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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η υπο-δράση D.1.2 έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων
κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων που υλοποιούνται μέσω της Δράσης C.5, καθώς και την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της συνολικής συμβολής των δράσεων αυτών στους
στόχους του έργου LIFE-IP 4 NATURA. Η εν λόγω υπο-δράση θα επικεντρωθεί κυρίως στην
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου των δράσεων ως προς την ανάπτυξη
γνώσεων και ικανοτήτων.
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.
Η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων
πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά δεικτών εκροών και δεικτών αποτελεσμάτων. Τα
αποτελέσματα της παρακολούθησης των διαδικτυακών σεμιναρίων καταδεικνύουν ιδιαίτερα
θετική απήχηση, τόσο σε ό,τι αφορά τον βαθμό ικανοποίησης όσο και σχετικά με την κάλυψη
αναγκών κατάρτισης και τη βελτίωση γνώσεων. Η παρακολούθηση της λειτουργίας της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατέδειξε υψηλό ενδιαφέρον από τους χρήστες, και σημαντικό ποσοστό
αυτών πραγματοποίησαν εγγραφή αμέσως μετά την ενημέρωσή τους για την έναρξη λειτουργίας
της πλατφόρμας. Κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας της πλατφόρμας αναμένεται να εξαχθούν
τα κατάλληλα συμπεράσματα, εφόσον περισσότεροι χρήστες θα έχουν ολοκληρώσει την
παρακολούθηση περισσότερων μαθημάτων.
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SUMMARY
Sub-action D.1.2 aims to monitor and evaluate the training and capacity building actions
implemented through Action C.5, and to evaluate the effectiveness and overall contribution of these
actions to the objectives of the LIFE-IP 4 NATURA project. This sub-action will focus mainly on
monitoring the effectiveness and impact of actions in terms of knowledge and skills development.
During the last reporting period (November 2019- November 2021), 10 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.
The monitoring of the training and capacity building program is carried out through a series of
output and outcomes indicators. The results of the monitoring of the online seminars show a very
positive response, both in terms of the degree of satisfaction and in terms of meeting training needs
and improving knowledge of the participants. The monitoring of the e-learning platform operation
showed a high level of interest from users: a significant percentage of them registered immediately
after being informed about the launch of the e-platform. During the next period of operation of the
platform, appropriate conclusions are expected to be drawn, as more users will have completed the
available courses.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA

Το LIFE-IP 4 NATURA είναι το πρώτο ολοκληρωμένο έργο LIFE (LIFE Integrated Project – LIFEIP) που εγκρίνεται για την Ελλάδα και, παράλληλα, το μεγαλύτερο σε διάρκεια και χρηματοδότηση
πρόγραμμα για τη φύση, που έχει λάβει ποτέ η χώρα. Για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενσωματώνονται συνεκτικά, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα,
δράσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των παραμέτρων που σχετίζονται με την προστασία της
φύσης: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, και επιστημονική γνώση.
Αποτελεί το σημαντικότερο έργο των τελευταίων δεκαετιών για την προστασία της φύσης
στην Ελλάδα. Δέκα εταίροι, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας μια «ασπίδα» για την ελληνική φύση, σχεδιάζοντας νέα
εργαλεία προστασίας και διαχείρισης και αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η αρμονική
συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον.
Το έργο LIFE-IP 4 NATURA φιλοδοξεί να ενισχύσει συνολικά την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη
φύση. Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη και συντονισμένη πρωτοβουλία για την υλοποίηση του
Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της χώρας για το δίκτυο Natura 2000 σε εθνικό, περιφερειακό,
και τοπικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα το έργο αποσκοπεί:


στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων,



στην ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου Natura 2000,



στην ενδυνάμωση των αρχών και υπηρεσιών που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της
νομοθεσίας για τη φύση,



στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων στη διατήρηση και διαχείριση
των περιοχών Natura 2000,



στην ευρεία ενημέρωση του ελληνικού κοινού αναφορικά με το δίκτυο Natura 2000
και τη σημασία του και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την υιοθέτηση
νοοτροπιών και συμπεριφορών θετικών απέναντι στις περιοχές Natura 2000,



στην κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων για την επίτευξη των
στόχων των οδηγιών για τη φύση στην Ελλάδα.

Το έργο συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και σε αυτό συμμετέχουν
έντεκα ακόμα εταίροι: το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το WWF Ελλάς, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η
Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης, η Περιφέρεια Αττικής, η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, το Πράσινο Ταμείο, και ο Οργανισμός
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πράσινο Ταμείο.
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1.2

Η υπο-δράση D.1.2

Αντικείμενο της υπο-δράσης D.1.2 αποτελεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δράσεων
κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων που υλοποιούνται μέσω της Δράσης C.5, και στην
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της συνολικής συμβολής των δράσεων αυτών στους
στόχους του έργου LIFE-IP 4 NATURA. Η εν λόγω υπο-δράση θα επικεντρωθεί κυρίως στην
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου των δράσεων ως προς την ανάπτυξη
γνώσεων και ικανοτήτων, με στόχο:


να προσδιοριστούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων,



να αποτιμηθεί κατά πόσο το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε/υλοποιήθηκε με επιτυχία, και



να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο συνέβαλε στη βελτίωση της κατανόησης και
στην επαύξηση των γνώσεων των κοινών-στόχων σχετικά με την εφαρμογή των
οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους και τη διαχείριση των περιοχών του
δικτύου Natura 2000.

Η εφαρμογή της υπο-δράσης D.1.2 ακολουθεί την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος
κατάρτισης. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα είναι επίσης απαραίτητα για τη διαμόρφωση
μιας συνεκτικής ομάδας δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων, οι οποίες θα μπορούν
να υλοποιηθούν και σε περιοχές πέραν των τεσσάρων περιοχών που συμμετέχουν ως εταίροι στο
έργο, αλλά και σε χρονικό ορίζοντα πέρα από τη διάρκεια του έργου LIFE-IP 4 NATURA.
Η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων, σχεδιάστηκε
σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση έργου, και λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία που
περιγράφηκε στην Α’ έκθεση για την κατάρτιση και ενδυνάμωση ικανοτήτων εμπλεκομένων μερών
(Παραδοτέο Δράσης C.5).
Στην παρούσα έκθεση περιγράφεται η διαδικασία παρακολούθησης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό
των δράσεων, και περιλαμβάνει παρακολούθηση της προόδου, των αποτελεσμάτων και του
αντίκτυπου καθ' όλη τη φάση υλοποίησης των δράσεων για την κατάρτιση και ενδυνάμωση
ικανοτήτων, και συγκεκριμένα,
(α) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δράσης, και
(β) μέσω ερωτηματολογίων, 6-12 μήνες μετά τη δράση (για επιλεγμένες δράσεις).
Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι σχεδιάστηκαν
σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις δράσεις του
έργου LIFE-IP 4 NATURA (βλ. παρακάτω).
Τα δεδομένα της παρακολούθησης θα ενημερώνονται μετά από κάθε δράση κατάρτισης, ενώ
τα αποτελέσματα θα καταρτίζονται με βάση τον διετή κύκλο κατάρτισης, και θα αποτυπώνονται
στις σχετικές εκθέσεις προόδου (διετείς αναφορές στο πλαίσιο της υπο-δράσης D.1.2). Επιπλέον,
τα αποτελέσματα αυτά θα χρησιμεύσουν για την κατάλληλη αναπροσαρμογή των δράσεων.
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες παρακολούθησης. Σημειώνεται ότι οι
δείκτες που αφορούν τη χρήση της πλατφόρμας έχουν προσαρμοστεί εν μέρει σε σχέση με την
αρχική εκδοχή.1
Δείκτες παρακολούθησης των δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων

Δείκτες εκροών (activities &
outputs)





Αριθμός σεμιναρίων/ webinars
Αριθμός ημερίδων
Αριθμός εγχειριδίων, οδηγών κ.λπ.
Αριθμός συμμετεχόντων στις
δράσεις

Ειδικά για e-learning platform:
 Αριθμός ενοτήτων κατάρτισης
 Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών

Δείκτες αποτελεσμάτων (outcomes)
 Ποσοστό συμμετεχόντων με βαθμό ικανοποίησης >5/10
 Ποσοστό συμμετεχόντων που δηλώνουν βαθμό κάλυψης
αναγκών κατάρτισης >5/10
 Ποσοστό συμμετεχόντων που βελτίωσαν τις γνώσεις τους
 Αριθμός επισκέψεων στο λογισμικό ppGIS/ webGIS
 Ποσοστό συμμετεχόντων που διατηρούν νέες αντιλήψεις και
χρησιμοποιούν νέες γνώσεις στη δουλειά τους μετά από 6-12
μήνες
Ειδικά για υπηρεσίες:
 Αριθμός χρηστών DSS
 Αριθμός ενεργών χρηστών DSS μετά από 6-12 μήνες
 Αριθμός γνωμοδοτήσεων/ αποφάσεων κ.λπ. που ενσωματώνουν
τη χρήση των λογισμικών

Στην επόμενη ενότητα της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται οι δράσεις κατάρτισης που
υλοποιήθηκαν, και η παρακολούθησή τους σύμφωνα με τους άνω δείκτες.
Σημειώνεται ότι δεν έχουν όλοι οι δείκτες εφαρμογή σε αυτή τη φάση του έργου. Συνεπώς, θα
αναλυθεί η παρακολούθηση μόνο των δράσεων που υλοποιήθηκαν και σε σχέση με τους
αντίστοιχους και σχετικούς δείκτες.

1
Η προσαρμογή αφορά τη μεταφορά της λειτουργίας των webinars από την πλατφόρμα σε άλλα μέσα
(zoom) και άρα τη συμπερίληψή τους στους δείκτες που αφορούν τα σεμινάρια. Επίσης απαλείφθηκαν ο
αριθμός επισκέψεων και ο αριθμός downloads υλικού από τους δείκτες εκροών της πλατφόρμας, καθώς οι
συγκεκριμένες λειτουργίες στην τελική εκδοχή της πλατφόρμας είναι δευτερεύουσες και υποστηρικτικές ως
προς την κύρια λειτουργία της εγγραφής των χρηστών.
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2 Παρακολούθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων
2.1

Δράσεις κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων (2020-2021)

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι δράσεις του προγράμματος κατάρτισης και
ανάπτυξης ικανοτήτων για τους εμπλεκόμενους με τις περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα, που
πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2020-2021.
Ο αρχικός σχεδιασμός, όπως περιγράφηκε στην Α’ έκθεση για την κατάρτιση και ενδυνάμωση
ικανοτήτων εμπλεκομένων μερών (Παραδοτέο Δράσης C.5, Νοέμβριος 2019), περιλάμβανε την
έναρξη των δράσεων κατάρτισης στις τέσσερις περιοχές που συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο,
καθώς και την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, κατά την άνοιξη
του 2020.
Ωστόσο, οι υγειονομικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19,
οδήγησαν σε αλλαγή του πλάνου υλοποίησης της Δράσης C.5. Έτσι, η έναρξη των δράσεων
κατάρτισης μεταφέρθηκε για το 2021, ενώ κατά το 2020 δόθηκε μεγαλύτερο βάρος στον σχεδιασμό
και την προετοιμασία του υλικού κατάρτισης και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Συγχρόνως, το επιβαλλόμενο καθεστώς τηλεργασίας είχε ως θετική συνέπεια την ενίσχυση
της εξοικείωσης των κοινών στόχων με τη χρήση των διαδικτυακών μέσων επικοινωνίας. Αυτό
θεωρήθηκε ως ευκαιρία για περαιτέρω αξιοποίηση των συγκεκριμένων μέσων στο πρόγραμμα
κατάρτισης, προκειμένου να διευρυνθεί η γεωγραφική κάλυψη των δράσεων κατάρτισης. Επομένως
τροποποιήθηκε το αρχικό πλάνο υλοποίησης της δράσης με κοινό-στόχο τις δημόσιες υπηρεσίες σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (εστίαση στις τέσσερις περιοχές του έργου, διοργάνωση δια
ζώσης σεμιναρίων), έτσι ώστε τα σεμινάρια -με τη μορφή πλέον των webinars- να
προγραμματίζονται για το σύνολο της χώρας.
Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς είναι οι ακόλουθες.
Σεμινάρια/ εργαστήρια κατάρτισης

Υλοποίηση

Stakeholders

1ος κύκλος υλοποίησης webinars με
θέμα «Το νομικό πλαίσιο για την
προστασία της βιοποικιλότητας και
τις περιοχές Natura 2000»

5 webinars,
ΙούνιοςΙούλιος 2021

Στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με
αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000 (κύρια
εμπλεκόμενοι), σε κεντρικό επίπεδο & στις 3
περιφέρειες και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που
συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο

2ος κύκλος υλοποίησης webinars με
θέμα «Το νομικό πλαίσιο για την
προστασία της βιοποικιλότητας και
τις περιοχές Natura 2000»

5 webinars,
Νοέμβριος
2021

Στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με
αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000 (κύρια
εμπλεκόμενοι), σε κεντρικό επίπεδο & στις
υπόλοιπες 8 περιφέρειες και 6 Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις της χώρας
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Ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
«Εδώ ζούμε» (1ος θεματικός κύκλος)

Υλοποίηση

Stakeholders

Μάθημα «Βιοποικιλότητα και δίκαιο»

Έναρξη λειτουργίας
πλατφόρμας (Ιούλιος
2021)

Στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και
φορέων με αρμοδιότητα στις
περιοχές Natura 2000 σε όλη τη
χώρα

Μάθημα «Διεθνές νομικό πλαίσιο για την
προστασία της βιοποικιλότητας»
(περιλαμβάνει 2 ενότητες & 4 κεφάλαια)

Έναρξη λειτουργίας
πλατφόρμας (Ιούλιος
2021)

Στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και
φορέων με αρμοδιότητα στις
περιοχές Natura 2000 σε όλη τη
χώρα

Μάθημα «Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για
την προστασία της βιοποικιλότητας, με
έμφαση στο δίκτυο Natura 2000»

Έναρξη λειτουργίας
πλατφόρμας (Ιούλιος
2021)

Στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και
φορέων με αρμοδιότητα στις
περιοχές Natura 2000 σε όλη τη
χώρα

(περιλαμβάνει 2 ενότητες & 5 κεφάλαια)

(περιλαμβάνει 7 ενότητες & 23 κεφάλαια)

2.2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η παρακολούθηση των δράσεων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν πραγματοποιείται σε
συμφωνία με του δείκτες που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 1.2 της παρούσας έκθεσης.

Παρακολούθηση υλοποίησης σεμιναρίων κατάρτισης
Αναλυτικότερα, τα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) απευθύνονται σε στελέχη δημόσιων
υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000. Το θέμα των σεμιναρίων που
υλοποιήθηκαν είναι «Το νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και τις περιοχές
Natura 2000».
Ο εντοπισμός των εμπλεκομένων βασίστηκε στη χαρτογράφηση που πραγματοποιήθηκε κατά
τη Δράση Α.4. Για την εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε αρχικά επικαιροποίηση της λίστας
εμπλεκομένων μερών. Επιπλέον, ο εντοπισμός των εμπλεκόμενων συμπληρώθηκε από αναλυτική
αποτύπωση της διοικητικής διάρθρωσης όλων των υπηρεσιών που αποτελούν κοινά-στόχους.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε επιπλέον λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων επικοινωνίας όλων
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στις 13 Περιφέρειες και 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας,
καθώς και σε υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης (ΥΠΕΝ, ΥΠΑΑΤ), έως το επίπεδο των
Προϊσταμένων Τμημάτων. Η πολύ λεπτομερής και εκτεταμένη αυτή εργασία αυτή είναι απαραίτητο
βήμα για την επικοινωνία με τα κοινά-στόχους, και επιπλέον θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και
για την υλοποίηση των λοιπών δράσεων του έργου LIFE-IP 4 NATURA.
Για την ενημέρωση σχετικά με την έναρξη των σεμιναρίων εστάλη επιστολή από το ΥΠΕΝ η
οποία ακολουθήθηκε από πρόσκληση του WWF Ελλάς για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα
σεμινάρια. Συνολικά η επιστολή και η πρόσκληση εστάλησαν σε περίπου 1.200 παραλήπτες σε
διάφορα επίπεδα των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Περίπου 400 στελέχη υπηρεσιών εκδήλωσαν
ενδιαφέρον και τελικά 306 άτομα, και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρακολούθησαν τα 10
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webinars που πραγματοποιήθηκαν. Η υλοποίηση των webinars έγινε σε 2 κύκλους: 5 webinars κατά
του μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021 και 5 ακόμα τον Νοέμβριο 2021.
Λόγω του διαδραστικού και συμμετοχικού χαρακτήρα του σεμιναρίου, ο αριθμός των
διαθέσιμων θέσεων διατηρήθηκε χαμηλός (30-50 άτομα) για να εξασφαλιστεί η
αποτελεσματικότερη διάδραση. Έτσι, υλοποιήθηκαν 10 webinars για να καλυφθεί το ενδιαφέρον
συμμετοχής με τον καλύτερο τρόπο. Η συμμετοχή ανά webinar διαμορφώθηκε ως εξής.
Διαδικτυακά σεμινάρια (webinars)

α/α σεμιναρίου

1ος κύκλος υλοποίησης

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
σύνολο

2ος κύκλος υλοποίησης

Αριθ. συμμετεχόντων
36
26
25
33
30
31
23
28
38
36
306

Η σύνθεση των συμμετεχόντων ανά υπηρεσία και ανά επίπεδο διοίκησης παρουσιάζεται
ακολούθως.
Αριθμός στελεχών/ υπηρεσία
Δασαρχεία & Διευθύνσεις Δασών

77

Διευθύνσεις Περιβάλλοντος

82

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας

42

ΥΠΕΝ & ΥΠΑΑΤ

29

ΦΔΠΠ

39

ΟΦΥΠΕΚΑ & Πράσινο Ταμείο

14

Λοιπές υπηρεσίες

23

σύνολο

306

Αριθμός στελεχών/ επίπεδο διοίκησης
Κεντρικό

44

Περιφερειακό

114

Τοπικό

148

σύνολο

306

www.edozoume.gr
6

Η γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων παρουσιάζεται στον ακόλουθο χάρτη.
Σημειώνεται ότι η απεικόνιση στον χάρτη είναι ενδεικτική, και προκύπτει σύμφωνα με την
πλειονότητα των υπηρεσιών που εκπροσωπούν οι συμμετέχοντες στα διαδικτυακά σεμινάρια.

Γεωγραφική κατανομή συμμετεχόντων στα διαδικτυακά σεμινάρια.

Στο τέλος κάθε webinar, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν το σεμινάριο
μέσω σύντομου ανώνυμου ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το ενδιαφέρον και τη
χρησιμότητα που παρουσιάζει το σεμινάριο για τους συμμετέχοντες, την αυτο-αξιολόγηση ως προς
τη βελτίωση των γνώσεών τους, και αν θα το πρότειναν σε συναδέλφους τους.
Τέλος ερωτήθηκαν σχετικά με επιπλέον περιεχόμενο που θα τους ενδιέφερε να είχε καλυφθεί
από το σεμινάριο. Από τις απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση έγινε ποιοτική καταγραφή θεμάτων
ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων, τα οποία θα εξεταστούν προς συμπερίληψη στους επόμενους
κύκλους των σεμιναρίων.
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το σύνολο των 2 κύκλων υλοποίησης παρουσιάζονται
στα παρακάτω διαγράμματα. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν οι 206 από τους 306 συνολικά
συμμετέχοντες.
Πόσο χρήσιμο θεωρείτε το περιεχόμενο
του σεμιναρίου για την εργασία σας;

Πόσο ενδιαφέρον βρήκατε το
περιεχόμενο του σεμιναρίου;
Ελάχιστα
1%

Μέτρια
7%

Ελάχιστα
3%
Μέτρια
17%

Πολύ
60%

Πολύ
46%

Αρκετά
32%

Αρκετά
34%

Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι γνώσεις σας
βελτιώθηκαν με το σεμινάριο αυτό;

Θα συνιστούσατε σε έναν συνάδελφο
να το παρακολουθήσει;

Ελάχιστα
3%
Πολύ
26%

Δεν είμαι σίγουρος
1%

Πιθανόν
19%

Μέτρια
19%

Σίγουρα
80%

Αρκετά
52%
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Τα αποτελέσματα της υλοποίησης των σεμιναρίων κατάρτισης σύμφωνα με τους δείκτες
εκροών και αποτελεσμάτων έχουν ως εξής.
Αποτελέσματα παρακολούθησης των σεμιναρίων κατάρτισης – Δείκτες εκροών & αποτελεσμάτων
Δράση

Δείκτες εκροών

Δείκτες αποτελεσμάτων



Σεμινάρια κατάρτισης για
στελέχη δημόσιων
υπηρεσιών και φορέων με
αρμοδιότητα στις περιοχές
Natura 2000






Αριθμός σεμιναρίων: 10
σε 2 κύκλους υλοποίησης
(Ιούνιος-Ιούλιος &
Νοέμβριος 2021)
Αριθμός συμμετεχόντων
στις δράσεις: 306 άτομα
από όλη την Ελλάδα
Αριθμός ημερίδων: Ν/Α
Αριθμός εγχειριδίων,
οδηγών κ.λπ.: Ν/Α

Ποσοστό συμμετεχόντων με
βαθμό ικανοποίησης >5/10: 99%
Ποσοστό συμμετεχόντων που
δηλώνουν βαθμό κάλυψης
αναγκών κατάρτισης >5/10: 97%
Ποσοστό συμμετεχόντων που
βελτίωσαν τις γνώσεις τους: 97%
Ποσοστό συμμετεχόντων που
διατηρούν νέες αντιλήψεις και
χρησιμοποιούν νέες γνώσεις στη
δουλειά τους μετά από 6-12
μήνες: Ν/Α






Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, η υλοποίηση των σεμιναρίων χαρακτηρίζεται από
ιδιαίτερα θετική απήχηση, τόσο σε ό,τι αφορά τον βαθμό ικανοποίησης (99%) όσο και σχετικά με την
κάλυψη αναγκών κατάρτισης και τη βελτίωση γνώσεων (97% και 97% αντίστοιχα). Την υψηλή
αποτελεσματικότητα των σεμιναρίων καταδεικνύει επίσης και ο proxy δείκτης της σύστασης του
σεμιναρίου σε συναδέλφους (βέβαιη σύσταση στο 80% των περιπτώσεων).

Παρακολούθηση λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε» στοχεύει στη βελτίωση της
κατανόησης του θεωρητικού και νομικού πλαισίου, αλλά και πρακτικών θεμάτων εφαρμογής και
διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 της Ελλάδας.
Η δοκιμαστική λειτουργία της ξεκίνησε το 2020 με δύο κύκλους δοκιμών από στελέχη του
WWF Ελλάς και στελέχη των ομάδων έργου των εταίρων του LIFE-IP 4 NATURA. Η επίσημη
λειτουργία της ξεκίνησε το 2021 (Ιούλιος).
Στην πρώτη φάση λειτουργίας, το διαθέσιμο υλικό περιλαμβάνει 3 μαθήματα σχετικά με τη
βιοποικιλότητα και το νομικό πλαίσιο για την προστασία της, όπως φαίνεται ακολούθως.
Μάθημα

Ερωτηματολόγια
ανακεφαλαίωσης

Ερωτηματολόγια
αξιολόγησης
πλατφόρμας

Ενότητες

Κεφάλαια

Βιοποικιλότητα και δίκαιο

2

5

2

1

Διεθνές νομικό πλαίσιο για την
προστασία της βιοποικιλότητας

2

4

2

1

Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για
την προστασία της
βιοποικιλότητας, με έμφαση στο
δίκτυο Natura 2000

7

23

7

1
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Τα αποτελέσματα παρακολούθησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Εδώ ζούμε» σύμφωνα με
τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Αποτελέσματα παρακολούθησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης – Δείκτες εκροών &
αποτελεσμάτων
Δράση

Δείκτες εκροών

Δείκτες αποτελεσμάτων



Ηλεκτρονική πλατφόρμα
(1ος θεματικός κύκλος,
κοινό-στόχος: στελέχη
δημόσιων υπηρεσιών και
φορέων με αρμοδιότητα
στις περιοχές Natura 2000)



Αριθμός ενοτήτων
κατάρτισης:
o 3 μαθήματα,
o 11 ενότητες,
και
o 32 κεφάλαια
Αριθμός
εγγεγραμμένων
χρηστών: 96 άτομα






Ποσοστό συμμετεχόντων με βαθμό
ικανοποίησης >5/10: Ν/Α
Ποσοστό συμμετεχόντων που
δηλώνουν βαθμό κάλυψης αναγκών
κατάρτισης >5/10: Ν/Α
Ποσοστό συμμετεχόντων που
βελτίωσαν τις γνώσεις τους: Ν/Α
Ποσοστό συμμετεχόντων που
διατηρούν νέες αντιλήψεις και
χρησιμοποιούν νέες γνώσεις στη
δουλειά τους μετά από 6-12 μήνες: Ν/Α

Η παρακολούθηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατέδειξε υψηλό
ενδιαφέρον από τους χρήστες, και σημαντικό ποσοστό αυτών πραγματοποίησαν εγγραφή αμέσως
μετά την ενημέρωσή τους για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι δείκτες αποτελεσμάτων,
δεν μπορούν να εφαρμοστούν, εξαιτίας του σχετικά περιορισμένου αριθμού απαντήσεων στα
ερωτηματολόγια αξιολόγησης, μέχρι και το τέλος του Νοεμβρίου 2021 (<10).
Κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας της πλατφόρμας αναμένεται να εξαχθούν τα κατάλληλα
συμπεράσματα (με βάση τους δείκτες αποτελεσμάτων), εφόσον περισσότεροι χρήστες θα έχουν
ολοκληρώσει την παρακολούθηση περισσότερων μαθημάτων και τη συμπλήρωση των αντίστοιχων
ερωτηματολογίων. Επιπλέον κατά το επόμενο διάστημα θα εμπλουτιστεί το περιεχόμενο με
επιπλέον μαθήματα, και θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω διάχυση της πλατφόρμας της στους
εμπλεκόμενους.
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