
 
 

 

 

Ημερίδα  

Χρηματοδότηση πράσινων ιδεών  

από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE  

 
25 Απριλίου 2018, 13:00-15:00 

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων, Αίθουσα Α, 1ος όροφος 
 
 
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), στα πλαίσια των διαλέξεων της Τετάρτης 

για το περιβάλλον και την ενέργεια, διοργανώνει διάλεξη με τίτλο «Χρηματοδότηση 

πράσινων ιδεών από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE».  

Σκοπός της διάλεξης είναι η παρουσίαση του χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE (στόχοι, 

τομείς προτεραιότητας, δικαιούχοι, υποβολή προτάσεων, κριτήρια επιλεξιμότητας). Οι 

συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε προαιρετικές κατ’ιδίαν 

συαντήσεις με λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος, ώστε να συζητήσουν θέματα που 

τους προβληματίζουν ή να επιλύσουν απορίες για το πρόγραμμα LIFE με στόχο το πώς να 

επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε προτάσεις. 

Το νέο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2018-2020 (MultiAnnual 

Work Programme for 2018-2020, MAWP) του προγράμματος LIFE έχει εκδοθεί πρόσφατα. Οι 

συνολικά διαθέσιμοι πόροι για την εν λόγω περίοδο είναι 1.657.063.000€ και πρόκειται να 

διατεθούν 243.817.750€ για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον και 245.250€ για το 

Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα. 

 
Πρόγραμμα ημερίδας 
 

13:00 – 13:10  Ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής, έργο LIFE Cyclamen 
 

13:10 – 13:40 Πρόγραμμα LIFE: Στόχοι, τομείς προτεραιότητας, δικαιούχοι, υποβολή 
προτάσεων, κριτήρια επιλεξιμότητας  

 

13:40 – 14:00 Ερωτήσεις/Απαντήσεις  
 

14:00 – 15:00 Κατ’ ιδίαν συναντήσεις 
 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με 
αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος για 15 περίπου 
λεπτά, ώστε να συζητήσουν θέματα που τους προβληματίζουν ή να 
επιλύσουν απορίες για το πρόγραμμα Life με στόχο το πώς να 
επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε προτάσεις. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Εισηγήτρια 
Μαριλένα Παπασταύρου, Λειτουργός Περιβάλλοντος - Εθνικό Σημείο Επαφής για 

το πρόγραμμα LIFE 

Η κ. Μαριλένα Παπασταύρου σπούδασε Περιβαλλοντικές Επιστήμες στο 
Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Stevens 
Institute of Technology των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με ειδίκευση 
στην Περιβαλλοντική Μηχανική.  Από το 2009 εργάζεται στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στον Τομέα Προστασίας της Φύσης, ενώ από το 2010 
αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE. 

 

Δήλωση συμμετοχής 
Παρακαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στη διάλεξη, 

συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://goo.gl/forms/mZIyFqKIP1vWjdcq2  

 

Κόστος συμμετοχής 

Η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι δωρεάν για τα μέλη της ΟΕΒ ή μέλη Συνδέσμων ΟΕΒ. 

Για μη Μέλη ΟΕΒ, το τέλος συμμετοχής ανέρχεται στα 100 ευρώ +ΦΠΑ για συμμετοχή σε 

όλες τις διαλέξεις ή 15 ευρώ + ΦΠΑ για κάθε διάλεξη.  

Η παρακολούθηση των διαλέξεων από φοιτητές και εργαζόμενους στο δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι δωρεάν. 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/mZIyFqKIP1vWjdcq2

