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Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας

προτάσεων

για

το

Ευρωπαϊκό

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life+ αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της
Ε.Ε. για το περιβάλλον και αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινοτικής
περιβαλλοντικής πολιτικής. Σύμφωνα με την πρόσφατη πρόσκληση υποβολής
προτάσεων, το 2013, θα διατεθούν 278 εκατ. ευρώ σε δράσεις που αφορούν
στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στην ανάπτυξη πολιτικών
και στην εφαρμογή συστημάτων διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, καθώς
και σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
1. Γενικός στόχος του Προγράμματος
Ο γενικός στόχος του LIFE+ είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, την
ενημέρωση και την ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε
άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ιδίως, το LIFE+ υποστηρίζει την εφαρμογή του 6ου Κοινοτικού Προγράμματος
Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ), συμπεριλαμβανομένων των θεματικών
στρατηγικών, και χρηματοδοτεί μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη
αξία στα κράτη μέλη .
Το LIFE+ αποτελείται από τρία στοιχεία:
 LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα,
 LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση,
 LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία.
Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Life+ πρέπει να είναι κοινοτικού
ενδιαφέροντος, να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου του
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Life+, να είναι τεχνικά και οικονομικά συναφή και εφικτά και να παρέχουν
προστιθέμενη αξία.
Επίσης τα έργα μπορεί να είναι:
 έργα βέλτιστης πρακτικής ή επίδειξης για την εφαρμογή της Οδηγίας
79/409/ΕΟΚ ή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καινοτόμα έργα, που
σχετίζονται με τους κοινοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ή της διάδοσης τεχνικών,
τεχνογνωσίας ή τεχνολογιών βέλτιστης πρακτικής, εκστρατείες
ευαισθητοποίησης και ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων, που
συμμετέχουν στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και των
περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων.
 έργα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινοτικών στόχων, που
αφορούν την ευρεία, εναρμονισμένη, γενική και μακροπρόθεσμη
παρακολούθηση των δασών
Ιδιαιτέρως λαμβάνονται υπόψη τα διεθνικά έργα όταν η διεθνική συνεργασία
είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος
ειδικότερα στην περίπτωση της συντήρησης των ειδών.
2. Ειδικοί στόχοι και θέματα της πρόσκλησης
Τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση είναι τα εξής:
1) Έργα του LIFE+ φύση και βιοποικιλότητα
Κύριος στόχος: Η προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, παρακολούθηση
και διευκόλυνση της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, των φυσικών
ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με στόχο την ανάσχεση της
απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανόμενης και της ποικιλίας των
γενετικών πόρων, στην ΕΕ.
2) LIFE+ πολιτική και διακυβέρνηση του περιβάλλοντος
Κύριοι στόχοι:
 Αλλαγή του κλίματος:: Η σταθεροποίηση της συγκέντρωσης αερίων
θερμοκηπίου σε επίπεδο που να παρεμποδίζει την άνοδο των μέσων
θερμοκρασιών στην επιφάνεια του πλανήτη πάνω από 2 °C.
 Νερό: Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας του νερού με οικονομικά
μέτρα για την επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης, με στόχο την
ανάπτυξη του πρώτου σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (γνωστής ως οδηγίας πλαίσιο
για το νερό).
 Αέρας: Επίτευξη επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που να
μην προκαλούν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις ή κινδύνους για την
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.
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 Έδαφος: Στόχος η προστασία και εξασφάλιση της αειφόρου χρήσης
του
εδάφους,
διαφυλάσσοντας
τις
εδαφικές
λειτουργίες,
προλαμβάνοντας τις απειλές που αντιμετωπίζει το έδαφος,
μετριάζοντας τις επιπτώσεις τους και αποκαθιστώντας τα ήδη
υποβαθμισμένα εδάφη.
 Αστικό περιβάλλον: συμβολή στη βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων των ευρωπαϊκών αστικών περιοχών.
 Θόρυβος: συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής για την
αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.
 Χημικές ουσίες: βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της
υγείας από κινδύνους που συνεπάγονται οι χημικές ουσίες, έως το
2020, με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες και ιδίως
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και της θεματικής
στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.
 Περιβάλλον και υγεία: ανάπτυξη του ενημερωτικού υπόβαθρου για την
πολιτική περιβάλλοντος και υγείας (πρόγραμμα δράσης για το
περιβάλλον και την υγεία κατά την περίοδο).
 Φυσικοί πόροι και απόβλητα: ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών
που έχουν σχεδιασθεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η αειφόρος
διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων καθώς και
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων, της
αειφόρου παραγωγής, των καταναλωτικών συνηθειών, της ανάκτησης
και της ανακύκλωσης, με παράλληλη συμβολή στην αποτελεσματική
εφαρμογή της θεματικής στρατηγικής για την πρόληψη και την
ανακύκλωση των αποβλήτων.
 Δάση: παροχή, ιδίως μέσω ενός συντονιστικού δικτύου σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεκτικού και γενικού υποβάθρου για την
παροχή πληροφοριών σχετικά με την πολιτική για τα δάση όσον αφορά
την αλλαγή του κλίματος (επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα,
μετριασμός των συνεπειών, αποτελέσματα αποκατάστασης) καθώς και
όσον αφορά την βιοποικιλότητα (δασικές πληροφορίες και
προστατευόμενες δασικές εκτάσεις), τις δασικές πυρκαγιές, τις
συνθήκες που επικρατούν στα δάση και τις προστατευτικές λειτουργίες
των δασών (ως προς το νερό, το έδαφος και τις υποδομές) καθώς και
συμβολή στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές.
 Καινοτομία: συμβολή στην ανάπτυξη και στην τήρηση καινοτόμων
πολιτικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων για τη
διευκόλυνση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης για τις
περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ETAP-ΠΔΠΤ).
 Στρατηγικές προσεγγίσεις: προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής
και επιβολής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και βελτίωση του
γνωστικού υπόβαθρου της περιβαλλοντικής πολιτικής. Βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
3) LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία
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Κύριος στόχος: διάδοση πληροφοριών και ευαισθητοποίηση έναντι των
περιβαλλοντικών θεμάτων, συμπεριλαμβανόμενης της πρόληψης των
δασικών πυρκαγιών και παροχή στήριξης για συνοδευτικά μέτρα, όπως η
ενημέρωση και οι επικοινωνιακές εκστρατείες και δράσεις, οι διαλέξεις και η
επιμόρφωση, συμπεριλαμβανόμενης της επιμόρφωσης για την πρόληψη των
δασικών πυρκαγιών.
3. Επιλεξιμότητα
Δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και οργανισμοί μπορούν να
χρηματοδοτούνται μέσω του LIFE+.
4. Προϋπολογισμός και εθνική κατανομή
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση έργων βάσει του LIFE+
το 2013 ανέρχεται σε 278.000.000 ευρώ. Τουλάχιστον 50% του
προαναφερόμενου ποσού θα καλύψει μέτρα υποστήριξης της διατήρησης της
φύσης και της βιοποικιλότητας. Η ενδεικτική κατανομή κονδυλίων για τη χώρα
μας για το 2012 ανέρχεται σε 9.860.131 ευρώ.
Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και στο
50% των επιλέξιμων δαπανών. Κατ' εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί μέγιστο
ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 75% για τις προτάσεις που επικεντρώνονται
σε υψηλής προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη που
ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα.
Πιο αναλυτικά:
1) LIFE+ έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα
 Το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης ανέρχεται κατά μέγιστο σε
50% των επιλέξιμων δαπανών.
 Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ισχύσει ποσοστό συγχρηματοδότησης 75%
για τις προτάσεις που αφορούν τα οικολογικά ενδιαιτήματα ή τα
βιολογικά είδη προτεραιότητας βάσει των οδηγιών για την προστασία
των αγρίων πτηνών και των φυσικών ενδιαιτημάτων.
2) LIFE+ πολιτική και διακυβέρνηση του περιβάλλοντος
 Το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης ανέρχεται κατά μέγιστο σε
50% των επιλέξιμων δαπανών.
3) LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία
 Το ποσοστό κοινοτικής χρηματοδότησης κατά μέγιστο θα ανέλθει σε
50% των επιλέξιμων δαπανών.
5. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Προτάσεις για έργα επικυρώνονται και υποβάλλονται στις αρμόδιες εθνικές
αρχές μέχρι τις 25 Ιουνίου 2013 στις 16:00 τοπική ώρα Βρυξελλών. Οι
προτάσεις έργων διαβιβάζονται μέσω eProposal στην εθνική αρχή του
κράτους μέλους στο οποίο έχει καταχωρισθεί ο δικαιούχος. Οι προτάσεις εν
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συνεχεία υποβάλλονται μέσω eProposal από τις εθνικές αρχές στην Επιτροπή
μέχρι τις 5 Ιουλίου 2013 στις 23:59 τοπική ώρα Βρυξελλών.
6. Περισσότερες πληροφορίες
Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και τα
επιμέρους έντυπα αιτήσεων, διατίθενται στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του ανωτέρω
ευρωπαϊκού προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να
επικοινωνούν με το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής ρύπανσης & Θορύβου
Πατησίων 147, Αθήνα 112 51
Τηλ.: 210 8665998, 210 2323163
Fax : +30 210 86 46 939
Ιστοσελίδα: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=468
Κα. Χριστίνα Μπαριτάκη- E-mail: ch.baritaki@prv.ypeka.gr
Κ. Γιώργος Πρωτόπαπας - E-mail: g.protopapas@prv.ypeka.gr
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του
ΚΔΚ (ν.3463/2006) και των όμοιων διατάξεων του άρθρου 203 του
ν.3852/2010, για τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών αντιστοίχως
σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ.2β του
ν.3345/2005, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου
Πατησίων 147, Τ.Κ.11251 Αθήνα
2) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8
Τ.Κ.106 78 Αθήνα
3) Ε.Ν.Π.Ε.
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Μεσογείων 15
Τ.Κ. 11526 Αθήνα
4) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
5) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Θεσσαλίας 80, 1036 74 Αχαρνές
6) ΠΕΔ της Χώρας
7) Πανεπιστήμια-ΤΕΙ
8) Επιμελητήρια της Χώρας
9) Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων Ελλάδος
Αινιάνος 8, 10434 ΑΘΗΝΑ
10) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
"anthropos.gr"
Fax: 210 8838914
11) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ
12) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα
13) EUROPE DIRECT – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Γεωργική και Βιοτεχνική
Σχολή Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 12, 551 02 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κ. Ευ. Βέργου)
14) EUROPE DIRECT – ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
Νικ.Φωκά και Μανουσογιαννάκη (Πλατεία Ιπποδρομίου), 54621
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κας Μ.Πάσχου)
15) EUROPE DIRECT – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ
Α.Ε.)
Μ. Αλεξάνδρου 34, 43100, Καρδίτσα (υπόψιν κ. Θ. Μπαλτά)
16) EUROPE DIRECT -ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα (υπόψιν κας Π. Γεωργίου)
17 EUROPE DIRECT -ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Περιφέρεια Πελοποννήσου
Παραλιακή Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ (υπόψιν κας
Α.Μαντά)
18 EUROPE DIRECT – ΡΟΔΟΥ- Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.
28 ης Οκτωβρίου 72, 851 00 ΡΟΔΟΣ (υπόψιν κας Φ.Παπασάββα)
19) EUROPE DIRECT – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι
Δρόμοι της Ελιάς»
Αριστομένους 91, 24 100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ (υπόψιν κας Ρ. Γαραντζιώτη)
20) EUROPE DIRECT- ΛΑΜΙΑΣ-Δήμος Λαμιέων και Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
Λεωνίδου 9-11, 35100 ΛΑΜΙΑ (υπόψιν κας Α. Μυλωνά)
21) EUROPE DIRECT – ΚΡΗΤΗΣ- Περιφέρεια Κρήτης,
Πλ. Ελευθερίας, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (υπόψιν κας. Β. Μαδούλκα)
22) EUROPE DIRECT – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- Επιμελητήριο Ιωαννίνων,
Οπλ.Πουτέτση 14, 45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (υπόψιν κ.Δ.Γκόλα)
23) EUROPE DIRECT – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Περιβάλλοντος, Ισόγειο, Γραφείο 1Α, 81100
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (υπόψιν κας Μ. Γερούλια)
24) EUROPE DIRECT – ΕΡΤ- Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
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ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Λεωφόρος Μεσογείων 432, Αθήνα 15342 (υπόψιν κ. Π. Βασιλόπουλου)
25) EUROPE DIRECT – ΑΤΤΙΚΗΣ- Δήμος Αθηναίων,
Αθηνάς 63, 10552 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ε.Σταρρά)
26) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ- ΕΒΕΑ,
Ακαδημίας 7, 10671 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ο.Κακριδά)
27) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ-ΕΛΙΑΜΕΠ,
Βασ. Σοφίας 49, 106 76 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ελ. Φωκά)
28) EUROPE DIRECT – ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- Αναπτυξιακή Ροδόπης,
Ν. Τσανακλή 15, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ (υπόψιν κας Λ. Σαλτσίδου)
29) EUROPE DIRECT – ΠΑΤΡΑΣ- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
NEO Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ (υπόψιν κ.Δ. Καρβέλη)
30) EUROPE DIRECT –ΛΑΡΙΣΑΣ- Περιφέρεια Θεσσαλίας
Πλ. Κουμουνδούρου, 41110 Λάρισα (υπόψιν κα Β. Τοπούζη)
31) EUROPE DIRECT –ΞΑΝΘΗΣ- Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ
Β.Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη (υπόψιν κ. Δ. Μπαρδακίδη)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Όλες τις Γενικές Δ/νσεις του Υπουργείου μας
5. Όλες τις Δ/νσεις του Υπουργείου μας
6. Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και δράσειςΔιεθνή & Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Ενημερώσεις-Ανακοινώσεις)
7. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς (εις διπλούν)
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