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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

Τι είναι το LIFE

• Το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον, καλύπτει 3 τομείς προτεραιότητας

• LIFE Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων (LIFE Environment
and Resource Efficiency)

• LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα (LIFE Nature and Biodiversity)

• LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE
Environmental Governance and Information)

1

Info Day LIFE / 14 Μάϊου 2020 – Environmental Governance & Information



Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

Τι είναι το LIFE – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση

• Στοχεύει αποκλειστικά να συμβάλει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της
πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον
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• Ειδικοί Στόχοι

• η προώθηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα

• η προώθηση της γνώσης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη

• η υποστήριξη της επικοινωνίας, της διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών
στον τομέα του περιβάλλοντος

• προώθηση και η συμβολή για την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με τη
νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον και την επιβολή της εφαρμογής της

• η προώθηση της βελτίωσης της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης
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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

Θεματικές Προτεραιότητες – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση

• (A) Εκστρατείες πληροφόρησης, επικοινωνίας και
ευαισθητοποίησης σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 7ου
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον

• (B) Δραστηριότητες στήριξης αποτελεσματικής ελεγκτικής
διαδικασίας καθώς και μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης σε
σχέση με την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία και με σκοπό να
στηριχθούν τα συστήματα πληροφόρησης και τα εργαλεία του
αντίστοιχου τομέα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας της Ένωσης
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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

Θέματα έργων με Προτεραιότητα – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση

(A) Εκστρατείες πληροφόρησης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης σύμφωνα με
τις προτεραιότητες του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον

(3 κατηγορίες)

• A1 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• βιώσιμη κατανάλωση με έμφαση στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, ειδικότερα πλαστικών
αποβλήτων, απορριμμάτων τροφίμων και θαλάσσιων απορριμμάτων

• μετάβαση στην κυκλική οικονομία, ειδικότερα εφαρμογή βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, βιώσιμη
παραγωγή, βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες

• A2 - ΣΥΝΔΕΣΗ με ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

• 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

• χωροκατακτητικά ξένα είδη

• ασφαλής χρήση χημικών ουσιών

• οφέλη της φύσης, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης υποδομής και των υπηρεσιών σχετικών
οικοσυστημάτων
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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

Θέματα έργων με Προτεραιότητα – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση3

• A3 - ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ στην ΠΡΑΞΗ

• ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές και οι επιπτώσεις της στην υγεία

• οφέλη από την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ύδατα

(A) Εκστρατείες πληροφόρησης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης σύμφωνα με
τις προτεραιότητες του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον

(3 κατηγορίες)
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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

• B1α - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

• Βελτίωση των συστημάτων περιβαλλοντικών πληροφοριών τα οποία διαχειρίζονται
δημόσιες αρχές για την ηλεκτρονική συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και ανταλλαγή
περιβαλλοντικών πληροφοριών, μέσω της ανάπτυξης και της παροχής νέων συστημάτων ή,
κατά περίπτωση, της βελτίωσης των ήδη υφιστάμενων. Τα έργα πρέπει να βελτιώνουν την
εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και να συνάδουν με τις υποχρεώσεις
υποβολής εκθέσεων της ΕΕ

Θέματα έργων με Προτεραιότητα – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση4
(B) Δραστηριότητες στήριξης αποτελεσματικής ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και για
μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης σε σχέση με την ενωσιακή περιβαλλοντική
νομοθεσία

(B1) Συστήματα πληροφοριών, ποιότητα της δημόσιας διοίκησης

(3 κατηγορίες)
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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

Θέματα έργων με Προτεραιότητα – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση4

• B1β - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

• Βελτίωση της ικανότητας και της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με σχέδια, προγράμματα,
αναλύσεις, επισκοπήσεις και αξιολογήσεις και/ή άδειες, παρεκκλίσεις και άλλες αποφάσεις σχετικά με
συγκεκριμένες δραστηριότητες, κατά περίπτωση σε συνεργασία με ιδιωτικές οντότητες, με σκοπό τη
μείωση του διοικητικού φόρτου και, παράλληλα, τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών
αποτελεσμάτων και την ενσωμάτωση, κατά περίπτωση, της διατήρησης της φύσης

• ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Ποιότητα αέρα, έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανση, σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού, θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, σχέδια δράσης
νιτρορύπανσης, σχέδια δράσης νιτρορύπανσης, σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, σχέδια διαχείρισης Natura
2000, σχέδια διαχείρισης δασών, σχέδια χρήσης γης, αξιολόγηση οικοσυστημικών υπηρεσιών,
βιομηχανικές εκπομές, διαχείριση αποβλήτων, ρύπανση υδάτων, προστασία της φύσης

(B) Δραστηριότητες στήριξης αποτελεσματικής ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και για
μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης σε σχέση με την ενωσιακή περιβαλλοντική
νομοθεσία

(B1) Συστήματα πληροφοριών, ποιότητα της δημόσιας διοίκησης

(3 κατηγορίες)
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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

• B1γ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

• Ανάπτυξη, προώθηση, εφαρμογή και/ή εναρμόνιση μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες
προσεγγίσεις και χρήση αυτών από οντότητες με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων που έχουν
στο περιβάλλον οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους

• ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 1) εξακρίβωση από τρίτους των επιδόσεων καινοτόμων τεχνολογιών (ETV), 2) κανόνες
περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων ανά κατηγορία (PEFCR - OEFSR), 3) δράσεις, υπηρεσίες, δίκτυα και
νέα επιχειρηματικά μοντέλα για την προώθηση της χρήσης ανακατασκευασμένων, επισκευασμένων,
ανακαινισμένων και/ή επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων, οικολογικό σήμα της ΕΕ, κοινή συγγραφή
υποχρεώσεων και/ή κοινά εργαλεία παρακολούθησης της αξιοποίησης για δημόσιες αρχές, προώθηση της
αξιοποίησης των πράσινων και κυκλικών δημόσιων συμβάσεων 4) σύνδεση των περιβαλλοντικών επιδόσεων με
κανονιστικά, οικονομικά ή σχετικά με τη φήμη κίνητρα, χρησιμοποιώντας το κοινοτικό σύστημα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) 5) αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κτιρίων

Θέματα έργων με Προτεραιότητα – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση4
(B) Δραστηριότητες στήριξης αποτελεσματικής ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και για
μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης σε σχέση με την ενωσιακή περιβαλλοντική
νομοθεσία

(B1) Συστήματα πληροφοριών, ποιότητα της δημόσιας διοίκησης

(3 κατηγορίες)

Info Day LIFE / 14 Μάϊου 2020 – Environmental Governance & Information



Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

Θέματα έργων με Προτεραιότητα – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση

(B) Δραστηριότητες στήριξης αποτελεσματικής ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και για
μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης σε σχέση με την ενωσιακή περιβαλλοντική
νομοθεσία

(Β2) Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη

(5 κατηγορίες)
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• Β2α - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

• Στήριξη της διασφάλισης της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ή της
εφαρμογής υφιστάμενων διασυνοριακών, εθνικών ή περιφερειακών στρατηγικών βάσει κινδύνου με
σκοπό την προώθηση, τον έλεγχο και την επιβολή της συμμόρφωσης, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα
διοικητικού δικαίου, ποινικού δικαίου και περιβαλλοντικής ευθύνης όσον αφορά ένα ή περισσότερα από
τα ακόλουθα:

• 1) παράνομη εμπορία άγριων ειδών, 2) εγκλήματα και παραβάσεις εις βάρος των άγριων ειδών και της
φύσης, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης υλοτομίας, 3) διάχυτη και/ή σημειακή ρύπανση των
υδάτων και/ή παράνομη άντληση υδάτων, 4) σημειακές και κινητές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης
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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

• Β2β - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΟΜΩΝΩΝ

• Στήριξη της διασφάλισης της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης μέσω της δημιουργίας νέων ή, εφόσον
υπάρχουν, μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων διασυνοριακών, εθνικών ή περιφερειακών δικτύων
επαγγελματιών ή εμπειρογνωμόνων στον τομέα της διασφάλισης της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης
και/ή μέσω της θέσπισης ή, εφόσον υπάρχουν, μέσω της βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων και
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τις δεσμευτικές
περιβαλλοντικές πράξεις της ΕΕ, μέσω της προώθησης, του ελέγχου και της επιβολής της συμμόρφωσης,
χρησιμοποιώντας ένα μείγμα διοικητικού δικαίου, ποινικού δικαίου και περιβαλλοντικής ευθύνης

Θέματα έργων με Προτεραιότητα – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση

(B) Δραστηριότητες στήριξης αποτελεσματικής ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και για
μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης σε σχέση με την ενωσιακή περιβαλλοντική
νομοθεσία

(Β2) Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη

(5 κατηγορίες)
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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

• Β2γ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

• Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων εργαλείων και δράσεων για την προώθηση, την παρακολούθηση και
την επιβολή της συμμόρφωσης μέσω της ανάπτυξης και χρήσης νέων ή, εφόσον υπάρχουν, μέσω της
βελτίωσης των υφιστάμενων εργαλείων και δράσεων που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες κατηγορίες:

• 1) συστήματα και τεχνικές προώθησης της συμμόρφωσης

• 2) συστήματα και τεχνικές αποτελεσματικής παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τις δεσμευτικές
περιβαλλοντικές πράξεις της ΕΕ βάσει κινδύνου, καθώς και λήψη αποδεικτικών στοιχείων και ανάλυση
των προβλημάτων συμμόρφωσης στα οποία μπορεί να βασίζεται αξιόπιστα η δράση παρακολούθησης

• 3) συστήματα και τεχνικές αποτελεσματικής παρακολούθησης και επιβολής βάσει κινδύνου, με σκοπό
την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης ή υποχρεώσεων σχετικών με τις δεσμευτικές
περιβαλλοντικές πράξεις της ΕΕ, τα οποία καλύπτουν τη χρήση του διοικητικού δικαίου, του ποινικού
δικαίου και της περιβαλλοντικής ευθύνης

Θέματα έργων με Προτεραιότητα – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση

(B) Δραστηριότητες στήριξης αποτελεσματικής ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και για
μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης σε σχέση με την ενωσιακή περιβαλλοντική
νομοθεσία

(Β2) Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη

(5 κατηγορίες)
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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

• Β2δ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

• Βελτίωση του χειρισμού των καταγγελιών και παρατηρήσεων του κοινού που αφορούν το περιβάλλον
από τις δημόσιες αρχές, κατά περίπτωση σε συνεργασία με ιδιωτικές οντότητες, μέσω της ανάπτυξης και
της παροχής νέων, ή εφόσον υπάρχουν, μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων και τεχνικών
χειρισμού καταγγελιών και των παρατηρήσεων του κοινού, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας
των παρεχόμενων πληροφοριών, τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αρχών και του κοινού,
την ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου και τη συμβολή στην επιτυχή εφαρμογή των δεσμευτικών
περιβαλλοντικών πράξεων της ΕΕ

Θέματα έργων με Προτεραιότητα – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση

(B) Δραστηριότητες στήριξης αποτελεσματικής ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και για
μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης σε σχέση με την ενωσιακή περιβαλλοντική
νομοθεσία

(Β2) Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη

(5 κατηγορίες)
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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

• Β2ε – ΠΡΟΣΒΑΣΗ στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

• Προώθηση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα και/ή στη διαμεσολάβηση για το
κοινό, ΜΚΟ, δικηγόρους, το δικαστικό σώμα, τις δημόσιες διοικήσεις ή άλλους ενδιαφερόμενους, με
σκοπό τη βελτίωση της γνώσης, της κατανόησης και της εφαρμογής αυτών των μέσων επίλυσης
περιβαλλοντικών διαφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

• 1) προστασία της υγείας και ευημερίας των ανθρώπων μέσω των απαιτήσεων των πράξεων της ΕΕ σχετικά
με τον αέρα, τα ύδατα και τα απόβλητα, που καλύπτονται από τις θεματικές προτεραιότητες του
προγράμματος LIFE

• 2) προστασία της φύσης, της βιοποικιλότητας και της ποιότητας των υδάτων μέσω των πράξεων σχετικά
με τη φύση, τη βιοποικιλότητα και τα ύδατα, που καλύπτονται από τις θεματικές προτεραιότητες του
προγράμματος LIFE

• 3) αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη

Θέματα έργων με Προτεραιότητα – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση

(B) Δραστηριότητες στήριξης αποτελεσματικής ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και για
μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης σε σχέση με την ενωσιακή περιβαλλοντική
νομοθεσία

(Β2) Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη

(5 κατηγορίες)
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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

6 Τι είναι το LIFE – Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση
ΣΟΣ:
Προτάσεις για εκστρατείες πληροφόρησης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης οφείλουν να
ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον
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Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE

Greek LIFE Task Force
Site: www.lifetaskforce.gr

Υποστήριξη: support.lifetaskforce.gr

Βάση δεδομένων: database.lifetaskforce.gr

Ε-mail: life@prasinotameio.gr

Tηλ: 210 5241903

Βίλα Καζούλη, Λ. Κηφισίας 241, 14561, Κηφισιά

Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!


