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Το πρόγραμμα EU LIFE έχει δημοσιεύσει δυο προσκλήσεις  
για υποβολή προτάσεων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση 
του να στηρίξει έργα που συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος  και  στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
των κλιματικών αλλαγών. 

 

Επικοινωνία: 
 
Μαρία Τρακάδη 
Tax Managing Partner 
mtrakadi@deloitte.gr 
Τηλ.: 210 6781260 
 
Στέλιος Σμπυράκης 
Tax Principal: R&D/GI 
ssbyrakis@deloitte.gr 
Τηλ.: 210 6781196 

 

mailto:mtrakadi@deloitte.gr
mailto:ssbyrakis@deloitte.gr


 
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015 για λήψη 
επιχορήγησης δημοσιεύθηκε 1 Ιουνίου 2015  και 
περιλαμβάνει προτάσεις με τα ακόλουθα θέματα: 
 
 Περιβάλλον: Επιχορηγήσεις δράσεων που αφορούν σε  

"παραδοσιακά" έργα, προπαρασκευαστικά έργα, 
ολοκληρωμένα έργα, έργα τεχνικής βοήθειας και έργα 
ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας. 

 Κλίμα: Επιχορηγήσεις δράσεων που αφορούν σε  
"παραδοσιακά" έργα, προπαρασκευαστικά έργα, 
ολοκληρωμένα έργα, έργα τεχνικής βοήθειας και έργα 
ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας. 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα έργα ανάληψης 
δράσης της εν λόγω πρόσκλησης ανέρχεται σε 
240.811.337 ευρώ, εκ των οποίων τα 184.141.337 ευρώ 
θα διατεθούν για το υποπρόγραμμα του «περιβάλλοντος» 
και τα 56.670.000 ευρώ για το υποπρόγραμμα «κλίμα»  
Τουλάχιστον το 55% του προϋπολογισμού που θα δοθεί σε 
προτάσεις δράσης για το περιβάλλον θα απορροφηθεί σε 
έργα που συμβάλλουν στην προστασία της φύσης και της 
βιοποικιλότητας. 
 
Παρακάτω, παρατίθεται μία σύντομη περίληψη των 
“Παραδοσιακών” έργων LIFE:  

 

 

LIFE“Παραδοσιακά” Έργα 

Οργανισμός χρηματοδότησης 

EU LIFE Πρόγραμμα (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Γενική Διεύθυνση Κλιματικής 
δράσης) 

 

Σκοπός προγράμματος 

Το LIFE είναι ένα ευρωπαϊκό μέσο χρηματοδότησης που συμβάλλει στην ενίσχυση έργων για 
την προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης και του κλίματος. Ο κύριος σκοπός του 
προγράμματος LIFE είναι να  συμβάλλει στην εφαρμογή, ανανέωση και βελτίωση της 
εφαρμοζόμενης ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Τα LIFE "Παραδοσιακά" έργα περιλαμβάνουν έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα επίδειξης,  
πιλοτικά έργα,  έργα πληροφόρησης,  ενημέρωσης και  διάδοσης  ανάλογα με την περιοχή 

  



προτεραιότητας. 
 
 Τα Έργα βέλτιστων πρακτικών εφαρμόζουν αποτελεσματικά, αποδοτικά state-of-the-art 

τεχνικές, μεθόδους και προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο πλαίσιο του 
έργου  

 Τα έργα επίδειξης θέτουν σε εφαρμογή, εξετάζουν, αξιολογούν και διαδίδουν ενέργειες, 
μεθοδολογίες ή προσεγγίσεις που είναι καινούριες ή άγνωστες  σε συγκεκριμένο πλαίσιο 
έργου, όπως γεωγραφικό, οικολογικό, κοινωνικο-οικονομικό, εφαρμοζόμενες σε κάποιο άλλο 
μέρος με παρόμοιες συνθήκες  

 Τα πιλοτικά έργα εφαρμόζουν μία τεχνική ή μέθοδο που δεν έχει εφαρμοστεί ή δοκιμασθεί 
στο παρελθόν προσφέροντας πιθανά περιβαλλοντικά ή κλιματικά πλεονεκτήματα έναντι των 
έως τώρα πρακτικών με μεταγενέστερη εφαρμογή σε ευρύτερη κλίμακα 

 Τα έργα πληροφορίας, ενημέρωσης και διάδοσης  έχουν ως σκοπό τη συλλογή και τη 

διάδοσης της πληροφορίας  για την ευαισθητοποίηση  στα επιμέρους προγράμματα που 
αφορούν το «Περιβάλλον» και το «Κλίμα»   

 

Περιοχές προτεραιότητας 

Τα "Παραδοσιακά" έργα καλύπτουν τις παρακάτω περιοχές προτεραιότητας: 
 
Περιβάλλον: 
 Το πρόγραμμα LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα θα συγχρηματοδοτήσει επιχορηγούμενες 

προτάσεις  δράσης που αφορούν σε έργα βέλτιστων πρακτικών, σε έργα πιλοτικά και 
επίδειξης  

 Το πρόγραμμα LIFE Περιβάλλον & Αποδοτικότητα πόρων θα συγχρηματοδοτήσει 
επιχορηγούμενες προτάσεις δράσης που αφορούν σε έργα πιλοτικά και επίδειξης  

 Το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση  θα 
συγχρηματοδοτήσει επιχορηγούμενες προτάσεις δράσης που αφορούν σε έργα 
πληροφορίας, ενημέρωσης και διάδοσης 

 
Δράση για το Κλίμα: 
 Το πρόγραμμα LIFE Αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγής θα συγχρηματοδοτήσει  

επιχορηγούμενες προτάσεις  δράσης που αφορούν σε έργα βέλτιστων πρακτικών, σε έργα 
πιλοτικά και έργα επίδειξης 

 Το πρόγραμμα LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή θα συγχρηματοδοτήσει  
επιχορηγούμενες προτάσεις  δράσης που αφορούν σε έργα βέλτιστων πρακτικών, σε έργα 

πιλοτικά και επίδειξης 
 Το πρόγραμμα LIFE Κλιματική Διακυβέρνηση και πληροφόρηση  θα συγχρηματοδοτήσει 

επιχορηγούμενες προτάσεις  δράσης που αφορούν σε έργα πληροφόρησης, ενημέρωσης 
και διάδοσης 

Λεπτομερής ανάλυση των προτεραιοτήτων για κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές 

περιλαμβάνεται στο ακόλουθο link  “LIFE multiannual work programme for 2014-2017”. 

 

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις 

Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται  από νομικά πρόσωπα (οντότητες) με έδρα στην ΕΕ. 
Δικαιούχοι μπορεί να είναι : (1) δημόσιοι οργανισμοί, (2) ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρείες, ή (3) 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp


ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (περιλαμβάνοντας και τους μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς). Μια πρόταση LIFE μπορεί να υποβληθεί τουλάχιστον από ένα συντονιστή 
δικαιούχο και μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους συμπράττοντες δικαιούχους και/ή 
μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους συγχρηματοδότες του έργου.  

 

Όρια προϋπολογισμού και ποσοστά χρηματοδότησης 
 
Ο προϋπολογισμός ενός τυπικού LΙFE προγράμματος κυμαίνεται από 500.000 ευρώ έως 5 εκ. 
ευρώ, ενώ το ανώτατο ευρωπαϊκό ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα LIFE «Παραδοσιακά»  
έργα είναι το 60% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου. 
 

Οι αιτούντες πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ενδεικτικές εθνικές κατανομές ανά κράτος μέλος 

της ΕΕ για τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του υποπρογράμματος για το 

περιβάλλον που ισχύουν για την περίοδο 2014-2017 

 

Επιλέξιμα κόστη και έξοδα, υποστηρικτικές δραστηριότητες 

Στα επιλέξιμα κόστη περιλαμβάνονται: 
 
 Άμεσα κόστη, τα οποία συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή του έργου όπως: 

 Κόστος προσωπικού 
 Έξοδα μετακίνησης και συναφείς ημερήσιες αποζημιώσεις  
 Δαπάνες απόσβεσης διαρκών αγαθών (καινούριου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή 

υποδομής) 
 Κόστος αναλώσιμων υλικών και προμηθειών (εκτός των γενικών αναλώσεων γραφείου 

και προμηθειών) 
 Άλλες δαπάνες (διάδοσης πληροφορίας, ειδικής αξιολόγησης του έργου, ελέγχου, 

μεταφράσεων, αναπαραγωγής κτλ)  
 Υπεργολαβίες (όχι περισσότερο από 35% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου) 
 Το υπό προϋποθέσεις κόστος αγοράς οικοπέδου ή μακροχρόνιας μίσθωσης γης ή 

εφάπαξ αποζημίωσης για απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης γης  
 
 Έμμεσα κόστη, τα οποία είναι όλα εκείνα τα κόστη που δε συνδέονται με την άμεση 

εφαρμογή του έργου. Τα επιλέξιμα έμμεσα κόστη  πρέπει να  δηλώνονται στη βάση ενός 
σταθερού ποσοστού και να μην υπερβαίνουν το 7% των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών με 
εξαίρεση αυτών που σχετίζονται με τη γη. 

 
Έργα που απαιτούν την κατασκευή μεγάλης υποδομής δεν εμπίπτουν  στο πεδίο εφαρμογής  
του προγράμματος LIFE και, ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμα. Ένα έργο θεωρείται ότι απαιτεί 
την κατασκευή μεγάλης υποδομής αν το κόστος της κατασκευής ξεπερνάει τα 500.000 ευρώ 
Παρόλο αυτά το ποσό αυτό μπορεί να ξεπεραστεί, αν η πρόταση περιλαμβάνει επεξηγήσεις 
που αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της υποδομής για την αποτελεσματική επίτευξη των 
στόχων, όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 10, 11 ή 12 του κανονισμού LIFE. 
 
 
 



Ενέργειες που είναι σε εξέλιξη, πριν από την έναρξη του έργου δεν είναι επιλέξιμες. Σε 
περίπτωση που αναληφθείσες ενέργειες σχετικές με το έργο είναι σημαντικά διαφορετικές από 
ενέργειες του παρελθόντος ή από ενέργειες σε εξέλιξη  σε όρους συχνότητας και δυναμικότητας, 
οι ενέργειες αυτές δε θεωρούνται ενέργειες που είναι σε εξέλιξη,.  

 

Ημερομηνίες 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο LIFE 2015 εντός των ακόλουθων προθεσμιών : 

Είδος Ημερομηνία 
έναρξης 

Ημερομηνία λήξης 

Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής 1 Ιουνίου 2015 15 Σεπτεμβρίου 
2015 

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 1 Ιουνίου 2015 15 Σεπτεμβρίου 
2015 

Κλιματική διακυβέρνηση και 
Πληροφόρηση 

1 Ιουνίου 2015 15 Σεπτεμβρίου 
2015 

Περιβάλλον & αποδοτικότητα των πόρων 1 Ιουνίου 2015 1 Οκτωβρίου 2015 

Φύση και Βιοποικιλότητα 1 Ιουνίου 2015 7 Οκτωβρίου 2015 

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & 
Πληροφόρηση 

1 Ιουνίου 2015 7 Οκτωβρίου 2015 

 
Μετά το πέρας των ημερομηνιών λήξης, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των 
υποβληθέντων προτάσεων 2015  θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

 Οκτώβριος 2015 – Μάιος 2016, αξιολόγηση των προτάσεων 

 Μάιος 2016 – Ιούνιος 2016, υπογραφή των συμβάσεων επιχορήγησης 

 1 Ιουλίου 2016 είναι η συντομότερη δυνατή ημερομηνία έναρξης του έργου. Οποιεσδήποτε 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης δεν θα πρέπει να 
θεωρηθούν επιλέξιμες και δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 
έργου.  

 
Δεν υπάρχει προκαθορισμένη διάρκεια για ένα έργο LIFE. Η διάρκεια του έργου πρέπει να 
αντιστοιχεί στην περίοδο που κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση όλων των δράσεων του 
έργου και την επίτευξη των στόχων του. Τα περισσότερα έργα διαρκούν από δύο έως πέντε 
χρόνια. 
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Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης ΑΕ 

Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού, 

15125 Μαρούσι 
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Το υλικό αυτό έχει προετοιμαστεί από επαγγελματίες των εταιρειών μελών της Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Πρόκειται για ένα γενικό οδηγό μόνο και η 

εφαρμογή του σε ειδικές καταστάσεις εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν 

εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν υποκατάστατο τέτοιας συμβουλής. Παρόλο 

που κάθε δυνατή προσπάθεια έχει καταβληθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ακριβείς, η Deloitte Touche Tohmatsu Limited δεν 

αποδέχεται καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχει, είτε προκλήθηκαν από αμέλεια ή διαφορετικά ή για ζημίες, όπως κι αν προκλήθηκαν σε 

κάθε πρόσωπο που βασίστηκε σε αυτό. 

 

Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-

μέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.   

Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. 

Με ένα παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από 

200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται να γίνουν πρότυπα αριστείας.  

 [Member Firms: Insert description of your Member Firm’s national structure, confirmed with your Member Firm Legal Counsel and/or Member Firm Reputation and 

Risk Leader] 

 

Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός 

και Καμπάνης Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance 

& Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 580 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της 

ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι 

περισσότερες από τις μεγαλύτερες  δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr 

 

 

2015  Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 

 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα παρακαλώ αποστείλατε κενό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «διαγραφή» στο θέμα.  
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