαη ε νπνία δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, φπσο 

πνζνηηθνπνηείηαη ζην εζληθφ ζρέδην απνθαηάζηαζεο, έσο ην 2030, ηνπιάρηζηνλ ζε 60 % θαηά ην 

2040 θαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 90 % έσο ην 2050 

Δπαλεγθαηάζηαζε ρεξζαίσλ, παξάθηησλ θαη πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ 

(παξάξηεκα Ι) & ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ (παξάξηεκα II)  

Τα κέηξα απηά εθαξκφδνληαη ζε πεξηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 30 % ηεο 

πξφζζεηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλνιηθήο επλντθήο πεξηνρήο 

αλαθνξάο θάζε νκάδαο ηχπσλ νηθνηφπσλ, φπσο πνζνηηθνπνηείηαη ζην εζληθφ ζρέδην 

απνθαηάζηαζεο, έσο ην 2030, ζην ηνπιάρηζηνλ ην 60 % απηήο ηεο επηθάλεηαο έσο ην 2040 θαη ην 

100 % απηήο ηεο επηθάλεηαο έσο ην 2050 

Προτεινόμενοι ςτόχοι αποκατάςταςησ 

΄Αρθρα 4 & 5 



Τα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ κέηξα απνθαηάζηαζεο γηα ηνπο ρεξζαίνπο, παξάθηηνπο 

θαη πδάηηλνπο νηθνηφπνπο ησλ εηδψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζηα παξαξηήκαηα II, IV 

θαη V ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη ησλ ρεξζαίσλ, παξάθηησλ θαη πδάηηλσλ 

νηθνηφπσλ άγξησλ πηελψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ 

Τα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ κέηξα απνθαηάζηαζεο γηα ηνπο ζαιάζζηνπο νηθνηφπνπο 

ησλ εηδψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα III θαη ζηα παξαξηήκαηα II, IV θαη V 

ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη γηα ηνπο ζαιάζζηνπο νηθνηφπνπο άγξησλ πηελψλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ 

 

` 

Προτεινόμενοι ςτόχοι αποκατάςταςησ 

΄Αρθρα 4 & 5 



Εθνικά ςχζδια αποκατάςταςησ 

Πλαίςιο εφαρμογήσ 

• Με βάζε ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο: παξαθνινχζεζε / έξεπλα 

• Πεξηγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ αλά 

ζηφρν 

• Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ 

απνθαηάζηαζεο  ΔΔ, εζληθά, δεκφζηα / ηδησηηθά  

• Οθέιε θαη ζπλ-νθέιε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ κεηξηαζκφ/πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή 

• Σπκκεηνρή θνηλνχ/ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζρεδίσλ 



• πνζνηηθνπνίεζε ησλ πεξηνρώλ πνπ πξφθεηηαη λα απνθαηαζηαζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

απνθαηάζηαζεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 4 έσο 10 

• πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο πνπ ζρεδηάδνληαη ή έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή,  

• έλδεημε ησλ κέηξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα I θαη II δελ ππνβαζκίδνληαη  

• θαηάινγν ησλ θξαγκώλ θαη ηα εκπφδηα πνπ εληνπίζηεθαλ γηα αθαίξεζε  

• ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο  

• παξαθνινύζεζε ησλ πεξηνρψλ πνπ ππφθεηληαη ζε απνθαηάζηαζε  

• έλδεημε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπλερώλ, καθξνπξόζεζκσλ θαη δηαξθώλ 

απνηειεζκάησλ ησλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο  

• εθηηκώκελα ζπλ-νθέιε γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ ζπλδένληαη κε ηα κέηξα 

απνθαηάζηαζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη ηα επξχηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε απηψλ 

ησλ κέηξσλ· 

• εθηηκώκελεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο 

• έλδεημε ησλ επηδνηήζεσλ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ  

• πεξίιεςε ηεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο θαη θαηάξηηζεο ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ απνθαηάζηαζεο 

• εηδηθή ελφηεηα πνπ δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ειήθζεζαλ ππόςε νη παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Περιεχόμενο Εθνικών ςχεδίων  αποκατάςταςησ 



Πλαίςιο εφαρμογήσ 

Παρακολοφθηςη και υποβολή εκθζςεων 

• Τα Κξάηε Μέιε παξαθνινπζνχλ θαη ππνβάιινπλ εθζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ απνθαηάζηαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο  

• Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο 

αμηνινγνχλ ηελ πξφνδν ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ 

• Τα θξάηε κέιε επαλεμεηάδνπλ ην εζληθφ ηνπο ζρέδην απνθαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά θάζε 10 ρξφληα 

• Η Δπηηξνπή αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2035  



• Οδεγίεο γηα ηα πηελά θαη ηνπο νηθνηφπνπο: δελ ππάξρεη πξνζεζκία γηα ηελ 

επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο + Χσξίο ξεηέο ππνρξεψζεηο 

απνθαηάζηαζεο εθηφο ησλ ηνπνζεζηψλ Natura 2000 

•  => Πξφηαζε: απνηειεζκαηηθφ πιαίζην γηα ηε ζέζπηζε ηεο απνθαηάζηαζεο 

πξνζηαηεπφκελσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ εληφο θαη εθηφο N2000, κε ζαθείο πξνζεζκίεο 

• Θαιάζζηα ζηξαηεγηθή: πηπρέο ηεο λνκνζεζίαο δελ είλαη επαξθψο 

θαζνξηζκέλεο, νχηε κεηξήζηκεο 

•  => Πξφηαζε: εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζαιάζζηνπο νηθνηφπνπο θαη είδε 

• Οδεγία γηα ηα χδαηα:  

• => Πξφηαζε: πξφζζεηεο απαηηήζεηο απνθαηάζηαζεο γηα ηε ζπλέρεηα ησλ πνηακψλ θαη γηα 

ηε δηαζθάιηζε θαιψλ ζπλζεθψλ ζηηο πιεκκπξηθέο πεξηνρέο 

Νφκνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θχζεο: 
Σρέζε κε πθηζηάκελε λνκνζεζία 



Νφκνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θχζεο: 

Χξεκαηνδόηεζε 

• Πεξηζζφηεξα απφ 20 δηο επξψ «μεθιεηδψλνληαη» γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θάζε 

ρξφλν ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Πξάζηλεο Σπκθσλίαο 

• Τν πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ (ΠΓΠ) γηα ηελ πεξίνδν 2021-2027 

ελέθξηλε ηνλ ζηφρν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο: 

 

 Τν 7,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ αθηεξψλεηαη ζηε βηνπνηθηιφηεηα απφ 

ην 2024, 

 10% γηα ην 2026 θαη ην 2027 

 

• Σην πιαίζην ηνπ ηξέρνληνο ΠΓΠ  €100 δηο δηαζέζηκα γηα δαπάλεο γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα 



Νφκνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θχζεο:  

Επηπηώζεηο ζηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα θαη ηηο 
ηηκέο 

Η ζπλδπαζκέλε θξίζε θιίκαηνο θαη βηνπνηθηιόηεηαο είλαη ε κεγαιύηεξε απεηιή γηα 

ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα. Η απνθαηάζηαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε πνιιώλ από ηηο θύξηεο απεηιέο γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ. 

 
• Η ελίζρπζε ηεο πγείαο θαη ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο  κεηψλεη ηελ εμάξηεζε απφ ηα ιηπάζκαηα 

• Η αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επηθνληαζηψλ  ζρεδφλ 5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ηεο εηήζηαο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο ηεο ΔΔ απνδίδνληαη άκεζα ζηνπο επηθνληαζηέο εληφκσλ 

• Πξνψζεζε θπζηθνχ ειέγρνπ παξαζίησλ γηα κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ρεκηθά θπηνθάξκαθα 

• Πξνψζεζε ιχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε θχζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, φπσο ε 

θχηεπζε δέληξσλ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ πιεκκπξηθψλ πεδηάδσλ, πνπ ζα ζπκβάινπλ επίζεο ζηε 

κείσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θιίκα γηα ηε γεσξγία. 



• Η πξφηαζε ζα ζπδεηεζεί ηψξα ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

Σπκβνχιην ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δηαδηθαζία 

ζπλαπφθαζεο). 

• Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο, ν παξψλ θαλνληζκφο είλαη δεζκεπηηθφο σο 

πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε θάζε θξάηνο κέινο. 

Δπφκελα βήκαηα 



 Πξφηαζε, παξαξηήκαηα θαη εθηίκεζε επηπηψζεσλ:  

https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en 

Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_3747 

Σηξαηεγηθή γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα κε νξίδνληα ην 2030: 

https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_el 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
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Σαο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! 


