ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Δ/νση: Σαμάρα 13
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 2661362293
email: ioannou@pin.gov.gr

Κέρκυρα, 10-06-2022
Αριθμ. πρωτ.: οικ 48191/20264

Αγαπητή/έ κύρια/ε,
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σας προσκαλεί στο τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR με τίτλο ‘Boosting the
implementation of adaptation policy across Greece’/ «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα», το οποίο θα λάβει χώρα διαδικτυακά
στις 27-29 Ιουνίου 2022.
Το έργο LIFE-IP AdaptInGR (www.adaptivegreece.gr), συντονίζεται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι ένας από τους εταίρους
του έργου. Αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής, καθώς φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής
και των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, με κατάλληλες
στοχευμένες δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Το Σεμινάριο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί το τρίτο από μία σειρά δεκατριών (13)
Σεμιναρίων οικοδόμησης δυναμικού (ένα σε κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας) και απευθύνεται σε
τρεις (3) κατηγορίες κοινού της Περιφέρειας: (α) Φορείς λήψης αποφάσεων, (β) Στελέχη
τεχνικών και άλλων υπηρεσιών ή/και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, και (γ)
Ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ομάδων σε τομείς που
επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής).
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Το σεμινάριο συνδιοργανώνεται από το Πράσινο Ταμείο και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Στόχος του Σεμιναρίου είναι να παρέχει την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία σε υπηρεσίες
και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση
στους τομείς υψηλής τρωτότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι νέες αυτές γνώσεις και
δεξιότητες θα συμβάλουν στην υλοποίηση μέτρων προστασίας από τις αρνητικές επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής, στην αξιοποίηση αναδυόμενων ευκαιριών και τέλος, στην επιτυχή
υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τη
θωράκιση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έναντι των επιπτώσεων αυτής.
Η συμμετοχή σας στο Σεμινάριο θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά και θα συμβάλει στην επίτευξη
των στόχων του έργου LIFE-IP AdaptInGR και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που
σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή τόσο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όσο
και σε εθνικό επίπεδο.
Για την συμμετοχή σας στο Σεμινάριο, παρακαλείστε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που
παρέχεται εδώ, με στόχο την αποτύπωση των αναγκών και προσδοκιών επιμόρφωσης πάνω σε
θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Θα σας παρακαλούσαμε για την απάντηση σας
έως τις 23 Ιουνίου 2022.
Το αναλυτικό πρόγραμμα με τις θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν στο Σεμινάριο και τις
πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής θα κοινοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν
από την έναρξη του Σεμιναρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα.
Ντεμίρη Σπυριδούλα στο e-mail: sntemiri@prasinotameio.gr και στην κα. Τζεβελίκα Ιωάννα
Μαρία στο e-mail: tzevelika@pin.gov.gr

Με εκτίμηση,
Σπυρίδων Ιωάννου
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Χωροταξίας
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
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