
 

 

 

 

LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006 

«LIFE-IP AdaptInGR - Boosting the implementation of adaptation policy 

across Greece» 

Περιφερειακές Ενημερωτικές Ημερίδες 

Συνεχίζονται με επιτυχία οι Περιφερειακές Ενημερωτικές Ημερίδες του έργου LIFE-IP 

AdaptInGR, σχετικά με την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, η διοργάνωση των οποίων 

γίνεται με ευθύνη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Ελληνικής Εταιρίας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (ΕΛΛΕΤ). 

Παράλληλα με τις Ημερίδες, διοργανώνονται και τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια 

για στελέχη της δημόσιας διοίκησης και τους επαγγελματίες, υπό τον συντονισμό του 

Πράσινου Ταμείου. 

Έχουν ήδη υλοποιηθεί με μεγάλη συμμετοχή κόσμου, οι Ημερίδες για την Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας (Σεπτέμβριος 2021), την Περιφέρεια Κρήτης (Μάρτιος 2022) και την 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Ιούλιος 2022). Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, 

κυρίως λόγω των μέτρων του Covid-19 και οι θεματικές ενότητες της κάθε εκδήλωσης 

βασίζονται στην παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), μέσα από παρουσιάσεις και εισηγήσεις προσκεκλημένων καθηγητών και 

άλλων εμπλεκομένων φορέων. Επιπλέον, γίνονται προβολές ενημερωτικών ταινιών, σχετικά 

με την κλιματική αλλαγή.  

Οι συμμετέχοντες κάθε εκδήλωσης ανέρχονταν σε 120-145 άτομα. Σύμφωνα με το 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της κάθε εκδήλωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό όσων τις 

παρακολούθησαν έμειναν ικανοποιημένοι από τον τρόπο που καλύφθηκαν οι βασικοί τομείς 

τρωτότητας της κάθε περιφέρειας, ενώ δήλωσαν ότι η ημερίδα τους βοήθησε να 

κατανοήσουν βασικές έννοιες της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: 

Μεγάλη η συμμετοχή στην Περιφερειακή Ενημερωτική Ημερίδα του έργου LIFE-IP AdaptInGR 

στα Ιόνια Νησιά (adaptivegreece.gr) 

Μεγάλη συμμετοχή στην 2η Ενημερωτική Ημερίδα του έργου LIFE-IP AdaptInGR στην 

Περιφέρεια Κρήτης (adaptivegreece.gr) 

Ολοκληρώθηκε η 1η Περιφερειακή Ενημερωτική Ημερίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP AdaptInGR 

(adaptivegreece.gr) 

Μέχρι το τέλος του 2022, αναμένονται οι αντίστοιχες εκδηλώσεις για την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (Οκτώβριος 2022) και την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας (Δεκέμβριος 2022). 

 

 

https://adaptivegreece.gr/el-gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/artmid/739/articleid/156
https://adaptivegreece.gr/el-gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/artmid/739/articleid/156
https://adaptivegreece.gr/el-gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/artmid/738/articleid/146
https://adaptivegreece.gr/el-gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/artmid/738/articleid/146
https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/artmid/738/articleid/133
https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/artmid/738/articleid/133
https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/artmid/738/articleid/133


 

 

 

 
Αναπαραγωγή αποτελεσμάτων πιλοτικών δράσεων σε δήμους της χώρας 

Η ΚΕΔΕ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, πραγματοποίησε τον Ιούλιο 2022 την πρώτη συνάντηση 

εργασίας με δήμους, σχετικά με την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων των πιλοτικών 

δράσεων του έργου. Η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα ανοιχτής πρόσκλησης που είχε 

δημοσιευτεί τον Νοέμβριο 2021, στη σελίδα της ΚΕΔΕ, με σκοπό την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από δήμους που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη των 

πιλοτικών δράσεων του έργου LIFE-IP AdaptInGR, είτε για να λάβουν έμπνευση, είτε για να 

βοηθηθούν στην υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων προσαρμογής στο δήμο τους. 

Στη συνάντηση εργασίας, εκτός από την παρουσίαση των πιλοτικών δράσεων από 

εκπροσώπους των δήμων-εταίρων του έργου, έγινε και ενημέρωση σχετικά με τα Σχέδια 

Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, 

σχετικά με τις κλιματικές προβολές και τα διαθέσιμα δεδομένα στην πλατφόρμα του ΥΠΕΝ 

και σχετικά με ενδεικτικά χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή σε τοπικό επίπεδο. 

Η συμμετοχή των δήμων κρίθηκε ικανοποιητική, ενώ σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν ενδιαφέρουσες τις παρουσιάσεις που τους 

βοήθησαν να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσεων τους στα θέματα που παρουσιάστηκαν, 

δίνοντας τους πληροφορίες που θα αξιοποιήσουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, έπειτα 

και από επικοινωνία με τους δήμους των πιλοτικών δράσεων. 

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο 

Η ΚΕΔΕ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία συγγραφής ενός εγχειριδίου 

καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό τη διανομή του στο σύνολο των δήμων της 

χώρας για ενημέρωση και υποστήριξη στη διαδικασία υλοποίησης δράσεων προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή. Το εγχειρίδιο είναι σε πρώιμο στάδιο και η ολοκλήρωσή του 

αναμένεται τον επόμενο χρόνο. 

Ολοκληρώθηκε η έκθεση του έργου LIFE-IP AdaptInGR για την προσαρμογή της 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή  

Η έκθεση με τίτλο «Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης για την προσαρμογή του τομέα 

της Βιοποικιλότητας και των Οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή», η συγγραφή της 

οποίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR έχει σκοπό να 

συμβάλλει στη συζήτηση για την ενίσχυση της προσαρμογής της βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή, παρουσιάζοντας μία ολοκληρωμένη περιγραφή 

του τομέα στην Ελλάδα. Η έκθεση αποτελεί μία κριτική ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης για την προσαρμογή του τομέα στην κλιματική αλλαγή και παρέχει αναλυτικές 

πληροφορίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του τομέα, τις αναμενόμενες επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής, τις δράσεις που προτείνονται για τον τομέα στην Εθνική Στρατηγική για 

την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και τον βαθμό υλοποίησης τους, καθώς και 

το γενικότερο πλαίσιο που θα μπορούσε να υποστηρίξει την προσαρμογή του τομέα στην 

κλιματική αλλαγή.  



 

 

 

 
Περισσότερα: Η Έκθεση του έργου LIFE-IP AdaptInGR για την προσαρμογή της 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή έχει ολοκληρωθεί 

(adaptivegreece.gr) 

 

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό τομέα με σκοπό την 

ενίσχυση της χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Την Τρίτη 24 Μαΐου, το έργο LIFE-IP AdaptInGR διοργάνωσε διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα 

«Adaptation Finance in Greece: Current challenges and the role of the financial sector». 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη χρηματοδότηση της 

προσαρμογής μεταξύ βασικών παραγόντων του χρηματοπιστωτικού συστήματος (όπως 

τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτές) και άλλων ιδρυμάτων, ο εντοπισμός των 

υπαρχόντων προκλήσεων και η ανάδειξη πιθανών ευκαιριών για αύξηση της 

χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  

Την εκδήλωση άνοιξαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο 

Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας κ. Πέτρος Βαρελίδης, ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γιώργος 

Πρωτόπαπας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος 

Στυλιανίδης και ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Χρήστος Ζερεφός.  

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ένωση Τραπεζών Ελλάδος, την Ένωσης Ασφαλιστικών 

Εταιρειών Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών, τον Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και την UK Climate Change Committee 

παρουσίασαν τις εμπειρίες τους.   

Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη μαγνητοσκοπημένη εδώ 

Περισσότερα: Online Workshop (bankofgreeceadaptationfinance.gr) 

Λοιπά νέα για την κλιματική αλλαγή 

• Δημοσιεύτηκε ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος για τη μετάβαση στην κλιματική 

ουδετερότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ν. 4936/2022)  

• Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

• Πρόσκληση της πρωτοβουλίας EU Urban Agenda για συμμετοχή στις Εταιρικές 

Σχέσεις για τις "Πράσινες Πόλεις" και τον "Βιώσιμο 

Τουρισμό"  (καταληκτική  ημερομηνία: 16-09-2022) 

• Νέα πρόσκληση του Προγράμματος LIFE για τη χρηματοδότηση έργων προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή  (LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA, καταληκτική  ημερομηνία 04-10-

2022) 

• Ανακοινώθηκαν οι 118 πρώτες περιφέρειες και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 

της Αποστολής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Ε.Ε. 

 

https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/artmid/738/articleid/147
https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/artmid/738/articleid/147
https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/artmid/738/articleid/147
https://vimeo.com/714020221/c46de3855f
https://www.bankofgreeceadaptationfinance.gr/
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100105
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100105
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/96%CE%9567%CE%9B%CE%A9-%CE%94%CE%936
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/96%CE%9567%CE%9B%CE%A9-%CE%94%CE%936
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/15-07-2022-call-for-partners-urban-agenda-for-the-eu-partnerships-on-greening-cities-and-sustainable-tourism
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/15-07-2022-call-for-partners-urban-agenda-for-the-eu-partnerships-on-greening-cities-and-sustainable-tourism
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/15-07-2022-call-for-partners-urban-agenda-for-the-eu-partnerships-on-greening-cities-and-sustainable-tourism
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-cca;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-cca;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-cca;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-cca;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3527
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3527


 

 

 

 

• Δημοσιεύθηκε νέα έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή 

(IPCC) για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή και την τρωτότητα 

σε αυτή 

• Σύσταση νέας Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 

Κλιματική Αλλαγή  

• Διοργάνωση Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αστική Ανθεκτικότητα, 14-15 Σεπτεμβρίου 

2022, Αθήνα 

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.eea.europa.eu/highlights/new-european-scientific-advisory-board
https://www.eea.europa.eu/highlights/new-european-scientific-advisory-board
https://urbanresilienceforum.eu/
https://urbanresilienceforum.eu/

