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ΕΣΘΟΝΙΑ  

Ολοκληρωμένο έργο LIFE για το περιβάλλον (προστασία της φύσης) 

Βελτίωση της προστασίας της φύσης στην Εσθονία (LIFE-IP ForEst&FarmLand)

Οι οικότοποι και τα είδη δασικών και γεωργικών εκτάσεων στην Εσθονία απειλούνται από τις
μεταβαλλόμενες πρακτικές διαχείρισης, τις υδρολογικές συνθήκες, την κλιματική αλλαγή και την
αστικοποίηση. Το έργο LIFE-IP ForEst&FarmLand θα βελτιώσει τις πρακτικές προστασίας της φύσης
στα δάση και τις γεωργικές εκτάσεις εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ Natura
2000 στην Εσθονία. Θα χρησιμοποιηθεί σειρά εργαλείων και μεθόδων προστασίας, με δράσεις που
αφορούν τους γαιοκτήμονες, τις τοπικές αρχές και το ευρύ κοινό. Επειδή το ένα τρίτο των περιοχών
Natura 2000 της χώρας βρίσκεται σε ιδιωτικές εκτάσεις, είναι καθοριστικής σημασίας η αυξημένη
συμμετοχή των γαιοκτημόνων στην προστασία της φύσης. Στο πλαίσιο του έργου θα εξαλειφθούν
χωροκατακτητικά ξένα είδη, θα καταρτιστούν σχέδια δράσης για είδη επικονιαστών και θα
αποκατασταθούν 5 000 εκτάρια δασικών οικοτόπων, χορτολιβαδικών εκτάσεων και παράκτιων
περιοχών.

Περίληψη του έργου

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ  

Ολοκληρωμένο έργο LIFE για το περιβάλλον (προστασία της φύσης) 

Προστασία και αποκατάσταση των επιφανειακών τυρφώνων της Ιρλανδίας (LIFE-IP PAF
Wild Atlantic Nature) 

Οι επιφανειακοί τυρφώνες της Βόρειας και Δυτικής Περιφέρειας της Ιρλανδίας έχουν περιέλθει σε
δυσμενή κατάσταση εξαιτίας της αποξήρανσης, της εξόρυξης τύρφης, των πυρκαγιών και της
υπερβόσκησης. Το έργο LIFE-IP PAF Wild Atlantic Nature θα προστατεύσει και θα αποκαταστήσει
επιφανειακούς τυρφώνες σε 24 από τις περιοχές Natura 2000 της χώρας. Θα αφαιρεθούν επεκτατικά
δέντρα και χαμόδεντρα, θα φραχτούν αγωγοί αποξήρανσης ώστε να ανέβει η στάθμη των υδάτων, ενώ
θα βελτιωθούν και τα μέτρα διαχείρισης πυρκαγιών. Το έργο θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον
αφορά την οικολογική αξία και τη σημασία των επιφανειακών τυρφώνων για τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα ένα αίσθημα κοινοτικής οικείωσης των τοπικών
τυρφώνων. Θα εξασφαλίσει επίσης τη στήριξη προς τους γαιοκτήμονες, τους χρήστες γης και άλλα
τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να εκπονηθούν σχέδια διαχείρισης που αντιμετωπίζουν τις πολλαπλές
απειλές για αυτές τις περιοχές.

Περίληψη του έργου

Ολοκληρωμένο έργο LIFE για το περιβάλλον (ύδατα) 

Καλύτερη ποιότητα των υδάτων για λίμνες και ποταμούς της Ιρλανδίας (LIFE-IP Waters of
Life) 

Στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών της Ιρλανδίας για την περίοδο 2018-2021
καθορίζονται μέτρα για την προστασία και τη βελτίωση της κατάστασης των γλυκών υδάτων της
χώρας. Το έργο LIFE-IP Waters of Life θα λειτουργήσει ως έργο επίδειξης σε επίπεδο λεκάνης
απορροής ποταμού, με το οποίο θα δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων «βέλτιστης
πρακτικής» του σχεδίου σε διάφορες περιοχές. Το έργο θα ενθαρρύνει τις τοπικές κοινότητες και τους
γαιοκτήμονες να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη δράσεων διαχείρισης για γεωργικές και δασικές
εκτάσεις. Θα δημιουργήσει επίσης συνέργειες μεταξύ μέτρων που αφορούν την ποιότητα των υδάτων

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_251
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7398
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7400


και τη βιοποικιλότητα, ενώ θα ενισχύσει την εκτίμηση του κοινού για ύδατα άριστης κατάστασης και τις
λεκάνες απορροής τους.

Περίληψη του έργου

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Ολοκληρωμένο έργο LIFE για το περιβάλλον (απόβλητα) 

Διαχείριση των αποβλήτων για μια κυκλική οικονομία στην Ελλάδα (LIFE-IP CEI-Greece) 

Μεγάλο ποσοστό των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα εξακολουθεί να καταλήγει σε χώρους
υγειονομικής ταφής (σχεδόν 80 % το 2017). Το έργο LIFE-IP CEI-Greece θα μειώσει αυτό το ποσοστό,
προάγοντας την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίησή τους μέσα από
σειρά μέτρων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται ένα σύστημα «πληρωμής κατά την απόρριψη», μια
πλατφόρμα για τη σύνδεση δωρητών με φιλανθρωπικές οργανώσεις για την αποφυγή της σπατάλης
τροφίμων, ένα φόρουμ για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και ένα πάρκο επισκευής και
επαναχρησιμοποίησης. Θα δημιουργηθούν τρία κέντρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για τη βελτίωση
των ποσοστών συλλογής, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων. Πέντε ολοκληρωμένα
συστήματα διαχείρισης αποβλήτων θα αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες προκλήσεις για τέσσερα νησιά
και μία ορεινή περιοχή, αυξάνοντας κατά τουλάχιστον 55 % την ποσότητα αποβλήτων που
προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν
επίσης νέοι δείκτες και πρότυπα αποβλήτων ώστε να βοηθηθεί η οικοδόμηση της κυκλικής οικονομίας
στην Ελλάδα.

Περίληψη του έργου

 

ΙΣΠΑΝΙΑ  

Ολοκληρωμένο έργο LIFE για τη δράση για το κλίμα (προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή) 

Βελτίωση της ανθεκτικότητας της Χώρας των Βάσκων στην κλιματική αλλαγή (LIFE-IP
URBAN KLIMA 2050) 

Μαζί με άλλες περιοχές της νότιας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Χώρα των Βάσκων αναμένεται
να επηρεαστεί σημαντικά από την κλιματική αλλαγή. Η στρατηγική της KLIMA 2050 αποσκοπεί στη
ριζική βελτίωση της ανθεκτικότητας της περιοχής στην κλιματική αλλαγή. Το έργο LIFE URBAN KLIMA
2050 θα συμβάλει στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, προάγοντας την ενσωμάτωσή της στον
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως η υγεία, τα ύδατα
και η ενέργεια. Πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τρόπους βελτίωσης της ανθεκτικότητας θα
προκύψουν από πιλοτικές δράσεις σε αστικές περιοχές, λεκάνες απορροής ποταμών και παράκτιες
περιοχές. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης τη δέσμευση από την πλευρά της κοινότητας, εξασφαλίζοντας
ότι το 70 % του τοπικού πληθυσμού προτίθεται να αλλάξει τις συνήθειές του για να στηρίξει τη δράση
για το κλίμα.

Περίληψη του έργου

 

ΓΑΛΛΙΑ  

Ολοκληρωμένο έργο LIFE για τη δράση για το κλίμα (προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή) 

Λύσεις βασισμένες στη φύση για τη στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (LIFE
IP ARTISAN) 

Το έργο αυτό στηρίζει το δεύτερο εθνικό σχέδιο της Γαλλίας για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, που καλύπτει την περίοδο 2018-2022. Το έργο LIFE IP ARTISAN θα αυξήσει την
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή στη Γαλλία, αναπτύσσοντας την εθνική προσαρμοστική
ικανότητα χρησιμοποιώντας λύσεις βασισμένες στη φύση. Θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αποτελούμενο
από 13 περιφερειακά δίκτυα, ώστε να ευνοηθεί η ανάδειξη τοπικών έργων προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή με έμφαση στα οικοσυστήματα. Μέσα από 10 πιλοτικές δράσεις, το έργο LIFE IP
ARTISAN θα επιδείξει βασισμένες στη φύση λύσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Περισσότερες
από 1 000 τοπικές αρχές θα λάβουν τεχνική στήριξη κατά την υλοποίηση βασισμένων στη φύση έργων
προσαρμογής.

Περίληψη του έργου

Ολοκληρωμένο έργο LIFE για τη δράση για το κλίμα (βιώσιμα χρηματοοικονομικά) 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7403
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7404
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7407
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7406


Προώθηση των βιώσιμων χρηματοοικονομικών (AFFAP) 

Τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά αποτελούν αναδυόμενο τομέα με σημαντικά κενά γνώσεων. Οι
εμπειρογνώμονες του χρηματοοικονομικού τομέα έχουν συχνά περιορισμένες γνώσεις όσον αφορά τα
περιβαλλοντικά ζητήματα, και το αντίστροφο. Το έργο AFFAP θα καλύψει αυτά τα κενά μέσα από
δράσεις σε τρεις τομείς. Θα καταβληθούν προσπάθειες για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με
τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές απαιτήσεις για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, για παράδειγμα με
την αναβάθμιση της ικανότητας που χρειάζεται για την πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνων σχετικών
με την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, το έργο AFFAP θα συμβάλει στη δημιουργία ίσων όρων
ανταγωνισμού για πρότυπα που αφορούν κλιματικούς κινδύνους και άλλες μεθόδους περιβαλλοντικών
μετρήσεων, για την τεκμηρίωση των επενδυτικών αποφάσεων. Το έργο θα συνδυάζει επίσης
κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, εργαλεία καινοτομίας και δραστηριότητες επικοινωνίας για την
ενσωμάτωση οικολογικών προϊόντων. Σε πέντε χρόνια, όλες οι γαλλικές τράπεζες και ασφαλιστικές
εταιρείες θα έχουν διεξαγάγει προσομοίωση ακραίων κλιματικών καταστάσεων.

Περίληψη του έργου

 

 

ΚΥΠΡΟΣ

Ολοκληρωμένο έργο LIFE για το περιβάλλον (προστασία της φύσης) 

Βελτίωση της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο (LIFE IP PHYSIS) 

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων χωρών της ΕΕ όσον αφορά την έκταση των
περιοχών που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000 (σχεδόν 29 %). Ωστόσο, υπάρχουν κενά
γνώσεων για πολλούς προστατευόμενους οικοτόπους και προστατευόμενα είδη, ενώ χρειάζεται και
επικαιροποίηση σημαντικού αριθμού σχεδίων διαχείρισης για περιοχές Natura 2000. Το έργο LIFE IP
PHYSIS θα συμβάλει στην προστασία σημαντικών οικοτόπων και ειδών μέσω της εφαρμογής του
πλαισίου δράσης προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του έργου θα
καλυφθούν κενά γνώσεων, θα βελτιωθεί η διακυβέρνηση του δικτύου, θα αξιοποιηθούν
οικοσυστημικές υπηρεσίες και θα εφαρμοστούν δράσεις και σχέδια διαχείρισης για την προστασία
οικοτόπων και ειδών.

Περίληψη του έργου

 

ΛΕΤΟΝΙΑ  

Ολοκληρωμένο έργο LIFE για το περιβάλλον (ύδατα) 

Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στους ποταμούς και τις λίμνες της Λετονίας (LIFE
GoodWater IP) 

Η διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών στη Λετονία πρέπει να βελτιωθεί ώστε να πληροί τα
πρότυπα που απαιτούνται από την οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα. Το έργο LIFE GoodWater IP θα
εφαρμόσει πλήρως τα μέτρα που καθορίζονται στα σχέδια διαχείρισης για τις λεκάνες απορροής
τεσσάρων ποταμών της Λετονίας, βελτιώνοντας την ποιότητα των υδάτων στους ποταμούς και τις
λίμνες της χώρας. Ως εκ τούτου, η κατάσταση του 5 % των υδάτων που επί του παρόντος διατρέχουν
κίνδυνο αναμένεται να χαρακτηριστεί «καλή». Μακροπρόθεσμα, το έργο αναμένεται να συμβάλει
έμμεσα ώστε έως και το 30 % των υδάτων να ανέλθει σε αυτό το επίπεδο. Το έργο LIFE GoodWater IP
θα μειώσει τη ρύπανση των υδάτων που προκαλείται από αστικά λύματα και από θρεπτικές ουσίες που
απορρέουν από γεωργικές και δασικές εκτάσεις. Το έργο θα βελτιώσει επίσης τις υδρολογικές συνθήκες
και θα αποκαταστήσει τη φυσική δυναμική των ποταμών με την προσθήκη ογκόλιθων και αμμοχάλικου
σε κομβικά σημεία, και με παράλληλη απομάκρυνση της ιλύος και της βλάστησης σε άλλα.

Περίληψη του έργου

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ 

Ολοκληρωμένο έργο LIFE για το περιβάλλον (ποιότητα του αέρα) 

Μείωση της έκθεσης των πολιτών σε ατμοσφαιρικούς ρύπους (LIFE-IP SK AQ Improvement)

Η Σλοβακία αντιμετωπίζει προβλήματα κακής ποιότητας του αέρα, η οποία πλήττει τόσο τη δημόσια
υγεία όσο και το περιβάλλον. Ιδιαίτερα προβληματικές είναι οι περιπτώσεις των αιωρούμενων
σωματιδίων από την καύση στερεών καυσίμων για οικιακή θέρμανση και των εκπομπών οξειδίων του

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7405
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7399


αζώτου από τις μεταφορές. Το έργο LIFE-IP SK AQ Improvement θα βοηθήσει τη Σλοβακία να
συμμορφωθεί με τις οδηγίες της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, μειώνοντας την έκθεση του πληθυσμού
σε επιβλαβείς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Θα προωθηθούν μέτρα όπως η ενθάρρυνση των λιγότερο
ρυπογόνων μορφών μεταφοράς και η αντικατάσταση μη αποδοτικών, παλαιών λεβήτων, με
αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών λεπτών σωματιδίων από τα νοικοκυριά κατά 25 %. Θα βελτιωθεί
η διαχείριση και η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ θα
βοηθηθούν και οι αρχές για την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης της ποιότητας του αέρα. Το έργο θα
καλύψει επίσης όλες τις περιφέρειες της γειτονικής Τσεχίας, η οποία πλήττεται από παρόμοια
προβλήματα.

Περίληψη του έργου

 

QANDA/20/274

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Vivian LOONELA (+32 2 296 67 12)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Ana CRESPO PARRONDO (+32 2 298 13 25)
Lynn RIETDORF (+32 2 297 49 59)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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