
LIFE
Το Πρόγραμμα LIFE είναι το σημαντικότερο 

χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. 
Για την προγραμματική  περίοδο 2021-2027, 
 ο προϋπολογισμός του Προγράμματος LIFE  

θα παρέχει οικονομική στήριξη ύψους €5,432 δισ.

Tο Πρόγραμμα
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Ο γενικός σκοπός του Προγράμματος LIFE είναι να συμβάλει 
στη στροφή προς μια οικονομία βιώσιμη, κυκλική, ενεργειακά 
αποδοτική, βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, 
προκειμένου να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει 
την ποιότητα του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του 
αέρα, των υδάτων και του εδάφους, όπως και να ανακόψει και να 
αντιστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας και να αντιμετωπίσει 
την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων με την 
υποστήριξη της εφαρμογής και της διαχείρισης του δικτύου 
Natura 2000, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Ο σκοπός του Προγράμματος 

LIFE
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Τα δύο πεδία του Προγράμματος LIFE: 
Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα
Το πεδίο «Περιβάλλον» καλύπτει δύο υπο-προγράμματα:

Το υπο-πρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα, το οποίο θα 
στοχεύσει στην προστασία και την αποκατάσταση της φύσης 
της Ευρώπης, καθώς και στην αναστολή και αναστροφή της 
απώλειας βιοποικιλότητας και θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα 
διατήρησης της φύσης, ιδίως στους τομείς της βιοποικιλότητας, 
των οικοτόπων και των ειδών.

Το υπο-πρόγραμμα Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής, το 
οποίο θα διευκολύνει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, μη 
τοξική, ενεργειακά αποδοτική και ανθεκτική στο κλίμα οικονομία 
και θα ενισχύσει την  
προστασία, την αποκα- 
τάσταση και τη βελτίωση  
της ποιότητας του περι-
βάλλοντος, είτε μέσω 
άμεσων παρεμβάσεων, 
είτε με την υποστήριξη 
της ενσωμάτωσης των 
παραπάνω στόχων σε 
άλλες πολιτικές.

Το πεδίο «Δράση για το Κλίμα» καλύπτει 
δύο υπο-προγράμματα:

Το υπο-πρόγραμμα Μετριασμός και Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή, το οποίο θα συμβάλει στη μετάβαση προς 
μια οικονομία βιώσιμη, ενεργειακά αποδοτική, βασισμένη στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική 
στην αλλαγή του κλίματος, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό 
στην αειφόρο ανάπτυξη.

Το υπο-πρόγραμμα Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας, 
το οποίο θα υποστηρίξει την υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών 
στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται 
έργα που εστιάζουν στην οικοδόμηση δυναμικού και στη διάδοση 

γνώσεων, δεξιοτήτων, 
καινοτόμων τεχνικών, 
μεθόδων και λύσεων 
για την επίτευξη των 
στόχων της νομοθεσίας 
και της πολιτικής της ΕΕ 
σχετικά με τη μετάβαση 
προς τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και 
προς την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης. 
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Ένα διευρυμένο φάσμα έργων LIFE
Τα στρατηγικά έργα για τη φύση υποστηρίζουν την επίτευξη 
προγραμμάτων δράσης στα κράτη μέλη, προκειμένου να 
ενσωματωθούν οι στόχοι της φύσης και της βιοποικιλότητας σε 
άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη 
και να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα κεφάλαια 
για την υλοποίηση των στόχων αυτών. 

Τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα υλοποιούν, σε 
περιφερειακή, πολύ-περιφερειακή, εθνική ή υπερεθνική κλίμακα, 
περιβαλλοντικές ή κλιματικές στρατηγικές ή σχέδια δράσης 
που αναπτύσσονται από τις αρχές των κρατών μελών και που 
απαιτούνται από συγκεκριμένη περιβαλλοντική, κλιματική και 
σχετική ενεργειακή νομοθεσία ή πολιτική της ΕΕ, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών και 
προωθούν τον συντονισμό και την κινητοποίηση τουλάχιστον μίας 
άλλης ενωσιακής, εθνικής ή ιδιωτικής πηγής χρηματοδότησης.

Τα έργα τεχνικής βοήθειας υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τη συμμετοχή σε τυπικά έργα δράσης, την 
προετοιμασία στρατηγικών έργων για τη φύση και στρατηγικών 
ολοκληρωμένων έργων και την προετοιμασία της πρόσβασης σε 
άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ ή άλλα μέτρα που απαιτούνται 
για την προετοιμασία της κλιμάκωσης ή της αναπαραγωγής των 
αποτελεσμάτων άλλων έργων που χρηματοδοτούνται από το 
Πρόγραμμα LIFE, από τα πρόδρομα προγράμματα αυτού ή από 
άλλα ενωσιακά προγράμματα. Τα εν λόγω έργα μπορούν επίσης 
να περιλαμβάνουν οικοδόμηση δυναμικού σχετιζόμενη με τις 
δραστηριότητες των αρχών των κρατών μελών που αποσκοπούν 
σε ουσιαστική συμμετοχή στο Πρόγραμμα LIFE.

Τα τυπικά έργα δράσης αποτελούν έργα εκτός από τα 
στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, τα στρατηγικά έργα για τη 
φύση ή τα έργα τεχνικής βοήθειας, τα οποία αποσκοπούν στην 
επίτευξη των ειδικών σκοπών του Προγράμματος LIFE.

Έργα που αφορούν σε άλλες δράσεις που απαιτούνται για  
την επίτευξη του γενικού σκοπού του Προγράμματος LIFE, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων συντονισμού και στήριξης 
με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη διάδοση πληροφοριών 
και γνώσεων και την ευαισθητοποίηση για τη στήριξη της 
μετάβασης προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της αύξησης 
της ενεργειακής απόδοσης.
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Ποιος μπορεί να συμμετάσχει 
σε ένα έργο LIFE;
Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που είναι 
εγκατεστημένος στην ΕΕ, με εξαίρεση τις ατομικές επιχειρήσεις, 
μπορεί να επωφεληθεί από το Πρόγραμμα LIFE, υποβάλλοντας 
πρόταση ως συντονιστής δικαιούχος ή ως συνδικαιούχος. 
Μπορείτε να είστε συντονιστής δικαιούχος αν είστε εγκατεστημένος 
εκτός της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση η χώρα σας να έχει συνάψει 
ειδική συμφωνία με την ΕΕ. Τα νομικά πρόσωπα εκτός της ΕΕ 
μπορούν να είναι συνδικαιούχοι μόνο εάν ο συντονιστής έχει την 
έδρα του εντός της ΕΕ και οι δραστηριότητες για τις οποίες είναι 
υπεύθυνα και υλοποιούνται εκτός της ΕΕ είναι αναγκαίες για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών/κλιματικών στόχων της ΕΕ και 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που 
πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της ΕΕ.

Που θα πάνε τα χρήματα LIFE;
Από τα €5,432 δισ. που διατίθενται για το LIFE, €3,488 δισ. θα 
διατεθούν για το πεδίο «Περιβάλλον», εκ των οποίων €2,143 δισ. 
για το υπο-πρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα και €1,345 δισ. 
για το υπο-πρόγραμμα Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής. 
Επιπλέον, €1,944 δισ. θα διατεθούν για το πεδίο «Δράση  
για το Κλίμα», εκ των οποίων €947 εκ. θα διατεθούν για το 
υπο-πρόγραμμα Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή και €997 εκ. για το υπο-πρόγραμμα Μετάβαση σε 
Καθαρές Μορφές Ενέργειας.

Ποιος διαχειρίζεται το LIFE;
Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις 
Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) είναι ο διάδοχος του 
Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (INEA). 
Ιδρύθηκε επισήμως στις 15 Φεβρουαρίου 2021 και ξεκίνησε 
τις δραστηριότητές του την 1η Απριλίου 2021, προκειμένου να 
υλοποιήσει τμήματα ορισμένων προγραμμάτων της ΕΕ. Ο CINEA 
διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υποστήριξη της Πράσινης 
Συμφωνίας της ΕΕ μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής 
των κατ’ εξουσιοδότηση προγραμμάτων του. Προάγει την 
αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσεων και συνέργειες μεταξύ των 
διαφόρων προγραμμάτων του και δημιουργεί ισχυρές συνεργασίες 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
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Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα 
για το LIFE;

Πρόγραμμα LIFE:
https://cinea.ec.europa.eu/life_en

Διαβάστε τον Κανονισμό LIFE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/
TXT/?uri=CELEX:32021R0783

Βάση Δεδομένων Έργων και Παραδοτέων LIFE στην Ελλάδα:
http://database.lifetaskforce.gr

Πλατφόρμα Υποστήριξης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE: 
https://support.lifetaskforce.gr

Έργο Greek LIFE Task Force:
http://lifetaskforce.gr

Ενημερωτικό υλικό για το Πρόγραμμα LIFE:
http://lifetaskforce.gr/el/enimerwtiko-yliko

Επικοινωνήστε με τα Εθνικά Σημεία Επαφής:
http://lifetaskforce.gr/el/simeia-epafis-life/ethnika-simeia-
epafis-life

Επικοινωνήστε με τα Περιφερειακά Σημεία Επαφής:
http://lifetaskforce.gr/el/simeia-epafis-life/perifereiaka-
simeia-epafis-life

Πράσινο Ταμείο:
http://www.prasinotameio.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
https://ypen.gov.gr

Το Έργο Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το 
Πρόγραμμα LIFE με κωδικό «LIFE14 CAP/GR/000003 – GR LTF» 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R0783
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R0783
http://database.lifetaskforce.gr
https://support.lifetaskforce.gr
http://lifetaskforce.gr
http://lifetaskforce.gr/el/enimerwtiko-yliko
http://lifetaskforce.gr/el/simeia-epafis-life/ethnika-simeia-epafis-life
http://lifetaskforce.gr/el/simeia-epafis-life/ethnika-simeia-epafis-life
http://lifetaskforce.gr/el/simeia-epafis-life/perifereiaka-simeia-epafis-life
http://lifetaskforce.gr/el/simeia-epafis-life/perifereiaka-simeia-epafis-life
http://www.prasinotameio.gr
https://ypen.gov.gr

