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Με τη συνεισφορά
του χρηματοδοτικού μέσου 
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το Περιβάλλον

LIFE
το χρηματοδοτικό μέσο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

περιβάλλον 



Ιστορική αναδρομή προγράμματος LIFE

Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: 

 LIFE I (1992 – 1995)

 LIFE II (1996 – 1999)

 LIFE III (2000– 2006)

 LIFE III Extension (2005 – 2006)

 LIFE + (2007 – 2013)

Συνολικά στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE χρηματοδοτήθηκαν 4.120 Έργα / 

Προγράμματα Δράσης για την προστασία της φύσης, του περιβάλλοντος και του κλίματος 

Ύψος Χρηματοδότησης 3,4 δις €. 



LIFE στην Ελλάδα

Από το 1992, στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 218 Έργα που 

αφορούν:

146 στην Περιβαλλοντική Καινοτομία (LIFE Environment Policy and Governance)

66 στην Προστασία της φύσης και της Βιοποικιλότητας (LIFE Nature 7 Biodiversity)

6 στην Ενημέρωση και της Επικοινωνία (LIFE Information & Communication)

Τα Έργα αυτά αντιστοιχούν σε συνολικές επενδύσεις ύψους 300 εκατ. €

Η συνεισφορά της Ε.Ε. ανέρχεται σε 160€ (ποσοστό άνω του 50%)



LIFE + 2007 - 2013



LIFE + 2014 (προτάσεις που υποβλήθηκαν)



Αναλυτικό πλαίσιο LIFE 2007 - 2013

Environment ,Policy and Governance / Περιβαλλοντική Καινοτομία

Τα Έργα της κατηγορίας αυτής προωθούν την περιβαλλοντική καινοτομία. Έχουν τεχνικό 

χαρακτήρα και ασχολούνται με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων με στόχο 

την προστασία του περιβάλλοντος 

LIFE Nature & Biodiversity / Φύση και Βιοποικιλότητα

Τα Έργα Nature & Biodiversity στόχο έχουν την ανάδειξη και την προστασία ευαίσθητων 

περιβαλλοντικά περιοχών και ειδών. 

LIFE Information & Communication / Επικοινωνία και Ενημέρωση

Τέλος τα έργα LIFE Information & Communication στοχεύουν στην επίλυση ενός εντοπισμένου 

περιβαλλοντικού προβλήματος με τη χρήση εργαλείων ενημέρωσης και επικοινωνίας. (LIFE 

Infocycle)



LIFE 2014 - 2020

TO NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 – 2020 με 2 υποπρογράμματα:

Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα 

1. Περιβάλλον, με 3 τομείς προτεραιότητας: 
Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων 
Φύση & Βιοποικιλότητα 
Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

2. Δράση για το κλίμα με 3 τομείς προτεραιότητας: 
Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση 



LIFE 2014 - 2020

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το νέο πλαίσιο ανέρχεται σε 
3,5 δις € περίπου.

Η κατανομή τους…

Περιβάλλον, 75%  (min 55% για Φύση και Βιοποικιλότητα) 

Δράση για το κλίμα 25%

Το ποσοστό χρηματοδότησης για τα παραπάνω έργα: 
την πρώτη διάρκεια του προγράμματος (2014-2017) ανέρχεται έως το 60 % 
των επιλέξιμων δαπανών και για τη δεύτερη περίοδο (2018-2020) έως το 55%. 



LIFE 2014 - 2020

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα LIFE: 
ιστοσελίδα του LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/
Κανονισμός 
Κοινές Διατάξεις 
Οδηγό Υποβολής Προτάσεων 

Οδηγό Αξιολόγησης Προτάσεων

αρμόδια εθνική αρχή (national contact point): 

http://ec.europa.eu/environment/life/


Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Πρωτόπαππα

από την αρμόδια εθνική αρχή για τα στοιχεία που μας παρείχε



Νομική δήλωση

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι των συγγραφέων και δεν απηχούν 

απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Η παρούσα έκδοση διασφαλίζεται σύμφωνα με την Διεθνή άδεια «Creative Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivatives 4.0».

Για να δείτε αντίγραφο της άδειας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

