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Υφιστάμενη κατάσταση 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ert.gr/wp-content/uploads/2016/12/%CE%92%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%97-%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91-900x580.jpg&imgrefurl=http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/volos/125-000-evro-sto-dimo-volou-gia-ekponisi-schedion-viosimis-astikis-kinitikotitas/&docid=qDJuDUDpv484WM&tbnid=wzDwZ9ylp3JJgM:&vet=12ahUKEwjN1P_c6NXdAhVHkCwKHUteBu44rAIQMyhdMF16BAgBEGE..i&w=900&h=580&bih=633&biw=1440&q=%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82 %CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82&ved=2ahUKEwjN1P_c6NXdAhVHkCwKHUteBu44rAIQMyhdMF16BAgBEGE&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/b/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2-%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD-70319630.jpg&imgrefurl=https://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2-%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD-image70319630&docid=lYP7Fl0wTv98WM&tbnid=9sJ3Nxl10GlJ6M:&vet=10ahUKEwj8nbT36NXdAhVKXCwKHY6QD4MQMwg8KAEwAQ..i&w=800&h=616&itg=1&bih=633&biw=1440&q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1 %CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD&ved=0ahUKEwj8nbT36NXdAhVKXCwKHY6QD4MQMwg8KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.zarpa.gr/wp-content/uploads/2014/11/apovlita-trofimon.jpg&imgrefurl=https://www.zarpanews.gr/%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD/&docid=_nPkliEw_D_G6M&tbnid=uwJ0HcFT-qn15M:&vet=10ahUKEwj8nbT36NXdAhVKXCwKHY6QD4MQMwg9KAIwAg..i&w=630&h=400&itg=1&bih=633&biw=1440&q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1 %CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD&ved=0ahUKEwj8nbT36NXdAhVKXCwKHY6QD4MQMwg9KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.zarpa.gr/wp-content/uploads/2014/11/apovlita-trofimon.jpg&imgrefurl=https://www.zarpanews.gr/%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD/&docid=_nPkliEw_D_G6M&tbnid=uwJ0HcFT-qn15M:&vet=10ahUKEwj8nbT36NXdAhVKXCwKHY6QD4MQMwg9KAIwAg..i&w=630&h=400&itg=1&bih=633&biw=1440&q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1 %CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD&ved=0ahUKEwj8nbT36NXdAhVKXCwKHY6QD4MQMwg9KAIwAg&iact=mrc&uact=8
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Φύση & 
Βιοποικιλότητα 

√ √ √ 

Περιβαλλοντική 
Διακυβέρνηση & 
Πληροφόρηση 

√ 

Τύποι Έργων στο Υποπρόγραμμα Περιβάλλον 

Άρθρα 9 έως 12 του κανονισμού LIFE 



Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων 
5 Θεματικές Προτεραιότητες 

1) Νερό, συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

2) Απόβλητα 

3) Αποδοτικότητα των πόρων, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 

των δασών, της πράσινης και κυκλικής οικονομίας 

4) Περιβάλλον και υγεία, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών 

και του θορύβου 

5) Ποιότητα αέρα και εκπομπές, συμπεριλαμβανομένου του αστικού 

περιβάλλοντος 



• Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την υλοποίηση της Οδηγίας για τα 
νερά 

• Δραστηριότητες για την εφαρμογή της Οδηγίας για τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας 

• Δραστηριότητες για την υλοποίηση των μέτρων της Οδηγίας-Πλαίσιο 
για τη θαλάσσια στρατηγική προκειμένου να επιτευχθεί καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση στα θαλάσσια ύδατα 

• Δραστηριότητες για να κατοχυρωθεί η ασφαλής και αποτελεσματική 
χρήση των υδάτινων πόρων με βελτίωση της ποσοτικής διαχείρισης 
των υδάτων, διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας υδάτων και 
αποφυγή της κακής χρήσης και υποβάθμισης των υδάτινων πόρων 

 

 

 

1η Θεματική Προτεραιότητα: Νερό 



CHARM - ΧΡΩΜΙΟ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 
ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ: 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Καθορισμός ανώτερων αποδεκτών 
ορίων ολικού και εξασθενούς χρωμίου, 
καθώς και μέτρων και τεχνολογιών 
αποκατάστασης για την επίτευξη αυτών 
των στόχων στην περίπτωση που το 
υπόγειο νερό εμφανίζει υψηλότερες 
τιμές. 

 

 LIFE10 ENV/GR/000601 

"Best" LIFE ENV Projects 2016-2017 



• Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για υλοποίηση σχεδίων και 
προγραμμάτων που αφορούν τα απόβλητα 

• Δραστηριότητες για την εφαρμογή και την ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στα πρώτα στάδια της ενωσιακής ιεράρχησης στη διαχείριση 
αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση)  

•  Δραστηριότητες για την αποδοτικότητα των πόρων και τον 
αντίκτυπο των προϊόντων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, 
καταναλωτικά πρότυπα και αποϋλοποίηση της οικονομίας.  

 

2η Θεματική Προτεραιότητα: Απόβλητα 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ATHENS-BIOWASTE 

Πιλοτική διαλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή σε επιλεγμένες περιοχές των 
Δήμων Αθηναίων και Κηφισιάς και την επεξεργασία αυτών στη μονάδα 
Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας για την παραγωγή κόμποστ υψηλής 
ποιότητας.  

LIFE10 ENV/GR/000605 

http://www.biowaste.gr/


• Δραστηριότητες για βιομηχανική συμβίωση και μεταφορά γνώσης, 
ανάπτυξη νέων μοντέλων για τη μετάβαση προς μια κυκλική και 
πράσινη οικονομία·  

•  Δραστηριότητες για τη θεματική στρατηγική για το έδαφος  με 
ιδιαίτερη έμφαση στο μετριασμό και περιορισμό της σφράγισης 
του εδάφους, και βελτιωμένη χρήση της γης 

• Δραστηριότητες για την παρακολούθηση των δασών και τα 
συστήματα πληροφόρησης, καθώς και για την πρόληψη δασικών 
πυρκαγιών.  

 
 

3η Θεματική Προτεραιότητα: Αποδοτικότητα 
Πόρων 



LIFE HEALTHY FOREST - EARLY DETECTION AND 
ADVANCED MANAGEMENT SYSTEMS TO REDUCE 
FOREST DECLINE CAUSED BY INVASIVE AND 
PATHOGENIC AGENTS (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, 30/04/2019) 

Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρακολούθηση 
προηγμένων μεθοδολογιών για την επίτευξη της 
αειφορίας των δασών σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα 
του ελέγχου και της πρόληψης των δασικών 
πυρκαγιών 

LIFE16 ENV/FR/000384 



• Δραστηριότητες υλοποίησης του κανονισμού για την καταχώρηση, 
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων 

•  Δραστηριότητες διευκόλυνσης της εφαρμογής της Οδηγίας για 
τον περιβαλλοντικό θόρυβο 

•  Δραστηριότητες πρόληψης των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
(Οδηγία Σεβέζο III) 

4η Θεματική Προτεραιότητα: Περιβάλλον και 
υγεία 



LIFE C-LOW-N ASPHALT -LIFE COOL & LOW 
NOISE ASPHALT (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, 30/06/2022) 

Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου  
και των υψηλών θερμοκρασιών που 
αναπτύσσονται στο κέντρο της πόλης με την 
ανάπτυξη/εφαρμογή τριών νέων 
επιστρώσεων (2 μείγματα ασφαλτικού 
σκυροδέματος & 1 μείγμα ασφαλτικής 
μαστίχης) για το οδικό δίκτυο. 

LIFE16 ENV/FR/000384 



5η Θεματική Προτεραιότητα: Ποιότητα αέρα και 
εκπομπές  
• Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί 

ποιότητας του αέρα 

•  Διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές για την 
ποιότητα αέρα στην Ένωση και με τις σχετικές προδιαγραφές για τις 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για 
τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών 

•  Βελτιωμένη εφαρμογή της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση του ορισμού και της διαδικασίας 
εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 



LIFE+ RESPIRA - Reduction of exposure of 
cyclists to urban pollutants 
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε 
συνδυασμό με τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό, όπως η προώθηση της 
βιώσιμης κινητικότητας και της χρήσης 
ποδηλάτων, για βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα και μείωσης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. 

 

 

LIFE13 ENV/ES/000417 



• Εκστρατείες πληροφόρησης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης 

• Δραστηριότητες στήριξης αποτελεσματικής ελεγκτικής διαδικασίας 
καθώς και μέτρα προώθησης της συμμόρφωσης σε σχέση με την 
ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία 

 

Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και 
τις πολιτικές, τα εργαλεία και/ή τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα του 

περιβάλλοντος, με στόχο την αλλαγή των αντιλήψεων και την προώθηση της 
υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον συμπεριφορών και πρακτικών και/ή 

της άμεσης συμμετοχής των πολιτών 

 

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση  



COM-U - COMMUNICATING ENVIRONMENTAL 
ACTIONS TO CHILDREN AND YOUTH  

The Keep Sweden Tidy Foundation (MKO) 

Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
παιδιών και νεαρών ατόμων σε σχολεία για 
περιβαλλοντικά θέματα 

LIFE07 INF/S/000901 

"Best" LIFE INF Projects 2013 



Eco-Animation - A cutting edge cartoon to raise 
awareness on climate change and sustainable use of 
natural resources among European children 

Μετάδοση περιβαλλοντικών μηνυμάτων (με απλές 
δράσεις, ανακύκλωση, αποφυγή σπατάλης νερού, 
σβήσιμο φώτων κλπ.) μέσα από τα κινούμενα σχέδια 
σε παιδιά ηλικίας 5 με 8 ετών, σε 5 ευρωπαϊκές χώρες 
(Βέλγιο, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία και Πολωνία). 

   

LIFE07 INF/UK/000950 

"Best" LIFE INF Projects 2013 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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