
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κεθηζηά, 23 Μαξηίνπ 2017 
 

Τν Πξάζηλν Τακείν θαη ε Διιεληθή Task Force γηα ην Πξόγξακκα LIFE, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΤΑΑ), δηνξγάλωζαλ ζπλέληεπμε ηύπνπ κε ζέκα: «Το 

Εσρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και οι Φρημαηοδοηικές Εσκαιρίες για 

ηο Περιβάλλον και ηην Κλιμαηική Αλλαγή ζηην Ελλάδα», ηελ Τξίηε 21 

Μαξηίνπ 2017, 10:00πκ-11:30πκ, ζηα γξαθεία ηνπ Πξάζηλνπ Τακείνπ, 

ζηε Βίια Καδνύιε. 

Σηε ζπλέληεπμε παξαβξέζεθαλ 18 δεκνζηνγξάθνη ξαδηνθωληθώλ θαη 

ηειενπηηθώλ ζηαζκώλ, ελεκεξωηηθώλ ηζηνζειίδωλ θαη blogs, εθεκεξίδωλ 

θαη πεξηνδηθώλ. Παξνπζηάζηεθε ην Έξγν Οηθνδόκεζεο Γπλακηθνύ (LIFE 

Capacity Building) «Ίδρσζη και Λειηοσργία ηης Greek LIFE Task 

Force - GR LTF» θαη αλαθνηλώζεθε επηζήκωο ε αηδέληα εθδειώζεωλ, νη 

νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θέηνο ζε όιε ηελ Διιάδα από ηνπο 5 

εκπεηξνγλώκνλεο ηεο νκάδαο GR LTF, κε ηε ζηήξημε ηεο ΔΔΤΑΑ. 

Τε ζπλέληεπμε ραηξέηηζε ν Γεώξγηνο Πξωηόπαπαο, Γηεπζπληήο ηνπ 

Πξάζηλνπ Τακείνπ, Δζληθόο Δθπξόζωπνο ηνπ LIFE/Πεξηβάιινλ θαη 

Σπληνληζηήο ηεο GR LTF, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηωλ εθδειώζεωλ πνπ 

δηνξγαλώλεη ε νκάδα GR LTF ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΤΑΑ. Δπίζεο, ν θ. 

Πξωηόπαπαο αλέθεξε όηη ην Πξάζηλν Τακείν ππνζηεξίδεη έξγα LIFE θαη 

παξνπζίαζε ηα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Τακείνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σηε ζπλέρεηα, ν Θεόδωξνο Γθνηζόπνπινο, Γηεπζύλωλ Σύκβνπινο ηεο 

ΔΔΤΑΑ, αλαθέξζεθε ζηε ζπλεξγαζία ηνπ θνξέα κε ην Πξάζηλν Τακείν 

γηα ηε δηνξγάλωζε εθδειώζεωλ, κε ζθνπό ηελ θαηάιιειε ελεκέξωζε ηωλ 
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θνξέωλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη αλάπηπμεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξόγξακκα LIFE. 

 

Σπγθεθξηκέλα, ν θ. Γθνηζόπνπινο, αλαθεξόκελνο στο ρόλο της ΕΕΤΑΑ και 

στη συνεργασία της με το Πράσινο Ταμείο, τόνισε, «ε Δ.Δ.Τ.Α.Α., ωο ν 

ζεζκνζεηεκέλνο ηερληθόο θαη επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο α' θαη β' βαζκνύ κεξηκλά γηα ηε επξεία δηάδνζε ηωλ 

πξνζθιήζεωλ γηα ππνβνιή πξνηάζεωλ, ζην πιαίζην επξωπαϊθώλ 

αληαγωληζηηθώλ πξνγξακκάηωλ, ππνγξακκίδνληαο θαη κε απηό ηνλ ηξόπν, 

ηε δέζκεπζε ηεο λα ζηεξίμεη έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηβαιινληηθή, 

θνηλωληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο, 

ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν αξηζκό Γηθηύωλ θαη Σπλεξγαζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επαηζζεηνπνηήζεη, ελεξγνπνηήζεη θαη ζπληνλίζεη ηελ πηνζέηεζε 

νξγαλωκέλωλ δξάζεωλ από ην ζύλνιν ηωλ εκπιεθνκέλωλ θνξέωλ 

(δεκόζηωλ θαη ηδηωηηθώλ)». 

 

Μέζω ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο κε ην Πξάζηλν Τακείν γηα ηελ νξγάλωζε 

απηώλ ηωλ εθδειώζεωλ, ε Γηνίθεζε ηεο ΔΔΤΑΑ επειπηζηεί λα πξνζθέξεη 

ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη εξεζίζκαηα ζηνπο θνξείο ηεο Τ.Α. θαη 

ηνπηθήο αλάπηπμεο, ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ εληνλόηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεξα ζηελ ππνβνιή ηέηνηωλ Δπξωπαϊθώλ αληαγωληζηηθώλ 

πξνγξακκάηωλ πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ κε απώηεξν ζθνπό λα θέξνπλ 

πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζε όιν ην θάζκα ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο.   

Η Κέιιε Κνιηγηώξγα, εκπεηξνγλώκνλαο Δπηθνηλωλίαο γηα ην Πεξηβάιινλ, 

επεζήκαλε όηη ε νκάδα παξέρεη ππνζηήξημε ζηελ πξνεηνηκαζία 

πξνηάζεωλ LIFE, θαζώο θαη ηερληθή βνήζεηα ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, 

εληζρύνληαο ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζε έξγα LIFE. 

Σηε ζπλέρεηα, ε Καηεξίλα Κνπηζνβνύινπ θαη ε Σππξηδνύια Νηεκίξε, 

εκπεηξνγλώκνλεο γηα ηε Φύζε/Βηνπνηθηιόηεηα θαη ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ ηα 2 ππν-πξνγξάκκαηα LIFE, Πεξηβάιινλ θαη 

Γξάζε γηα ην Κιίκα, θαη αλέιπζαλ ηνπο ηνκείο πξνηεξαηόηεηάο ηνπο. 

Δηδηθόηεξα, ην ππν-πξόγξακκα Πεξηβάιινλ θαιύπηεη ην Πεξηβάιινλ θαη 

ηελ Απνδνηηθόηεηα Πόξωλ, ηε Φύζε θαη ηε Βηνπνηθηιόηεηα θαη ηελ 



Πεξηβαιινληηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Πιεξνθόξεζε, ελώ ην 

ππν-πξόγξακκα Γξάζε γηα ην Κιίκα θαιύπηεη ηνλ Μεηξηαζκό ηεο 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη ηελ 

Κιηκαηηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Πιεξνθόξεζε. 

Ο Παλαγηώηεο Σηξαηάθεο, εκπεηξνγλώκνλαο Γηαρείξηζεο Γεδνκέλωλ/GIS 

παξέζεζε ηα ζηνηρεία ρξεκαηνδόηεζεο έξγωλ LIFE γηα ηελ Διιάδα από ην 

1992 κέρξη ην 2015, επηζεκαίλνληαο όηη κέρξη ζήκεξα έρνπλ 

ρξεκαηνδνηεζεί 233 έξγα κε ζπληνληζηή από ηελ Διιάδα θαη ζπλνιηθό 

πξνϋπνινγηζκό 312 εθαη. €. 

Τέινο, ν Γεκήηξεο Χωκαηίδεο, εκπεηξνγλώκνλαο γηα ην Πεξηβάιινλ, 

παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηηο εθδειώζεηο ηεο GR LTF πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζε 

8 πόιεηο ηεο ρώξαο ην 2017, μεθηλώληαο κε ηελ Ξάλζε θαη ηε 

Θεζζαινλίθε, ζηηο 27 θαη 29 Μαξηίνπ αληίζηνηρα. Οη εθδειώζεηο 

ρωξίδνληαη ζε 2 κέξε. Τν πξώην κέξνο έρεη ελεκεξωηηθό ραξαθηήξα θαη 

ζηνρεύεη ζηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθόξεζεο ηνπ θνηλνύ γηα ην 

Πξόγξακκα LIFE. Τν δεύηεξν κέξνο έρεη εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα θαη 

είλαη ζεκηλάξην ζπγγξαθήο πξνηάζεωλ LIFE γηα ηελ ππνζηήξημε ηωλ 

δπλεηηθώλ δηθαηνύρωλ, κε ζηόρν ηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ 

ππνβαιιόκελωλ αηηήζεωλ. 

 

  



 
 

 
  



 

 

 


