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Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταίρων: 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Πανεπιστήμιο Πατρών  

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 

 Περιφέρεια Κρήτης 

 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 Περιφέρεια Αττικής 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 

 Πράσινο Ταμείο 

 Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

 

H παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Ο Ευρωπαϊκός 
Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην 
παρούσα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση των δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης 

ικανοτήτων της β’ φάσης του έργου, καθώς και τον σχεδιασμό των δράσεων για την επόμενη διετία 
(Δεκ 2021 – Νοε 2023). Κατά τη β’ φάση, οι αρχικά προγραμματισμένες δράσεις επανασχεδιάστηκαν 
με βασικό άξονα την αξιοποίηση των διαδικτυακών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς 
που επιβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Συγχρόνως, σχεδιάστηκε η σημαντική διεύρυνση της 
γεωγραφικής κάλυψης των δράσεων σύγχρονης κατάρτισης, οι οποίες πλέον επεκτάθηκαν στο 
σύνολο της χώρας, και έγινε η προετοιμασία του υλικού, η δημιουργία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και η έναρξη υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Σε αυτήν τη φάση, 
το κοινό-στόχο των αρχών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο παρακολούθησε 2 
κύκλους διαδικτυακών σεμιναρίων για το νομικό πλαίσιο των περιοχών Natura 2000 (10 σεμινάρια 
με 306 συμμετέχοντες), ενώ επίσης παρακολούθησε τα μαθήματα της ίδιου θεματικού κύκλου στην 
e-learning platform (σύνολο 3 μαθημάτων και 11 ενοτήτων με 96 εγγεγραμμένους χρήστες). Για την 
επόμενη φάση του έργου, προβλέπεται η διοργάνωση 5 κύκλων σεμιναρίων για αρχές και χρήστες, 
καθώς και η δημιουργία των αντίστοιχων μαθημάτων της e-learning platform για ένα σύνολο 4 
θεματικών κύκλων (διαχείριση περιοχών, ειδικά θέματα κατάρτισης, γνωριμία με τις περιοχές 
Natura 2000, πώς με αφορούν οι περιοχές Natura 2000). 

Η παρούσα έκθεση συμπληρώνεται με παράρτημα, στο οποίο αποτυπώνεται η αντιστοίχιση των 
εμπλεκόμενων μερών με τις δράσεις του έργου. Η ειδική αυτή χαρτογράφηση διευρύνει και 
εξειδικεύει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εμπλεκόμενων μερών που είχε προηγηθεί στην α’ 
φάση του έργου, και αφορά τόσο τη γενική κατηγορία των αρχών (για την οποία αποτυπώνεται μια 
βασική διάρθρωση για κάθε δημόσια υπηρεσία και φορέα - από το επίπεδο της γενικής διεύθυνσης 
μέχρι αυτό του τμήματος), όσο και αυτές των εμπλεκομένων μερών με οικονομικό ενδιαφέρον 
(φορείς από τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τον τουρισμό κ.ά.) και των λοιπών 
εμπλεκόμενων μερών (επιστήμονες, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, άλλες ομάδες της κοινωνίας των 
πολιτών).  
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SUMMARY 
The report at hand provides an overview of the training and capacity building activities within the 

2nd phase of the project, as well as the planning of activities for the next two years (Dec 2021 - Nov 
2023). During phase II, the initially planned actions were redesigned, focusing on the utilization of online 
means as an adjustment to the pandemia restrictions imposed. At the same time, the trainings’ 
geographical scope was significantly expanded so that the actions cover the entire country. In this 
context, the training material was prepared, and both the training seminars and the e-learning platform 
were launched. In this phase, the target audience of authorities at central, regional and local level 
attended 2 rounds of webinars on the legal framework of the Natura 2000 network (10 webinars with 
306 participants), and also participated at the same thematic cycle’s courses on the e-platform (a total 
of 3 courses and 11 modules with 96 registered users). Within the next phase of the project, 5 cycles 
of seminars for authorities and users are planned, and so is the creation of the corresponding e-learning 
platform courses for a total of 4 thematic cycles (area management, special training topics, intro to 
Natura 2000, and our role in Natura 2000). 

This report is supplemented by an appendix depicting the recording of stakeholders for each 
project's action. This special mapping builds on the results of the stakeholder analysis and captures 
both the general category of authorities (for which a basic structure is recorded for all public services 
and agencies, as well as the categories of stakeholders with an economic interest (agencies stemming 
from the primary sector, manufacturing, tourism, etc.) and of other stakeholders (scientists, 
environmental NGOs, other groups of civil society). 

 


