
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
Το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή 
της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών 
Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
και να προετοιμάσει το έδαφος για την αναθεώρησή 
τους μετά το 2026, με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

LIFE-IP AdaptInGR
ΕΝΙΣΧΎΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΈΡΓΟ
Το ολοκληρωμένο έργο «LIFE-IP AdaptInGR - 
Boosting the implementation of adaptation policy 
across Greece» αποτελεί το σημαντικότερο έργο  
για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις  
της κλιματικής αλλαγής. Το έργο ξεκίνησε το 2019,  
έχει διάρκεια 8 έτη και συνολικό προϋπολογισμό 
€14,2 εκατ., εκ των οποίων €8,3 εκατ. παρέχονται από 
την Ε.Ε., €3,2 εκατ. από ίδιους πόρους των εταίρων, 
€2,4 εκατ. από το Πράσινο Ταμείο και €0,3 εκατ. από 
ιδιωτικούς φορείς (υποστηρικτές).

Το παρόν φυλλάδιο εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων του. Ο Εκτελεστικός 
Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν  
να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Tυπώθηκε σε χαρτί Non wood / Acid free / Clorine free / Heavy metal abscence

Το έργο 
συγχρηματοδοτείται  
από το Πρόγραμμα LIFE 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο 
συγχρηματοδοτείται  
από το Πράσινο Ταμείο

ΟΙ ΈΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε 
συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους από την κεντρική διοίκηση,  
την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β  ́βαθμού, την ακαδημαϊκή κοινότητα  
και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ): 

co
lo

ne
tw

or
k.

gr
 /

 Φ
ω

το
γρ

αφ
ίε

ς:
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ME THN YΠΟΣΤHΡΙΞΗΜε την υποστήριξη:Με την υποστήριξη:Με την υποστήριξη:

ΎΠΟΎΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΤΜΉΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ
adapt@prv.ypeka.gr • www.adaptivegreece.gr



ΔΡΑΣΈΙΣ & ΑΝΑΜΈΝΟΜΈΝΑ  
ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ 

ΒΈΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΈΩΝ

■  Χαρτογράφηση των υπηρεσιών και φορέων που 
καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις και πολιτικές 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και καταγραφή των 
προβλημάτων και των αναγκών τους. Αναβάθμιση της 
αποτελεσματικότητάς τους μέσω σεμιναρίων κατάρτισης 
και επιμόρφωσης του στελεχιακού δυναμικού τους, σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

■  Δημιουργία ανοιχτής διαδικτυακής βάσης γεωχωρικών 
δεδομένων κλιματικών προβολών, για την υποστήριξη 
των υπηρεσιών και φορέων κατά την ανάλυση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς 
αρμοδιότητάς τους.   

■   Παρακολούθηση και μόχλευση των ευρωπαϊκών και 
εθνικών πόρων για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή των προγραμματικών περιόδων 2014-2020 και 
2021-2027 και βελτίωση της διασύνδεσής τους με τις 
προτεραιότητες των σχετικών τομεακών πολιτικών 
προσαρμογής. 

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΈΥΑΛΩΤΩΝ ΤΟΜΈΩΝ 

■  Εκπόνηση πιλοτικών μελετών και υλοποίηση έργων 
επίδειξης για την ενσωμάτωση της αντιμετώπισης των 
προκαλούμενων από την κλιματική αλλαγή κινδύνων 
στον τομεακό σχεδιασμό (αντιπλημμυρικός σχεδιασμός, 
διαχείριση παράκτιας ζώνης, πρόληψη δασικών 
πυρκαγιών, διαχείριση υδατικών πόρων, πολεοδομικός 
σχεδιασμός και αστικές αναπλάσεις).  

■  Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσαρμογή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου στην  
κλιματική αλλαγή. 

■  Ανάλυση των συνεργειών μεταξύ των πολιτικών μετριασμού 
και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και ενσωμάτωσή 
τους στην αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής για 
την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και στις 
επικαιροποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 
& Κλίμα για το 2030 και της Μακροπρόθεσμης Εθνικής 
Στρατηγικής Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα για το 2050. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

■  Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εθνικού πλαισίου  
για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 
επικαιροποίηση των δράσεων και πολιτικών 
προσαρμογής με χρήση ενιαίων μεθόδων και δεικτών 
για το σύνολο της Χώρας.

ΔΡΑΣΗ ΣΈ ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΈΠΙΠΈΔΟ 

■  Επιτάχυνση της εφαρμογής των Περιφερειακών Σχεδίων 
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

■  Σύνταξη Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και 
το Κλίμα για 3 από τους Δήμους που συμμετέχουν στο 
έργο και διάδοσή τους ως καλές πρακτικές σε άλλους 
Δήμους της Ελλάδας. 

■  Σύνταξη οδηγιών και διάδοση καλών πρακτικών  
για την προσαρμογή των Περιφερειών και των Δήμων 
στην κλιματική αλλαγή.

ΈΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΈΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

■  Διεξαγωγή πανελλαδικών ερευνών για τις στάσεις, 
θέσεις και απόψεις των Ελλήνων απέναντι στην 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

■  Δημιουργία εθνικού πληροφοριακού διαδικτυακού 
κόμβου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

■      Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων στις  
13 Περιφέρειες με στόχο την ενημέρωση βασικών 
υπηρεσιών και φορέων αλλά και του ευρέος κοινού. 

■    Διεξαγωγή σεμιναρίων και δημιουργία εκπαιδευτικού 
πακέτου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

■    Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διοργάνωση 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΈΘΝΗΣ ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ 

■  Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω 
ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, δικτύων, forum 
και ομάδων εργασίας.

  ■    Δικτύωση και συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά έργα, 
εθνικές αρχές και πρωτοβουλίες σχετικές με θέματα 
κλιματικής προσαρμογής.

ΜΈΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΈΠΟΜΈΝΟ ΚΥΚΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

■   Αξιολόγηση και αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής 
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και 
συμβολή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση των  
13 Περιφερειακών Σχεδίων.

ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΛΛΑΖΈΙ…
Η ανθρωπογενώς προκαλούμενη κλιματική αλλαγή έχει 
ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ενταθεί. Η ενίσχυση των 
παγκόσμιων προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί προτεραιότητα, ωστόσο 
είναι ικανή μονάχα να μετριάσει και όχι να ανακόψει πλήρως 
την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η ορθολογικά σχεδιασμένη 
διαδικασία προσαρμογής στις νέες, ραγδαία μεταβαλλόμενες, 
κλιματικές συνθήκες αποτελεί τη μόνη αποτελεσματική λύση 
για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων και  
την αξιοποίηση των αναδυόμενων ευκαιριών.

Η Εθνική Στρατηγική και τα Περιφερειακά Σχέδια για 
την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή αποτελούν τα 
κύρια εργαλεία για τη θωράκιση της Ελλάδας έναντι της 
κλιματικής αλλαγής και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των μελλοντικών κλιματικών συνθηκών και προκλήσεων. 
Σε τοπικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων 
παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο σχεδιασμού για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
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