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Περιεχόμενα  

1. Current situation of the environment and natural 
resources Ypoprogramma Environment Themes – 
examples of Eligible Project categories LIFE 
eligibility and award Criteria 

 



Σημερινή Κατάσταση του Περιβάλλοντος 
και των Φυσικών Πόρων  



• Fines from the European Union 
businesses that need immediate 
solutions innovative ideas-Financing? 

Προσωπικό  

Imperative for solution 

Εθνικό 

Ευρωπαϊκό 



Ypoprogramma Environment 

Priority areas a.  Environment and resource 
efficiency 5 thematic areas b.  Environmental 
governance and information c.   Nature and 
biodiversity 

         
Άρθρα 9 έως 12 του κανονισμού LIFE 



Α. Environment and resource efficiency 
Themes 

I. Water, including the marine environment, Waste 
Efficiency of resources, including land and forests, 
green and circular economy Environment and 
health, including chemicals and noise Quality of air 
emissions, including the urban environment 



I. Νερό - Παράδειγμα   

http://www.life-water.eu/project 

 

http://www.life-water.eu/project
http://www.life-water.eu/project
http://www.life-water.eu/project


ΙΙ. Απόβλητα - Παράδειγμα   

http://www.dairiusproject.com/ 

 

http://www.dairiusproject.com/
http://www.life-ofrea.com/


III. Αποδοτικότητα πόρων – Παράδειγμα   

http://lifetec.uvigo.es/ 

 

http://lifetec.uvigo.es/
http://www.dairiusproject.com/


 
IV.Περιβάλλον, υγεία, χημικές ουσίες, θόρυβος 

Παράδειγμα 

http://www.nereideproject.eu/en/ 

 

http://www.nereideproject.eu/en/
http://www.nereideproject.eu/en/
http://lifetec.uvigo.es/


V. Ποιότητα του αέρα, εκπομπές,  
αστικό περιβάλλον - Παράδειγμα  

http://www.lifeairquality.eu/ 

 

http://www.lifeairquality.eu/
http://www.nereideproject.eu/en/


• Εκστρατείες πληροφόρησης, επικοινωνίας και 
ευαισθητοποίησης  

• Μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης σε σχέση με την 
ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία  

• Στήριξη των συστημάτων πληροφόρησης σε ό,τι 
αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

Β. Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και   
 πληροφόρηση 
      Θεματικές Ενότητες 



I. Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και   
 πληροφόρηση- Παράδειγμα  

 

http://rethink.com.cy/en/ 

 

http://rethink.com.cy/en/
http://rethink.com.cy/en/


Επιλέξιμες κατηγορίες έργων  

Α.  Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων 

 Πιλοτικά έργα    

 Έργα επίδειξης  

   B.  Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση 

 Έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης πληροφοριών 



Προστιθέμενη αξία για την ΕΕ: 

 Εύρος και ποιότητα της συμβολής στους 
ειδικούς στόχους των τομέων προτεραιότητας 

 Συνέργειες και διακρατική διάσταση 

 Βιωσιμότητα (συνέχιση, αναπαραγωγή, 
μεταφορά) 

 

 Κριτήρια επιλεξιμότητας και ανάθεσης  
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