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Παρουςίαςθ του ευρωπαϊκοφ Νόμου  
για τθν Αποκατάςταςθ τθσ Φφςθσ και  
τα οφζλθ τθσ αποκατάςταςθσ τθσ 
φφςθσ ςτθν Ελλάδα 
Διαδικτυακι ςυνάντθςθ εργαςίασ 28 Ιουνίου 2022 
IEEP και The Green Tank 
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Γιατί είναι ςθμαντικόσ ο νζοσ ευρωπαϊκόσ νόμοσ για τθν 
Αποκατάςταςθ τθσ Φφςθσ; 

• Πρϊτοσ νόμοσ για τθ φφςθ μετά από 30 χρόνια & ο πρϊτοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ φφςθσ. 

• Επεκτείνεται πζρα από τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ.  

• Ενςωματϊνει αγροτικά οικοςυςτιματα και τθν αςτικι βιοποικιλότθτα ςτισ προβλζψεισ του. 

• Συνδζει τθν αποκατάςταςθ τθσ φφςθσ με τθν ανκεκτικότθτα ςτθν κλιματικι αλλαγι. 

• Αναδεικνφει τισ λφςεισ που βαςίηονται ςτθ φφςθ. 

• Αποτελεί ζνα ακόμα βιμα υλοποίθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Πράςινθσ Συμφωνίασ. 

• Κακιςτά νομικά δεςμευτικοφσ ςτόχουσ που μζχρι ςιμερα ιταν ςτρατθγικοί ι χωρίσ 
προκεςμία υλοποίθςθσ. 

• Συνιςτά ςθμαντικι ςυμβολι τθσ ΕΕ ςτθ διεκνι πολιτικι για τθ βιοποικιλότθτα. 
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Τι ςθμαίνει ο νόμοσ για τθν Ελλάδα 

• Ζνα νζο κεφάλαιο ςτθν πολιτικι για τθ φφςθ. 

 

• Η Ελλάδα ζχει προβάδιςμα ζναντι άλλων χωρϊν κακϊσ θ κατάςταςθ τθσ φφςθσ είναι 
ςυγκριτικά ςε καλφτερθ κατάςταςθ. 

• Το προβάδιςμα ςυνοδεφεται από αςτερίςκουσ:  

‒ Κακυςτεριςεισ και ανεπαρκισ εφαρμογι υφιςτάμενου πλαιςίου 

‒ Η χϊρα είναι ιδιαίτερα ευάλωτθ ςτθν κλιματικι αλλαγι και τισ ςυνζπειεσ τθσ  

 
• Η ευκαιρία που παρζχει ο νζοσ νόμοσ για τθν Αποκατάςταςθ τθσ Φφςθσ πρζπει να 

αξιοποιθκεί. 
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Agenda 
Καλωςόριςμα & Ειςαγωγι 

Ιόλθ Χριςτοποφλου, Διευκφντρια πολιτικισ, The Green Tank 

H πρόταςθ για ζναν ευρωπαϊκό Νόμο για τθν Αποκατάςταςθ τθσ Φφςθσ 

Άννα Χείλαρθ, ΓΔ Περιβάλλοντοσ, Ευρωπαϊκι Επιτροπι  

Ερωτιςεισ   

Καλζσ πρακτικζσ και διδάγματα από τθν αποκατάςταςθ υγροτοπικών και δαςικών οικοςυςτθμάτων 

Βαςιλικι Χρυςοπολίτου, Υπεφκυνθ ςυνεργαςιών, Ελλθνικό Κζντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων του Μουςείου Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ 

H εμπειρία του LIFE TRANSFER  

Ευγενία Αποςτολάκθ, Κφρια Ερευνιτρια, Ινςτιτοφτο Ωκεανογραφίασ, Ελλθνικό Κζντρο Θαλάςςιων  Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)  

Ερωτιςεισ επί των παρουςιάςεων 

Διάλλειμα  

Οι οικολογικζσ λειτουργίεσ αποτελοφν το κλειδί τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν αποκατάςταςθ ενδιαιτθμάτων 

Ιωάννθσ Τςιριπίδθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Τμιμα Βιολογίασ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 

Τα κοινωνικό-οικονομικά οφζλθ τθσ αποκατάςταςθσ οικοςυςτθμάτων ςτθν Ελλάδα και τθν ΕΕ  

Gabrielle Aubert, Αναλφτρια πολιτικισ – Βιοποικιλότθτα & Οικοςυςτιματα, Ινςτιτοφτο Ευρωπαϊκισ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ 

Ερωτιςεισ & Συηιτθςθ - Κλείςιμο & Συμπεράςματα 



www.ieep.eu                                                                                        www.thegreentank.gr  

Ευχαριςτοφμε 
Thank you 

http://www.ieep.eu/
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