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Πρόγραμμα LIFE

ü Αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη φύση, το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

ü Συνεισφέρει στην εφαρμογή, ανανέωση & ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον & το κλίμα
μέσω της συγχρηματοδότησης έργων.



Δομή Προγράμματος [2014-2020]

ü 3.456,7 εκατ. €

ü 2 υποπρογράμματα:

ü Περιβάλλον (75%)
55% Φύση/Βιοποικιλότητα (2014-2017)

60,5% Φύση/Βιοποικιλότητα (2018-2020)

üΔράση για το Κλίμα (25%)

Περιβάλλον

Περιβάλλον & 
Αποδοτικότητα

Πόρων

Φύση & 
Βιοποικιλότητα

Διακυβέρνηση & 
Πληροφόρηση

Δράση για το
Κλίμα

Μετριασμός
Κλιματικής Αλλαγής

Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή

Διακυβέρνηση & 
Πληροφόρηση



Παραδοσιακά έργα

Έργα Οικοδόμησης Δυναμικού

Έργα Τεχνικής Βοήθειας & 
Ολοκληρωμένα Έργα

Επιχορηγήσεις για ΜΚΟ

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Προπαρασκευαστικά έργα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ LIFE:



Παραδοσιακά έργα LIFE
ü Δημόσιοι φορείς, ΜΚΟ, ιδιωτικές επιχειρήσεις

ü Mέσος αριθμός φορέων/έργο: 4-5 δικαιούχοι

ü Μέσος προϋπολογισμός: 1,5 - 2,5 εκατ. €

ü Δυνατότητα υλοποίησης δράσεων & συμμετοχής φορέων εκτός ΕΕ υπό
προϋποθέσεις / Προώθηση των διακρατικών προτάσεων

ü Μέγιστη συμμετοχή της ΕΕ – 55% των συνολικών επιλέξιμων ΕΞΑΙΡΕΣΗ 1 -
60%: LIFE NATURE, ΕΞΑΙΡΕΣΗ 2 - 75%: LIFE NATURE έργα για οικοτόπους
ή είδη προτεραιότητας με 50% του προϋπολογισμού τους για δράσεις
διατήρησης

ü Γενικοί & ειδικοί στόχοι LIFE & θεματικές προτεραιότητες

ü Δεν επικεντρώνεται στην έρευνα / Δεν χρηματοδοτεί μεγάλες υποδομές



LIFE NATURE – ΦΥΣΗ
1. Βελτίωση κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων ή ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος με στόχευση στις

περιοχές του δικτύου Natura 2000 που προτείνονται ή ορίζονται για τους εν λόγω τύπους οικοτόπων ή τα
εν λόγω είδη

2. Βελτίωση κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων ή ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, υπό την
προϋπόθεση ότι η κατάστασή τους δεν χαρακτηρίζεται «ικανοποιητικη ́/ασφαλής και μη φθίνουσα» ή είναι
«άγνωστη» 

Μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (3η έκθεση): 9370: Φοινικοδάση του Phoenix, 92A0: Δάση-στοές µε Salix alba και Populus alba, 91F0:
Μεικτά δάση µε Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά µήκος µεγάλων 
ποταµών

LIFE NATURE – ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
1. Σχέδια πράσινης υποδομής & Δράσεις διατήρησης οικοσυστημάτων και υπηρεσιών ή/και συνδεσιμότητας

περιοχών μεταξύ Natura 2000 /άλλων προστατευόμενων περιοχών

2. Εργαλεία που στοχεύουν στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στις οικονομικές και επιχειρηματικές
αποφάσεις

3. Απειλούμενα είδη ή οικότοποι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κόκκινους καταλόγους ή την IUCN

4. Χωροκατακτητικά ξενικά είδη

Έργα πιλοτικά/επίδειξης/βέλτιστων πρακτικών
+10 πόντοι στην αξιολόγηση



1. Διαχείριση των δασών με τρόπο κοντά στη φύση («οικολογική δασοκομία» ή
«δασοκομία συνεχούς κάλυψης»)

Η έννοια περιλαµβάνει την ενεργό διαχείριση των δασών µε υλοτόµηση και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να 
συγχέεται µε τις προσεγγίσεις που αποσκοπούν ρητά στη διατήρηση των φυσικών διαδικασιών, π.χ. σε περιοχές 
άγριας φύσης.
Οι πρακτικές που χρησιµοποιούνται συνήθως ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς µεταξύ των χωρών, αλλά κατά 
κανόνα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: χρήση αυτόχθονων ή προσαρµοσµένων στον τόπο ειδών δένδρων, 
φυσική αναγέννηση, περιορισµένη χρήση µηχανηµάτων, συµπερίληψη µέτρων διατήρησης της φύσης, µη χρήση 
λιπασµάτων ή φυτοφαρµάκων, µεγάλος περίτροπος χρόνος, υλοτόµηση ενός στελέχους ή συλλογική υλοτόµηση.

2. Μετατροπή υφιστάμενων ιδιαίτερα επιρρεπών στις πυρκαγιές δασών, σε
περισσότερο ανθεκτικές δασοσυστάδες

Πέραν των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες που σχετίζονται με τους δασικούς οικοτόπους και τα δασικά οικοσυστήματα, 
καθώς και τις υπηρεσίες τους, τα έργα του LIFE που αφορούν τα δάση πρέπει επίσης να παρέχουν δεδομένα αναφορικά με
τους σχετικούς δείκτες βάσει των κριτηρίων 1, 2, 4 και 5 των επικαιροποιημένων πανευρωπαϊκών δεικτών για τη βιώσιμη
διαχείριση των δασών.

Έργα πιλοτικά/επίδειξης
+5 πόντοι στην αξιολόγηση



Εκστρατείες πληροφόρησης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης
1. Σύνδεση με τους πολίτες: 
o το δίκτυο Natura 2000 και τα οφέλη από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη φύση, 

σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία
o Χωροκατακτητικά ξένα ειδή
o οφέλη της φύσης, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης υποδομής και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων

Συστήματα πληροφοριών, ποιότητα της δημοσίας διοίκησης και εθελοντικές
προσεγγίσεις

2. Βελτίωση των συστημάτων περιβαλλοντικών πληροφοριών

3. Βελτίωση της ικανότητας και της ποιότητας της δημοσίας διοίκησης σε σχέση με
συγκεκριμένα σχέδια, προγράμματα, αναλύσεις, επισκοπήσεις και αξιολογήσεις και/ή
άδειες, παρεκκλίσεις και άλλες αποφάσεις (σχέδια διαχείρισης δασών τα οποία
απαιτούνται βάσει του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη, με σκοπό τη διασφάλιση
δασών μεγαλύτερης βιοποικιλότητας)

+10 πόντοι στην αξιολόγηση



Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη

4. Ανάπτυξη /εφαρμογή0 στρατηγικών βάσει κίνδυνου με σκοπό0 την προώθηση, 
τον έλεγχο και την επιβολή0 της συμμόρφωσης σε συγκεκριμένα θέματα
(παράνομη εμπορία άγριων ειδών, εγκλήματα και παραβάσεις εις βάρος των
άγριων ειδών και της φύσης, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης
υλοτομίας) 

5. Βελτίωση του χειρισμού0 των καταγγελιών και παρατηρήσεων του κοινού0 που
αφορούν το περιβάλλον από0 τις δημοσιές αρχές

6. Προώθηση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά0
θέματα και/ή στη διαμεσολάβηση (πχ. προστασία της φύσης, της
βιοποικιλότητας)

+10 πόντοι στην αξιολόγηση
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συµπεριφοράς, 
ενσωµάτωση των 
δράσεων µείωσης 
εκποµπών σε 
διάφορους τοµείς

• Παρακολούθηση, 
εκτίµιση και εκ των 
υστέρων αξιολόγησης 
της πολιτικής για το 
κλίµα

• Ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και 
ευαισθητοποίηση για 
την κάλυψη αναγκών 
προσαρµογής

+5 πόντοι στην αξιολόγηση



ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Νέες, καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές μέθοδοι χρήσης και διαχείρισης γης για
μετριασμό

1. Βελτίωση απορροφήσεων CO2 από ΧΓΑΧΓ (γεωργοδασοκομικά συστήματα)

Βιώσιμη διαχείριση δασών & διαδοχική χρήση στερεάς βιομάζας

2. Ανάπτυξη και προώθηση αποδοτικών κλιματικά έξυπνων δραστηριοτήτων δασοκομίας σε:
u Δάσωση και αναδάσωση, 
u Διατήρηση C στα δάση, 
u Διαχείριση δασών (φροντίδα, αραίωση) και διατήρηση εδάφους)

3. Αποδοτική μετατροπή στερεής βιομάζας σε μακροπρόθεσμη αποθήκη άνθρακα και ΑΠΕ –
διαδοχική χρήση βιομάζας και υποκατάσταση υλικών ορυκτών καυσίμων από υλικά βιολογικής
βάσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανθεκτικότητα γεωργίας, δασοκομίας και τουρισμού

4. Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών για μείωση του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές

+5 πόντοι στην αξιολόγηση



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Παρακολούθηση, εκτίμηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση της πολιτικής για το κλίμα
1. Έλεγχος και εφαρμογή λύσεων οικοδόμησης/ενδυνάμωσης δυναμικού για ΧΓΑΧΓΔ ώστε:
u Να γίνεται χρήση γεωχωρικών δεδομένων-σύνδεση με υφιστάμενα συστήματα
u Να αξιοποιούνται υπάρχοντα Ευρωπαϊκά και εθνικά συστήματα συλλογής πληροφοριών

(Lukas, Copernicus,κλπ.)  
u Να παρακολουθείται και να εκτιμάται η απώλεια και η υποβάθμιση της αποθήκευσης

άνθρακα σε δάση, υγροτόπους και αγροτικές

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών & δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για την κάλυψη των
αναγκών προσαρμογής
2. Ανάπτυξη και χρήση δεικτών προσαρμογής και συστημάτων παρακολούθησης - υιοθέτηση των
κλιματικών υπηρεσιών στον σχεδιασμό της προσαρμογής
3. Εστίαση στην κατανόηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, του κόστους και της
αποδοτικότητας της προσαρμογής
4. Ενσωμάτωση προσαρμογής στο κύκλο διαχείρισης κινδύνου καταστροφών

+5 πόντοι στην αξιολόγηση



Το Πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα

Από το 1992 έως και το 2018 έχουν χρηματοδοτηθεί
254 έργα με συντονιστή φορέα από την Ελλάδα.

Συνολικός προϋπολογισμός 388,2 εκατ. €, από τα
οποία τα 212,1 εκατ. € αποτελούν συνεισφορά της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Το Πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα (1992-2018)

Τομέας Αριθμός 
έργων

Ποσοστό
έργων

Συνολικός 
προϋπολογισμός Συνεισφορά ΕΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ 142 55,9% 188.911.394 88.581.786

ΦΥΣΗ/ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 73 28,7% 107.329.228 72.706.252
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 25 9,8% 47.993.306 25.089.568
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 10 3,9% 10.305.351 5.608.388

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (IP) 2 0,8% 31.189.548 18.533.169
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 0,4% 1.304.708 953.600
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΚΟ 1 0,4% 1.120.000 672.000

ΣΥΝΟΛΟ 254 100% 388.153.535 212.144.763

Πηγή: Βάση Έργων LIFE-Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επεξεργασία από Ελληνική LIFE Task Force

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm


1
LIFE The Green Link - Restore desertified areas with an 
innovative tree growing method across the Mediterranean border 
to increase resilience.

LIFE15 
CCA/ES/000125

2
LIFE FoResMit - Recovery of degraded coniferous Forests for 
environmental sustainability Restoration and climate change 
Mitigation

LIFE14 
CCM/IT/000905

1
LIFE Andros Park - Conservation of priority species and habitats of 
Andros Island protected area integrating socioeconomic 
considerations

LIFE16 
NAT/GR/000606

Έργα LIFE για Δάση (1992-2018)

u 32 έργα LIFE με δράσεις που αφορούν δάση
u 21 ΝΑΤ – 7 ENV – 2 CCA – 1 CCM - 1 GIE

u Έργα που αφορούν δάση 2014-2018



Φύση και Βιοποικιλότητα
ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ LIFE  NAT ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1992-2018

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ Αριθµός

Δάση 19

Παράκτιοι 6

Γλυκού νερού 6

Θαλάσσιοι 4

Λιβάδια 2

Άλλοι 1

Σύνολο 34

Έργα LIFE με δράσεις που στοχεύουν στην
βελτίωση της κατάστασης διατήρησης
οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος

Δάση
55.9%

Παράκτιοι
17.6%

Γλυκού νερού
17.6%

Θαλάσσιοι
11.8%

Λιβάδια
5.9%

Άλλοι
2.9%



Ελληνική Task Force για το πρόγραμμα LIFE – Ρόλος

ü Ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων
ü Υποστήριξη στην προετοιμασία προτάσεων
ü Παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλευτικής στους υποψήφιους

δικαιούχους
ü Προώθηση ανταλλαγής εμπειριών/καλών πρακτικών και χρήσης

αποτελεσμάτων έργων LIFE
ü Ενίσχυση Εθνικών Σημείων Επαφής Προγράμματος LIFE 

Αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα
LIFE

support.lifetaskforce.gr (Πλατφόρμα υποστήριξης για το πρόγραμμα LIFE)
www.lifetaskforce.gr (Ιστοσελίδα Ελληνικής Task Force για το πρόγραμμα LIFE)



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Κατερίνα Κουτσοβούλου
Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας
kkoutsovoulou@prasinotameio.gr


