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Υπεύθυνος εταίρος της δράσης: WWF Ελλάς
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.

www.edozoume.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η δράση C.5 αποσκοπεί στη βελτίωση της κατανόησης και την επαύξηση των γνώσεων των
κύρια εμπλεκόμενων μερών του δικτύου Natura 2000, σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών για τα
πτηνά και τους οικοτόπους και τη διαχείριση των περιοχών αυτών.
Το παρόν παραδοτέο στοχεύει στην σύντομη αναφορά των δράσεων κατάρτισης και
ενδυνάμωσης ικανοτήτων που υλοποιούνται μέσω της Δράσης C.5, και στην συγκεντρωτική
παρουσίαση των υλικών που σχεδιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα έργου κατά την
υλοποίηση των δράσεων αυτών.
Κατά τη διετία Νοέμβριος 2019 - Νοέμβριος 2021, υλοποιήθηκαν διαδικτυακά σεμινάρια για
στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000, από όλη την
Ελλάδα, με θέμα «Το νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και τις περιοχές Natura
2000». Επιπλέον, ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε» με τρία διαθέσιμα μαθήματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα και το
νομικό πλαίσιο για την προστασία της, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και
φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000 σε όλη τη χώρα.
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SUMMARY
Action C.5 aims to improve the understanding and increase the knowledge of the main
stakeholders of the Natura 2000 network, on the implementation of the Birds and Habitats Directives
and the management of these protected areas.
This deliverable aims to briefly report on the training and capacity building actions implemented
through Action C.5, and to provide an overview of the materials designed and used by the project team
during the implementation of these actions.
During the last reporting period (November 2019- November 2021), online seminars (webinars)
were organised for officers of competent authorities involved in the management of Natura 2000 sites
in Greece, presenting “The legal framework for the protection of biodiversity and Natura 2000 sites". In
addition, the asynchronous e-learning platform has been launched, with three courses available on
biodiversity and the legal framework for its protection, which have also been designed for officers of
competent authorities involved in the management of Natura 2000 sites in Greece.
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