
Πρόγραμμα LIFE:  
 Δράση για το Κλίμα 

Σπυριδούλα Ντεμίρη 
Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής 

Greek LIFE Task Force 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2018 

Μέρος 2



Το πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα 

Από την έναρξη του LIFE το 1992 και μέχρι και το 2018, 
έχουν συγχρηματοδοτηθεί συνολικά 254 έργα με 
ελληνικό φορέα ως συντονιστή-εταίρο.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 388.1 
εκατομ. €, από τα οποία η Ευρωπαϊκή συνεισφορά 
είναι 212.1 εκατομ. €. 

Συνολικά έχουν συγχρηματοδοτηθεί 24 έργα LIFE στον 
τομέα της Δράσης για το Κλίμα, από τα οποία 9 
αποτελούν τρέχοντα έργα. 

Ας δούμε μερικά παραδείγματα... 

 



Το έργο LIFE MILE21  

Τίτλος: «More Information Less Emissions -Empowering 
consumers for a greener 21st century» 

Διάρκεια: 01/09/2018 - 31/08/2021 

Συντονιστής: ΑΠΘ – 9 εταίροι από 7 χώρες 

Στόχοι:  

1. Υποστήριξη καταναλωτών ώστε να είναι ενήμεροι 
κατά την αγορά αυτοκινήτου σχετικά με τα οχήματα 
χαμηλής κατανάλωσης και εκπομπών, 

2. Συλλογή στοιχείων για την παρακολούθηση της 
διαφοράς μεταξύ της τιμής του κατασκευαστή και 
των πραγματικών τιμών. 

 



Το έργο LIFE MILE21 - Μεθοδολογία 

1. Δημιουργία κεντρικού ιστοτόπου για ενημέρωση 
καταναλωτών, 

2. Συλλογή υπαρχόντων δεδομένων εκπομπών 
οχημάτων και υλοποίηση νέων μετρήσεων, 

3. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον υπολογισμό 
πραγματικών εκπομπών, 

4. Ενσωμάτωση της μεθοδολογίας στον ιστότοπο, 

5. Διάχυση αποτελεσμάτων σε οργανισμούς 
καταναλωτών και αντίστοιχους συλλόγους. 

Επικοινωνία: κ. Ζ. Σαμαράς, zisis@auth.gr   
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Το έργο LIFE AdaptFor 

Τίτλος: «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην 
κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» 

Διάρκεια: 01/01/2010 - 31/12/2014 

Συντονιστής: ΕΚΒΥ/Συνδικαιούχος: ΥΠΕΝ 

Στόχοι:  

1. Eπίδειξη τρόπου προσέγγισης προσαρμογής της 
δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή, 

2. Eνδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών στο να 
προσαρμόσουν τη δασική διαχείριση, 

3. Ευρεία επικοινωνία της ανάγκης προσαρμογής της 
δασικής διαχείρισης στην ΚΑ. 

 



Το έργο LIFE AdaptFor – Κύρια 
αποτελέσματα 

• Σύνταξη νέων / αναθεώρηση υφιστάμενων Δασικών 
Διαχειριστικών Σχεδίων (ΔΔΣ) για 4 δασικά 
οικοσυστήματα στην Ελλάδα, 

•  Εγκατάσταση προγράμματος παρακολούθησης, 

• Διοργάνωση σεμιναρίου κατάρτισης προσωπικού ΔΥ, 

• Έκδοση του Οδηγού «Κατευθύνσεις για την 
προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών 
στην κλιματική αλλαγή» 

Επικοινωνία: κ. Β. Χρυσοπολίτου, vasiliki@ekby.gr 

   κ. Π. Δρούγας: p.drougas@prv.ypeka.gr  
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Το έργο LIFE ASTI 

Τίτλος: «Implementation of a forecasting system for 
urban heat island effect for the development of urban 
adaptation strategies» 

Διάρκεια: 01/09/2018 - 31/08/2021 

Συντονιστής: ΑΠΘ – 6 εταίροι (+Δ. Θεσσαλονίκης) 

Σκοπός έργου: Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων 
βραχυπρόθεσμα για προσαρμογή και μακροπρόθεσμα 
για μετρίαση του φαινομένου της Αστικής Θερμικής 
Νησίδας (UHI) και των επιπτώσεών του στην υγεία σε 
Θεσσαλονίκη και Ρώμη. 

 

 



Επιχειρησιακή πρόγνωση UHI και συστήματα 
ενημέρωσης για υψηλές θερμοκρασίες 

• Προϊόντα υψηλής ανάλυσης (250 m), πρόγνωσης του 
φαινομένου UHI, συμπεριλαμβανομένων θερμικών 
βιοκλιματικών δεικτών & βαθμοημερών θέρμανσης- 
ψύξης. 

• Υιοθέτηση πρωτότυπων και φιλικών προς τον χρήστη 
τεχνικών για την διάχυση των προϊόντων πρόγνωσης και 
ενημέρωσης. 

• Η διάχυση των προϊόντων και των συστημάτων 
ενημέρωσης για υψηλές θερμοκρασίες θα περιλαμβάνει 
την εύκολη χρήση διεπιφανειών επικοινωνίας μέσω 
διαδικτύου/κινητού/tablet. 

• Επικοινωνία: κ. Δ. Μελάς melas@auth.gr  
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Το έργο LIFE Terrascape 

Τίτλος: «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων 
αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω της 
συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» 

Διάρκεια: 01/07/2017 - 31/08/2021 

Συντονιστής: Παν/μιο Αιγαίου – 6 εταίροι (+Δ. Άνδρου) 

Σκοπός έργου: Λειτουργική αποκατάσταση 
αναβαθμίδων με σκοπό την επαναλειτουργία τους.  

- επίδειξη ωφελειών (οικονομικών, πολιτισμικών, 
οικολογικών) , 

- δημιουργία προσαρμοσμένων «πράσινων 
υποδομών».  

 



Το έργο LIFE Terrascape – Δράσεις 
υλοποίησης 

• Λειτουργία Οργανισμού Συμμετοχικής Επιστασίας 
Γης, 

• Δομικές παρεμβάσεις σε αγρούς και ξερολιθιές, 

• Καλλιέργεια αναβαθμίδων, 

• Δράσεις μεταφοράς και αναπαραγωγής της 
προσέγγισης του έργου, 

• Παραγωγή κλιματικού μοντέλου για την περιοχή 

 

Επικοινωνία: κ. Δ. Πετανίδου,  t.petanidou@aegean.gr 
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Το στρατηγικό έργο LIFE-IP AdaptInGR 

• Περίοδος: 2019-2026    Προϋπολογισμός: > 14 εκατ. €  

• 19 εταίροι     Συντονιστής: ΥΠΕΝ 

•    



Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το 
Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017 (GR LTF) 

Έργο Οικοδόμησης Δυναμικού (LIFE Capacity Building):  
Παρέχει οικονομική στήριξη σε δράσεις που αναπτύσσει το δυναμικό των Κρατών 
Μελών, προκειμένου αυτά να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στο Πρόγραμμα 
LIFE 
 
Διάρκεια: 
01/01/2016 – 30/04/2019 
 
Προϋπολογισμός: 
Σύνολο: € 1,304,708  
Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: € 953,600 
 
Δικαιούχοι: 
Πράσινο Ταμείο, Συντονιστής Δικαιούχος 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Συνδικαιούχος  



Ρόλος GR LTF 

 Ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων 

 Υποστήριξη στην προετοιμασία της πρότασης 

 Παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλευτικής στους 

υποψήφιους δικαιούχους 

 Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών 

 Προώθηση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων LIFE 

 Λειτουργία της Ελληνικής πλατφόρμας για το LIFE 

 Ενίσχυση της λειτουργία των ΕΣΕ LIFE 

 
      

Αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας στο 
Πρόγραμμα LIFE 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

sntemiri@prasinotameio.gr 

 
www.lifetaskforce.gr 

support.lifetaskforce.gr    
www.prasinotameio.gr 

 



Πηγή:  



Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (CCΑ) 

• Υλοποίηση στρατηγικών προσαρμογής, με έμφαση σε 
διάφορους βασικούς τομείς με προστιθεμένη αξία για την ΕΕ 

• Θέματα διασυνοριακού/περιφερειακού 

• Προσαρμογή που βασίζεται στα οικοσυστήματα 

• Δυναμικό επίδειξης και μεταφοράς των αποτελεσμάτων 

• Προώθηση καινοτόμων λύσεων προσαρμογής, ειδικότερα 
μέσω της κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα και, κατά 
περίπτωση, μέσω του παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων. 

• Συνέργεια μεταξύ της προσαρμογής, του μετριασμού, των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και των πολιτικών για τη 
μείωση του κινδύνου καταστροφών  


