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LIFE : Χρηµατοδοτικό εργαλείο της
Ε.Ε.

Καινοτόµες δράσεις

Σκοπός : να υποστηρίξει την ανάπτυξη, 
εφαρµογή και προώθηση της
περιβαλλοντικής πολιτικής

Συµπληρωµατικό µέσο των κοινοτικών
ερευνητικών προγραµµάτων και
διαρθρωτικών ταµείων



Υλοποίηση έργων Life

• Αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση της
φύσης και της βιοπικιλότητας

• Συµβάλλουν στην ανάπτυξη και το σχεδιασµό των
χρήσεων γης

• Προωθούν τη βιώσιµη διαχείριση των νερών
• Στοχεύουν στην ορθολογική διαχείριση των
επικίνδυνων ή άλλων αποβλήτων

• Ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από δραστηριότητες

• Προωθούν το οικολογικό σήµα /ολοκληρωµένη
πολιτική προϊόντων και υπηρεσιών.



Από το 1992: 145 Προγράµµατα LIFE 
υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα

• 99 προγράµµατα Life – Περιβάλλον

• 46 προγράµµατα Life – Φύση

-Συνολικές επενδύσεις : 169,6 εκ. ευρώ

(Χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. : 72,5 εκ. ευρώ)
-Επενδύσεις για τη Φύση : 58,5 εκ. ευρώ
(Χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. : 33,1 εκ. ευρώ)



Εργα life στην Ελλάδα
Αύξηση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Φορέων :

• Ερευνητικών Ιδρυµάτων

• ΜΚΟ

• Ιδιωτικών εταιρειών

• Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύµπραξη φορέων / Σύµπραξη µε φορείς
άλλων χωρών



Εργα Life - Φύση στην Ελλάδα
• Αφορούσαν είδη προστασίας :

– Θαλάσσια φώκια, γυαπετό,  καφέ αρκούδα,                          
χελώνα Caretta Caretta, κ.ά.

• ∆ραστηριότητες διατήρησης για :
– Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
– Υγρότοπους Αµβρακικού κόλπου
– Λίµνη Ταυρωπού
– Χερσόνησο Αθω
– Γράµµο / Ροδόπη
– Φοινικόδασος Βάι κ.ά.



Life : Ολοκλήρωση ως το τέλος
2006

Νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο : Life+
Περιλαµβάνει και άλλα προγράµµατα : 
URBAN, NGO, FOREST-FOCUS

- Ορισµένες δράσεις του Life–Environment στο
Πρόγραµµα – πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP)



Πρόγραµµα – Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία

Οικο - καινοτοµία :

Κάθε µορφή καινοτοµίας µε σκοπό να µειώσει

τον περιβαλλοντικό κίνδυνο ή να περιορίσει

τη ρύπανση ή άλλη αρνητική επίπτωση από

τη χρήση πλουτοπαραγωγικών πηγών µέσω

του κύκλου ζωής των δραστηριοτήτων



Οικο - καινοτοµία
• Εφαρµογή περιβαλλοντικών τεχνολογιών και
οικο-καινοτοµικών δραστηριοτήτων

• Ενδυνάµωση δικτύων/ οµάδων οικο-
καινοτοµίας και συνεργασιών ∆ηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα

• Κινητοποίηση εµπλεκοµένων

• Προώθηση περιβαλλοντικής διαχείρισης και
σχεδιασµού φιλικών προς το περιβάλλον
προϊόντων



Life + (Χρονική περίοδος : 2007 –
2013)
Σκοπός είναι να συµβάλλει :
• στην ανάπτυξη, εφαρµογή, 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και
γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής
πολιτικής και νοµοθεσίας

• στην ενσωµάτωση του περιβάλλοντος
στις άλλες πολιτικές



Life + : 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το
Περιβάλλον
Περιοχές δράσης:

1. Φύση και Βιοποικιλότητα
2. Κλιµατικές αλλαγές
3. Περιβάλλον και υγεία και ποιότητα ζωής
4. Φυσικοί πόροι και απόβλητα
5. Παρακολούθηση δασών



Κριτήρια για έργα Life +
• Μέτρα και έργα βέλτιστης πρακτικής ή έργα επίδειξης
για εφαρµογή της προστασίας της φύσης

• Καινοτόµα µέτρα ή έργα επίδειξης που σχετίζονται µε
τους κοινοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους

• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευση
υπαλλήλων που συµµετέχουν σε παρεµβάσεις
πρόληψης δασικών πυρκαγιών

• Μέτρα και έργα για την ανάπτυξη και υλοποίηση
κοινοτικών στόχων, που αφορούν την παρακολούθηση
των δασών και των περιβαλλοντικών
αλληλεπιδράσεων.



Life + Σκέλη :

Ποσοστό χρηµατοδότησης :  50% 
(75% για οικοτόπους και είδη προτεραιότητας)

1. Life+ Φύση και Βιοποικιλότητα
2. Life+ Περιβαλλοντική Πολιτική και
∆ιακυβέρνηση

3. Life+ Ενηµέρωση και Επικοινωνία



Life+ - Φύση και Βιοποικιλότητα
• Συµβολή στην εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής και
νοµοθεσίας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα

• Συµβολή στην παγίωση της γνωστικής βάσης για την
ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της
περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας

• Στήριξη του σχεδιασµού και της εφαρµογής
προσεγγίσεων για την παρακολούθηση και εκτίµηση
της κατάστασης του περιβάλλοντος και των
παραγόντων που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον

• Παροχή στήριξης για τη βελτίωση της
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης µε τη διεύρυνση της
συµµετοχής των εµπλεκοµένων



• ∆ιάδοση πληροφοριών και ευαισθητοποίηση για
περιβαλλοντικά ζητήµατα συµπεριλαµβανοµένης
της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών

• Παροχή στήριξης για συνοδευτικά µέτρα όπως
ενηµέρωση, εκστρατείες επικοινωνίας, διασκέψεις
και εκπαίδευση συµπεριλαµβανοµένης της
εκπαίδευσης για την πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών

Life+ - Ενηµέρωση και Επικοινωνία



Μέτρα και έργα για χρηµατοδότηση
από το Life+

•∆ιαχείριση οικοτόπων και ειδών - χωροταξικός
σχεδιασµός
•Παρακολούθηση
•Κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων δράσης για
τη διαχείριση ειδών και οικοτόπων
•Επέκταση του δικτύου Natura 2000 στις
θαλάσσιες περιοχές
•Αγορά γης
•Καινοτόµα µέτρα και έργα / έργα επίδειξης
εκτός Natura 2000



Μέτρα και έργα για χρηµατοδότηση
από το Life+

• Επιχειρησιακές δραστηριότητες των ΜΚΟ
• Ανάπτυξη και συντήρηση δικτύων και
συστηµάτων πληροφορικής

• Μελέτες, έρευνες, εφαρµογή µοντέλων και
ανάπτυξη σεναρίων

• Εκπαίδευση, εργαστήρια, συνεδριάσεις



Σχέση µε άλλα Κοινοτικά
χρηµατοδοτικά µέσα

Λήψη µέτρων από την Ε.Ε. και τα κράτη- µέλη για
απαγόρευση χρηµατοδότησης µέτρων και έργων
από το Life+ όταν αυτά λαµβάνουν
χρηµατοδότηση για τον ίδιο σκοπό από άλλα
χρηµατοδοτικά µέσα

Συντονισµός και συµπληρωµατικότητα



Εξελίξεις στο Life+
• ∆εκέµβρης 2005 και Ιούλιος 2006 : Ψηφίστηκε
η Πρόταση κανονισµού από το Συµβούλιο
Υπουργών Περιβάλλοντος

• Οκτώβρης 2006 : Ψηφίστηκε σε 2η ανάγνωση
η Πρόταση κανονισµού από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
– Ενάντια στην κατ’ ανάθεση µέρους του
προϋπολογισµού από τα κράτη – µέλη

∆ιαδικασία συµφιλίωσης



Πληροφορίες για το Life, Life+…

Ιστοσελίδα : www.europa.eu.int/life
• Ιστορία του Life
• Τρέχουσες εξελίξεις
• Projects Life
• Best Life projects 
•Θεµατικές εκδόσεις ….



Πληροφορίες για το Life, Life+…

ΥΠΕΧΩ∆Ε

Αρτεµις Γρύλλια
Τηλ.: 210 8646065
E-mail : a.grillia@dpers.minenv.gr


