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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ: "Επίσημος ενημερωτικός ιστότοπος του έργου LIFE - IP AdaptinGR" 

 

        Σας γνωρίζουμε ότι στις 7 Αυγούστου 2019 τέθηκε σε λειτουργία ο 

επίσημος ενημερωτικός ιστότοπος  www.adaptivegreece.gr του έργου LIFE 

- IP AdaptinGR, στο οποίο η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας είναι ένας από τους 18 

στρατηγικούς εταίρους.  

 Το κλίμα αλλάζει και αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο έκδηλες στην καθημερινότητα μας. Με 

τον Νόμο 4414/2016 θεσμοθετήθηκε η Εθνική Στρατηγική για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και η υποχρέωση των Περιφερειακών 

Αρχών να εκπονήσουν Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής. 

 Το ολοκληρωμένο έργο «LIFE-IP AdaptInGR - Boosting the 

implementation of adaptation policy across Greece» θα ενισχύσει την 

εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην 

Ελλάδα. Το έργο έχει διάρκεια 8 έτη (2019 - 2026) και συνολικό 

προϋπολογισμό €14,2 εκατ., τ., εκ των οποίων €8,3 εκατ. χρηματοδοτούνται 

από την Ε.Ε.. Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας σε συνεργασία με δεκαοκτώ (18) στρατηγικούς εταίρους από την 

http://www.adaptivegreece.gr/


κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού, την ακαδημαϊκή 

κοινότητα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις  

 O ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες για το σκοπό και τους στόχους 

του έργου LIFE - IP AdaptinGR, τους οργανισμούς και τους φορείς που 

συμμετέχουν σε αυτό, τις προς υλοποίηση δράσεις και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Επίσης, περιλαμβάνει συνεχή ενημέρωση για τις 

προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις και τα τελευταία νέα του έργου, καθώς και τη 

"Βιβλιοθήκη” του έργου, στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα παραδοτέα και 

το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο 

υλοποίησης του. Τέλος, παρέχει προσωποποιημένη ενημέρωση στους 

Πολίτες, τα σχολεία, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τους Οργανισμούς και τις 

Επιχειρήσεις, αναφορικά με τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από το 

έργο LIFE - IP AdaptinGR και τον τρόπο που θα μπορούσαν να συμβάλλουν 

στην προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή. 

    

      Ο αν Γενικός Δ/ντής 
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