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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το παρόν παραδοτέο αφορά στην περιγραφή και τεκμηρίωση των λειτουργιών που έχουν 

αναπτυχθεί στα πλαίσια του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA. Στόχος του κειμένου είναι η 

αναλυτική περιγραφή της λειτουργικότητας του συστήματος και των εφαρμογών κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την λειτουργία και χρήση τους.  

Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται η παρουσίαση των περιεχομένων της κεντρικής υποδομής της 

διαδικτυακής πύλης του  ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA, η λειτουργικότητα αυτής καθώς και η 

λειτουργικότητα όλων των επιμέρους εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί για την προώθηση της 

συνεργατικότητας και της διάχυσης των δεδομένων και των πληροφοριών που είτε συλλέχθηκαν 

είτε παρήχθησαν στα πλαίσια της δράσης Α.3 (Χαρτογράφηση και Αποτίμηση Οικοσυστημικών 

Υπηρεσιών- MAES ) του Έργου LIFE-IP 4 NATURA. 
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SUMMARY 
The deliverable describes the ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA functionalities development. The 

scope of this document is to analytically describe the functionality of the developed apps (Mobile, 

WebGIS) in such a way to be used as a practical guide of the overall system.  

In this context a presentation of the main ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA web portal infrastructure, 

the sections with their detailed functionality and the developed apps are documented in order to 

promote the public participation and the dissemination of the data and information that was either 

gathered or developed throughout Action A.3 (Mapping and Assessment of Ecosystem Services -MAES) 

of the LIFE-IP 4 NATURA Project. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συμμετοχή του κοινού είναι ζωτικής σημασίας για τον  σχεδιασμό, διαχείριση και προστασία 

του περιβάλλοντος και του φυσικού κεφαλαίου. Μια συμμετοχική διαδικασία επιδιώκει και 

διευκολύνει τη συμμετοχή του κοινού στα θέματα σχεδιασμού και στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η 

αποτελεσματική συμμετοχή είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που περιλαμβάνει αρχικά την 

αποστολή πληροφοριών, γνώσης και δεδομένων στο κοινό και την επιστροφή των ιδεών, των 

ανησυχιών και των παρατηρήσεων τους. 

Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο, οι κύριοι στόχοι του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA, το οποίο 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Δράσης C.4 του Έργου LIFE-IP 4 NATURA, είναι η διευκόλυνση της 

ενσωμάτωσης των δεδομένων (που έχουν συλλεγεί και αναλυθεί στη Δράση Α.3 του Έργου) στις 

διαδικασίες απόφασης για το σχεδιασμό της χρήσης γης, η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 

κοινού, η ενσωμάτωση της έννοιας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην πολιτική και τη 

διακυβέρνηση, και εν τέλει, η συμβολή στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση των 

οικοσυστημάτων. 

Η ανάπτυξη του συστήματος webGIS, αλλά και του συμμετοχικών εργαλείων και μέσων για τη 

δημιουργία του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA, βασίστηκε σε μια διαδικασία ανάπτυξης 

πολλαπλών σταδίων και πολλαπλών τεχνολογιών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των 

χρηστών του συστήματος.  

Στο παρόν έγγραφο γίνεται περιγραφή και παρουσιάζεται ένας μεθοδολογικός, πρακτικός 

οδηγός χρήσης όλων των δυνατοτήτων που παρέχονται σε επίπεδο «συν εργατικότητας» από το 

ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA αναφορικά με την αξιοποίηση και επικαιροποίηση δεδομένων και 

πληροφοριών για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες της χώρας. 
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2 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ PPGIS-LIFE-IP 4 NATURA 
Ο διαδικτυακός χώρος (site) https://gis-natura.gr ο οποίος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο 

υλοποίησης του PPGIS-webGIS του Έργου LIFE-IP 4 NATURA (ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA) 

αποσκοπεί στο να αποτελέσει έναν χώρο συνεργατικότητας μεταξύ όλων των ειδικοτήτων που 

ασχολούνται με τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Στο https://gis-natura.gr παρουσιάζονται μια 

σειρά εργαλείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά μεταξύ τους.  

Πιο συγκεκριμένα, στην κεντρική οθόνη του https://gis-natura.gr διακρίνονται οι ακόλουθες 

πέντε επιμέρους επιλογές μενού (Εικόνα 1): 

• Αρχική (πρόκειται πρακτικά για την αρχική/κεντρική σελίδα του https://gis-natura.gr) 

• Συνεργατικότητα 

• Γεωεργαλεία 

• Wiki 

• Δεδομένα 

• Επικοινωνία 

Επίσης, παρέχονται κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό συμμετοχικό 

σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών του έργου LIFE-IP 4 Natura (ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA), 

τον τελικό δικαιούχο/διαχειριστή Φορέα (ΟΦΥΠΕΚΑ), καθώς και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά 

με το Έργο LIFE-IP 4 NATURA (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 1. Κεντρική σελίδα πλοήγησης-διαθέσιμες επιλογές 

https://gis-natura.gr/user/login
https://gis-natura.gr/user/login
https://gis-natura.gr/user/login
https://gis-natura.gr/user/login
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Εικόνα 2. Κεντρική σελίδα πλοήγησης—πληροφορίες για το Έργο LIFE-IP 4 NATURA και διαθέσιμες επιλογές 

Η επιλογή της «Συνεργατικότητας» οδηγεί τον χρήστη στην κεντρική σελίδα της 

συνεργατικότητας η οποία περιγράφει τον τρόπο πρόσβασης των επισκεπτών σε φόρμες 

εισαγωγής και ενημέρωσης του συστήματος. Περιγράφει τον τρόπο πρόσβασης στην Μobile 

εφαρμογή για την αναφορά πιέσεων στις οικουσυστημικές υπηρεσίες (ΟΥ), αξιολόγηση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών σε εθνική και τοπική κλίμακα. Ταυτόχρονα δίνει πρόσβαση και στις 

διαδικτυακές φόρμες (Web εφαρμογών) των παραπάνω λειτουργιών. Η ακόλουθη εικόνα 

περιγράφει την παραπάνω λειτουργικότητα. 
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Εικόνα 3. Κεντρική σελίδα υποδομών «Συνεργατικότητας» 

2.1 ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Mobile εφαρμογή συνεργατικότητας 

Στην κεντρική σελίδα της «Συνεργατικότητας» ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και 

να εξοικειωθεί με τη Mobile εφαρμογή (app) που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του ppGIS/webGIS 

LIFE-IP 4 NATURA και η οποία έχει ως στόχο να συμβάλλει στην καταγραφή και προστασία των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών (ΟΥ) της χώρας αλλά και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τη 

συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του φυσικού της πλούτου. 

Στην αρχική σελίδα της Mobile εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να λάβει πρόσθετες πληροφορίες 

για αυτήν καθώς και το πρόγραμμα ppGIS-LIFE-IP 4 NATURA («Μενού Πρόσθετων Πληροφοριών»-

Εικόνα 4). καθώς και να επιλέξει μία από τις 3 επιλογές συμμετοχής στην καταγραφή και 

αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών (ΟΥ), δηλαδή (Εικόνα 4): 

1.«Αναφορά Πίεσης» για τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (ΟΥ)»,  



                                                            

 

www.edozoume.gr 

13 

2.«Αξιολόγηση ΟΥ-Εθνική Κλίμακα» και  

3.«Αξιολόγηση ΟΥ-Τοπική Κλίμακα». 

 
Εικόνα 4. Αρχική Σελίδα Mobile εφαρμογής  

Τέλος στην κεντρική σελίδα είναι διαθέσιμη και μια τέταρτη επιλογή -«Προσχέδια», όπου ο χρήστης 

έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει τις καταχωρήσεις στην περίπτωση που δεν έχει δίκτυο για να 

τις αποστείλει. Κατά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων υπάρχει η δυνατότητα, επιπλέον της 

υποβολής διαδικτυακά,  της αποθήκευσης στα προσχέδια ώστε να αποσταλεί στην συνέχεια «σε 

δεύτερο χρόνο».  

Στην επιλογή «Προσχέδια» ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει έλεγχο των καταχωρημένων 

απαντήσεων και στην συνέχεια να το αποστείλει.  

2.1.1.1 Αναφορά Πίεσης 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να προχωρήσει σε «Αναφορά Πίεσης» εμφανίζεται αρχικώς μια 

οθόνη δήλωσης αποποίησης ευθυνών (Εικόνα 4). Κατόπιν ο χρήστης καλείται να επιλέξει μία εκ 

των πέντε κατηγοριών οικοσυστημάτων που ορίζονται ήτοι: 

• αγροτικά,  

• αστικά,  

• δάση/δασικές εκτάσεις/λιβάδια,  

• γλυκέα ύδατα και  

• θαλάσσια ύδατα.  
 

Κάθε επιμέρους κατηγορία οδηγεί σε ξεχωριστό μενού επιλογής ειδικότερης πίεσης που 

προκαλείται στο οικοσύστημα όπως για παράδειγμα καύση για γεωργικούς σκοπούς, γεωργικές 

δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση του εδάφους κ.ά. (Εικόνα 5).  
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Εφόσον ο χρήστης επιλέξει κάποια ειδικότερη πίεση οδηγείται στην καρτέλα  σήμανσης 

τοποθεσίας όπου καλείται να επιλέξει χωρικά και πάνω σε κατάλληλο υπόβαθρο την θέση στην 

οποία εντοπίζεται η συγκεκριμένη πίεση (Εικόνα 6). Ο ορισμός της χωρικής θέσης οδηγεί στο μενού 

των πρόσθετων πληροφοριών όπου ο χρήστης μπορεί να εισάγει πρόσθετο κείμενο με το οποίο να 

τεκμηριώνει/σχολιάζει την όχληση που διέκρινε αλλά και να εκτιμήσει τον βαθμό που αυτή 

επηρεάζει τις τρεις κατηγορίες οικοσυστημικών υπηρεσιών (ρυθμιστικές, προμηθευτικές, 

πολιτισμικές) (Εικόνα 7). Η τελική οθόνη παρουσιάζει συνοπτικά όλη την πληροφορία που 

καταχώρισε ο χρήστης και του δίνει τη δυνατότητα είτε να την υποβάλλει είτε να την αποθηκεύσει 

προσωρινά με δυνατότητα εκ των υστέρων υποβολής (Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 5. Καρτέλες στη Mobile εφαρμογή για «Αναφορά Πίεσης» στα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες (1 από 3) 
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Εικόνα 6. Καρτέλες στη Mobile εφαρμογή για «Αναφορά Πίεσης» στα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες (2 από 3) 

 

 

Εικόνα 7. Καρτέλες στη Mobile εφαρμογή για «Αναφορά Πίεσης» στα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες (3 από 3) 

 

2.1.1.2 Αξιολόγηση ΟΥ-Εθνική Κλίμακα 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει το κουμπί «Αξιολόγηση ΟΥ-Εθνική Κλίμακα» οδηγείται σε 

καρτέλες όπου μπορεί να καταγράψει τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (ΟΥ) που χρησιμοποιεί ανά 

κατηγορία (Προμηθευτικές, Ρυθμιστικές, Πολιτιστικές). Εφόσον επιλεγεί η κατηγορία 

Οικοσυστημικών Υπηρεσιών ενεργοποιείται αντιστοίχως και το μενού των υπο-κατηγοριών κατά 

περίπτωση. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης κάποιου αρχείου όπως λ.χ φωτογραφίας, 

βίντεο καθώς και η σήμανση στον χάρτη σημειακά της ακριβούς τοποθεσίας στην οποία αναφέρεται 

(Εικόνα 12, η εφαρμογή παρέχεται και σε web interface βλ. Κεφάλαιο 2.1.2.3).  

2.1.1.3 Αξιολόγηση ΟΥ-Τοπική Κλίμακα 

Τέλος, εφόσον ο χρήστης επιλέξει το «Αξιολόγηση ΟΥ-Τοπική Κλίμακα» στην εφαρμογή 

οδηγείται σε μενού επιλογής της επιμέρους κατηγορίας οικοσυστημικών υπηρεσιών που θέλει να 

αξιολογήσει (ήτοι Προμηθευτικές, Ρυθμιστικές και Διατήρησης, Πολιτισμικές). Κατόπιν, καλείται 

να επιλέξει σε χάρτη την τοποθεσία στην οποία εντοπίζεται.  Στη συνέχεια, αφού καταγράψει 

κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά του όπως λ.χ ηλικία, φύλλο, τόπο κατοικίας ) ο χρήστης καλείται  

να βαθμολογήσει από το 1 έως το 5 το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιοχή όπου 

εντοπίζεται (Εικόνες 8 και 9). 
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Εικόνα 8. Καρτέλες στη Mobile εφαρμογή για  αξιολόγηση  οικοσυστημικών υπηρεσιών σε τοπική κλίμακα (1 από 
2) 

 

Εικόνα 9. Καρτέλες στη Mobile εφαρμογή για  αξιολόγηση οικουστημικών υπηρεσιών σε τοπική κλίμακα (2 από 
2) 

 Web εφαρμογή συνεργατικότητας 

Παράλληλα με την συνεργατικότητα μέσω της mobile εφαρμογής, δίνεται στους πολίτες η 

δυνατότητα πρόσβασης στις φόρμες της συνεργατικότητας και μέσω του διαδικτυακού χώρου 

ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA και ειδικότερα μέσω των παρακάτω επιλογών: 

1.«Αναφορά Πίεσης» για τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (ΟΥ)»,  



                                                            

 

www.edozoume.gr 

17 

2.«Αξιολόγηση ΟΥ-Εθνική Κλίμακα», και  

3.«Αξιολόγηση ΟΥ-Τοπική Κλίμακα». 

2.1.2.1 Αξιολόγηση ΟΥ-Τοπική Κλίμακα (Web εφαρμογή) 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει το «Αξιολόγηση ΟΥ-Τοπική Κλίμακα» οδηγείται σε ένα νέο 

παράθυρο το οποίο έχει τη μορφή φόρμας. Αρχικώς καλείται να επιλέξει την κατηγορία 

Οικοσυστημικών Υπηρεσιών για την οποία θέλει να προβεί σε αξιολόγηση. Η επιλογή αυτή 

διαμορφώνει αντιστοίχως και τα περιεχόμενα της φόρμας αξιολόγησης που ακολουθεί. 

Για κάθε υπο-κατηγορία υπηρεσιών εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο μενού όπου ο χρήστης 

καλείται να επιλέξει μεταξύ των τιμών 1 έως 5 όπου 1 οι λιγότερο σημαντικές και 5 οι περισσότερο 

σημαντικές υπηρεσίες που παρέχονται από το οικοσύστημα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα 

επισύναψης κάποιου αρχείου όπως για παράδειγμα φωτογραφίας, βίντεο καθώς και η σήμανση στον 

χάρτη σημειακά της ακριβούς τοποθεσίας στην οποία αναφέρεται (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10.Φόρμα αξιολόγησης οικοσυστημικών υπηρεσιών σε τοπική κλίμακα   (Web εφαρμογή) 

 

2.1.2.2 Αναφορά Πίεσης (Web εφαρμογή) 

Αντιστοίχως, η επιλογή «Αναφορά Πίεσης» οδηγεί σε φόρμα όπου μπορεί ο χρήστης να 

καταγράψει την πίεση στο Οικοσύστημα και στις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες με βάση τις ακόλουθες 

βασικές κατηγορίες:  

• Θαλάσσια Ύδατα 

• Γλυκέα Ύδατα 
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• Δάση και δασικές εκτάσεις και λιβάδια 

• Αγροτικά 

• Αστικά. 

Κάθε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών μεταβάλλει αντιστοίχως τις επιλογές της επακόλουθης 

φόρμας όπου ο χρήστης καλείται να εκτιμήσει μεταξύ των επιλογών «Χαμηλή»-«Μέση»-«Υψηλή» 

την πίεση που δέχονται οι παρεχόμενες οικοσυστημικές υπηρεσίες. Επίσης, παρέχεται η 

δυνατότητα επισύναψης κάποιου αρχείου όπως για παράδειγμα φωτογραφίας, βίντεο καθώς και η 

σήμανση στον χάρτη σημειακά της ακριβούς τοποθεσίας στην οποία αναφέρεται (Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11. Φόρμα για αναφορά πίεσης στα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (Web εφαρμογή) 

 

2.1.2.3 Αξιολόγηση ΟΥ-Εθνική Κλίμακα 

Tέλος, η επιλογή «Αξιολόγηση ΟΥ-Εθνική Κλίμακα» οδηγεί σε φόρμα όπου μπορεί ο χρήστης 

να καταγράψει τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ανά κατηγορία (Προμηθευτικές, 

Ρυθμιστικές, Πολιτιστικές). Εφόσον επιλεγεί η Κατηγορία Οικοσυστημικών Υπηρεσιών 

ενεργοποιείται αντιστοίχως και το μενού των υπο-Κατηγοριών κατά περίπτωση. Επίσης, παρέχεται 

η δυνατότητα επισύναψης κάποιου αρχείου όπως λ.χ φωτογραφίας, βίντεο καθώς και η σήμανση 

στον χάρτη σημειακά της ακριβούς τοποθεσίας στην οποία αναφέρεται (Εικόνα 12). 
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Εικόνα 12. Φόρμα αξιολόγησης οικοσυστημικών υπηρεσιών σε εθνική κλίμακα  (Web εφαρμογή) 
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2.2 ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

H επιλογή «Γεωεργαλεία» στην κεντρική σελίδα οδηγεί στο κύριο διαδικτυακό ΣΓΠ (webGIS) 

του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA όπου παρουσιάζονται τα διαθέσιμα δεδομένα οργανωμένα 

στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Διοικητική/Περιβαλλοντική Διαίρεση 

• Περιβαλλοντικές Πληροφορίες 

• Προμηθευτικές Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

• Ρυθμιστικές Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

• Πολιτιστικές Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

• Οικοσυστημικές Υπηρεσίες LIFE-IP MAES Platform 

• Κατάσταση Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους 

• Κίνδυνοι για το Οικοσύστημα. 

Ο χρήστης του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA έχει τη δυνατότητα μέσω αυτού του 

application να αποκτήσει τα σχετικά δεδομένα τοπικά στον υπολογιστή του αλλά και να λάβει 

συνοπτικά στατιστικά για τους διάφορους δείκτες οικοσυστημικών υπηρεσιών. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τις δυνατότητες που παρέχει στους χρήστες μπορείτε 

να συμβουλευτείτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης (Κεφάλαιο2.4). 

 

Εικόνα 13. Εφαρμογή webGIS παρουσίασης των δεδομένων και των πληροφοριών  για τις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες 
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2.3 ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «WIKI» 

H επιλογή «Wiki» στην κεντρική σελίδα του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA οδηγεί στην 

αντίστοιχη Υποδομή όπου παρέχονται πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με τις οικοσυστημικές 

υπηρεσίες, τις κατηγορίες τους, το εννοιολογικό πλαίσιο που τις διέπει, καθώς και σχετικές 

διεθνείς πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν αναπτυχθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν. 

 

Εικόνα 14. Υποδομή Wiki για το Έργο LIFE-IP 4 NATURA 

 

To μενού στο οποίο αποδίδεται το εννοιoλογικό πλαίσιο παρέχει αρχικώς κάποιους 

εισαγωγικούς ορισμούς περί οικοσυστημάτων, οικοτόπων, την αποτίμηση του φυσικού κεφαλαίου 

κ.ά.. Στη συνέχεια γίνεται μια εισαγωγή στις οικοσυστημικές υπηρεσίες και την ταξινόμησή τους σε 

επιμέρους κατηγορίες. Τέλος, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη Χαρτογράφηση, Αξιολόγηση 

και Αποτύπωση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές Επίπεδο. 

Το μενού στο οποίο παρουσιάζονται οι Οικοσυστημικές Υπηρεσίες για το Έργο LIFE-IP 4 Natura, 

περιγράφει αρχικώς το πλαίσιο εργασίας και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη 

χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών καθώς και το σχήμα ταξινόμησης 

των υπηρεσιών αυτών. Επίσης, παρουσιάζονται οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί για τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες οργανωμένοι ανά επιμέρους κατηγορία (π.χ δείκτες βιοποικιλότητας, 

δασοκομίας, υδατικών πόρων κτλ.). 

Τέλος, η επιλογή των χρήσιμων συνδέσμων οδηγεί τον χρήστη σε μια λίστα σχετικών 

προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που αφορούν στις οικοσυστημικές υπηρεσίες όπως λ.χ το 

‘Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services’ (MAES), το ‘Economics of Ecosystems 

and Biodiversity’ (TEEB) κ.ά όπου μπορεί να λάβει κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες αλλά και να 

οδηγηθεί στις σχετικές ιστοσελίδες επιλέγοντας το λογότυπο του κάθε προγράμματος. Αναλυτικά 

το περιεχόμενο της Υποδομής Wiki του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA, βρίσκονται στο 

Παράρτημα Α. 
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2.4 ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

H επιλογή «Δεδομένα» στην κεντρική σελίδα του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA οδηγεί στην 

αντίστοιχη Υποδομή όπου υπάρχουν τρεις επιμέρους εφαρμογές/νέες σελίδες και πιο 

συγκεκριμένα: 

1.) Σελίδα με Αφηγηματικούς Χάρτες (Story Maps) για τα Εθνικά Πάρκα της χώρας. 

2.) Σελίδα με επιμέρους διαδικτυακές εφαρμογές (web-applications όπως dashboard, story 

map) όπου παρουσιάζονται συνδυαστικά πληροφορίες για διάφορους δείκτες 

οικοσυστημικών υπηρεσιών. 

 

Εικόνα 15. Υποδομή "Δεδομένα" για το Έργο LIFE-IP 4 NATURA 

Αναλυτικές πληροφορίες και ο τρόπος λειτουργίας των εφαρμογών ακολουθούν στις 

επόμενες ενότητες.  
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 Αφηγηματικοί χάρτες για τα Εθνικά Πάρκα 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 18 χαρακτηρισμένα Εθνικά Πάρκα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα 

ακόλουθα: 

Πίνακας 1. Λίστα Εθνικών Πάρκων 

 Ονομασία ΦΕΚ Κήρυξης 

1 
• Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων 

Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ) 

• 519/τ.Δ/28-05-1992 & 

621/τ.Δ/19-06-2003 

2 

 

• Εθνικό Πάρκο Ζακύνθου • 906/τ.Δ/22-12-1999 & 

1272/τ.Δ/27-11-2003 

3 • Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα • 395/τ.Δ/03-07-2000 

4 
• Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας-

Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών 

• 248/τ.Δ/05-03-2004 

5 • Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου • 639/τ.Δ/14-06-2005 

6 

• Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-

Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών Ποταμών 

Αχελώου & Ευήνου και Νήσων Εχινάδων 

• 477/τ.Δ/31-06-2006 

7 
• Εθνικό Πάκρο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-

Σουφλίου 

• 911/τ.Δ/13-10-2006 

8 • Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης • 98/τ.ΑΑΠ/08-11-2006 

9 • Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου • 102/τ.Δ/16-03-2007 

10 • Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού • 123/τ.Δ/21-03-2008 

11 • Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης • 497/τ.Δ/17-10-2008 

12 
• Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων-Περιστερίου & 

Χαράδρας Αράχθου 

• 49/τ.Δ/12-02-2009 

13 • Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφιλιάς • 159/τ.Δ/29-04-2009 

14 • Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα • 220/τ.Δ/14-05-2009 

15 • Εθνικό Πάρκο Πρεσπών • 302/τ.Δ/23-07-2009 

16 • Εθνικό  Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης • 445/τ.Δ/02-10-2009 

17 • Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού • 446/τ.Δ/02-10-2009 

18 • Εθνικό Πάρκο Ολύμπου • 610/τ.Δ/17-09-2021 

 

Για κάθε Εθνικό Πάρκο έχει δημιουργηθεί ένας Αφηγηματικός Χάρτης (Story Map-SM) το οποίο 

αποσκοπεί στο να προσφέρει κάποιες βασικές πληροφορίες στον επισκέπτη σχετικά με τον 
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κανονισμό που διέπει κάθε επιμέρους πάρκο, τα σημεία ενδιαφέροντος που εντοπίζονται σε αυτό, 

διαδρομές γνωριμίας κ.ά. 

2.4.1.1 Εξώφυλλο – αρχική σελίδα 

Στην εισαγωγική σελίδα κάθε επιμέρους Αφηγηματικoύ Χάρτη εμφανίζεται το όνομα του 

Εθνικού Πάρκου που αυτό αφορά. Πάνω αριστερά εντοπίζεται το Εικονίδιο το οποίο οδηγεί τον 

επισκέπτη στην σελίδα https://gis-natura.gr/national-parks η οποία περιέχει όλα τους 

Αφηγηματικούς Χάρτες (Εικόνα 17, στοιχείο Α). Αντιστοίχως, πάνω δεξιά υπάρχει επιλογή που 

οδηγεί μέσω υπερ-συνδέσμου (hyperlink) στην επίσημη σελίδα του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 

Πάρκου (Εικόνα 17, στοιχείο Β). 

 

Εικόνα 16. Εξώφυλλο-αρχική σελίδα Αφηγηματικού Χάρτη  

2.4.1.2 Εισαγωγή – σύντομο ιστορικό 

Στην εισαγωγική σελίδα του Αφηγηματικoύ Χάρτη εμφανίζεται αρχικώς ένας χάρτης όπου 

απεικονίζονται τα εξωτερικά όρια του εκάστοτε Εθνικού Πάρκου έχοντας ως υπόβαθρο πρόσφατες 

δορυφορικές εικόνες της πλατφόρμας ESRI με ετικέτες που αφορούν στους οικισμούς της 

περιοχής μελέτης. Στον χάρτη μπορεί να γίνει πλοήγηση μέσω της εργαλειοθήκης που εντοπίζεται 

κάτω δεξιά στην οθόνη (zoom in, zoom out, zoom extent) (Εικόνα 18, στοιχείο Α). Η επιλογή των 

ορίων του Εθνικού Πάρκου επί του χάρτη οδηγεί σε αναδυόμενο παράθυρο (pop-up window) στο 

οποίο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του ΦΕΚ κήρυξης, την ονομασία και την 

κατηγορία της ζώνης προστασίας καθώς και την περίμετρο και το εμβαδόν αυτής. Ένα παράθυρο 

κειμένου παρέχει κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες για το πάρκο όπως λ.χ ποιες ειδικές περιοχές 

περιλαμβάνει (π.χ λίμνες, υγρόπους, δάση κτλ) καθώς και γενικές πληροφορίες για τα είδη 

χλωρίδας και πανίδας που συναντώνται σε αυτό (Εικόνα 18, στοιχείο Β). Για την κεντρική γραμμή 

πλοήγησης στο πάνω μέρος της οθόνης  (Εικόνα 18, στοιχείο Γ) ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και στην 

παράγραφο 2.1. 

https://gis-natura.gr/national-parks
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Εικόνα 17. Εισαγωγή  - σύντομο ιστορικό 

2.4.1.3 Προσβαση στο Εθνικό Πάρκο 

H σελίδα «Πρόσβαση στο Εθνικό Πάρκο» αποτελείται από 2-3 επιμέρους καρτέλες όπου μέσω 

της εφαρμογής οδηγιών πλοήγησης της εφαρμογής Google Maps παρέχονται πληροφορίες 

πρόσβασης υπό τη μορφή χάρτη καθώς και κειμένου, όπου περιγράφονται η απόσταση σε 

χιλιόμετρα και σε εκτιμώμενο χρόνο, από τις 2-3 πλησιέστερες μεγάλες πόλεις της χώρας. Σε 

περίπτωση νησιωτικών περιοχών η απόσταση υπολογίζεται από την πρωτεύουσα του κυριότερου 

νησιού. Υπάρχει η δυνατότητα πλοήγησης στον χάρτη με επιλογές zoom in, zoom out στην 

εργαλειοθήκη που εμφανίζεται στο κάτω δεξιά στην οθόνη. Σε περίπτωση που προτείνονται 

εναλλακτικές διαδρομές αυτές παρουσιάζονται με γκρι χρώμα έναντι της κυρίως διαδρομής η 

οποία απεικονίζεται με μπλε χρώμα. 
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Εικόνα 18. Πρόσβαση στο Εθνικό Πάρκο 

 

2.4.1.4 Ζώνες προστασίας Εθνικού Πάρκου 

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται συνολικά και κατόπιν επιμέρους οι ζώνες προστασίας 

του εκάστοτε Εθνικού Πάρκου όπως έχουν οριστεί και δημοσιευτεί στο σχετικό Φύλλο Εφημερίδας 

της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ). Κάθε καρτέλα αποτελείται από έναν χάρτη στον οποίο απεικονίζονται 

θεματικά οι ζώνες προστασίας. Η επιλογή κάποιας συγκεκριμένης οντότητας επί του χάρτη οδηγεί 

σε αναδυόμενο παράθυρο (pop-up window) στο οποίο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τα 

στοιχεία του ΦΕΚ κήρυξης, την ονομασία και την κατηγορία της ζώνης προστασίας καθώς και την 

περίμετρο και το εμβαδόν αυτής (Εικόνα 20, στοιχείο Α). Επίσης ένα πρόσθετο πλαίσιο κειμένου 

παρέχει περιγραφική πληροφορία για τις προστατευόμενες ζώνες όπως λ.χ ποιες ειδικές περιοχές 

περιλαμβάνονται σε αυτές, ποιοι περιορισμοί ορίζονται εντός των ορίων τους κ.ά. (Εικόνα 20, 

στοιχείο Β). 
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Εικόνα 19. Ζώνες Προστασίας Εθνικού Πάρκου 

 

2.4.1.5 Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.  

2.4.1.6 Σημεία ενδιαφέροντος 

Στη σελίδα «Σημεία ενδιαφέροντος» μπορούν να εντοπιστούν Αξιοθέατα, Πάρκα, Μουσεία και 

λοιπά Σημεία Ενδιαφέροντος τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων ή σε κοντινή απόσταση από το 

Εθνικό Πάρκο. Τα σημεία αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό υλικό του 

εκάστοτε Φορέα Διαχείρισης. Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες Σημείων (η κατηγοριοποίηση 

ακολουθεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξης μελετών Εθνικού Κτηματολογίου όσον αφορά στα 

POI (Points of Interest) τα οποία αποδίδονται σημειακά στο χάρτη): 

Πίνακας 2. Κατηγορίες σημείων ενδιαφέροντος 

 Κωδικός Περιγραφή Κατηγορίας 

1 0101 Αεροδρόμια 

2 0102 Λιμάνια 

3 0103 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί 

4 0104 Σταθμοί Η.Σ.Α.Π 

5 0105 Σταθμοί Μετρό 

6 0106 Σταθμοί Τραμ 

7 0201 Αθλητικοί Χώροι 

8 0202 Γήπεδα Ποδόσφαιρου 
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 Κωδικός Περιγραφή Κατηγορίας 

9 0301 Άλση-Πάρκα 

10 0302 Πλατείες 

11 0401 Αρχαιολογικοί Χώροι 

12 0402 Βιβλιοθήκες 

13 0403 Μουσεία 

14 0404 Αξιοθέατα 

15 0501 Αστυνομία 

16 0502 Πυροσβεστική 

17 0601 Δ.Ε.Η. 

18 0602 Ε.Υ.Δ.Α.Π.. 

19 0603 Ο.Τ.Ε. 

20 0604 Ταχυδρομεία 

21 0701 Δημαρχεία 

22 0702 Δικαστήρια 

23 0703 Εφορίες (Δ.Ο.Υ.) 

24 0704 Ι.Κ.Α. 

25 0705 Κ.Ε.Π. 

26 0706 Ο.Α.Ε.Δ. 

27 0707 Υποθηκοφυλακεία 

28 0708 Υπουργεία 

29 0709 Τελωνεία 

30 0801 Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι/Σχολές 

31 0901 Σχολεία 

32 1001 Νοσοκομεία-Κλινικές 

33 1101 Εκκλησίες-Μονές 

34 1102 Νεκροταφεία 

35 1201 Πόλεις 

36 1202 Χωριά 

37 1203 Τοπωνύμια 
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Στον χάρτη απεικονίζεται θεματικά κάθε επιμέρους κατηγορία Σημείων Ενδιαφέροντος. Η 

επιλογή μιας σχετικής οντότητας οδηγεί σε αναδυόμενο παράθυρο το οποίο παρέχει πληροφορίες 

για την κατηγορία και την ονομασία του σημείου ενδιαφέροντος (Εικόνα 21, στοιχείο Α). Επίσης ένα 

πρόσθετο πλαίσιο κειμένου παρέχει συνοπτική περιγραφική πληροφορία για όλα τα σημεία 

ενδιαφέροντος εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου (Εικόνα 21, στοιχείο Β). 

 

Εικόνα 20. Σημεία ενδιαφέροντος 

2.4.1.7 Διαδρομές Γνωριμίας  

Στη σελίδα «Διαδρομές Γνωριμίας» μπορούν να εντοπιστούν Προτεινόμενες Διαδρομές 

Γνωριμίας με το εκάστοτε Εθνικό Πάρκο όπως αυτές έχουν καταγραφεί στην επίσημη σελίδα του 

αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης αλλά και σε άλλες σελίδες π.χ ορειβατικού ενδιαφέροντος. Η επιλογή 

μιας σχετικής γραμμικής οντότητας στον χάρτη οδηγεί σε αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο 

αναγράφονται στο όνομα της διαδρομής (εφόσον υπάρχει κάποια επίσημη ονομασία αναγράφεται 

αυτή αλλιώς δίνεται όνομα της μορφής Διαδρομή 1,2 κτλ), την κατηγορία της διαδρομής (π.χ 

Άσφαλτος, Χωματόδρομος, Χαλικόδρομος, Μονοπάτι, Άλλο) καθώς και το συνιστώμενο 

Μεταφορικό Μέσο (π.χ Πεζή, Αυτοκίνητο/Μηχανή, Ποδήλατο, Άλλο) (Εικόνα 22, στοιχείο Α). Στον 

ίδιο χάρτη απεικονίζονται εκ νέου τα σημεία ενδιαφέροντος, ώστε να τα έχει υπόψη του ο 

επισκέπτης ο οποίος θα επιλέξει να ακολουθήσει κάποια διαδρομή γνωριμίας με το Εθνικό Πάρκο. 

Επίσης ένα πρόσθετο πλαίσιο κειμένου παρέχει συνοπτική περιγραφική πληροφορία για όλες τις 

προτεινόμενες διαδρομές γνωριμίας  (Εικόνα 22, στοιχείο Β), όσον αφορά στο σημείο εκκίνησης και 

τερματισμού τους, την απόσταση (εκφρασμένη σε χιλιόμετρα) καθώς και την εκτιμώμενη διάρκεια 

διαδρομής ανά προτεινόμενο μεταφορικό μέσο. Ανάλογα με το πλήθος των προτεινόμενων 

διαδρομών η σελίδα “Διαδρομές Γνωριμίας” μπορεί να εκτείνεται σε περισσότερες της μία 

καρτέλας. 



                                                            

 

www.edozoume.gr 

30 

 

Εικόνα 21. Προτεινόμενες Διαδρομές Γνωριμίας 

2.4.1.8 Κίνδυνοι για το οικοσύστημα 

Στη σελίδα «Κίνδυνοι για το Οικοσύστημα» μπορούν να εντοπιστούν δυνητικοί παράγοντες 

κινδύνου για την σταθερότητα του οικοσυστήματος του εκάστοτε Εθνικού Πάρκου. Στον χάρτη 

παρουσιάζονται σε μορφή πολυγωνικής γεωμετρίας τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α.) Από την κατηγοριοποίηση CORINE 2018 έχουν επιλεχθεί και απεικονίζονται οι ακόλουθες 

καλύψεις/χρήσεις γης οι οποίες εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκαλούν πιέσεις στο οικοσύστημα 

των Εθνικών Πάρκων: 

Πίνακας 3. Κατηγορίες κάλυψης/χρήσης γης 

 Κωδικός Περιγραφή Κατηγορίας Κάλυψης/Χρήσης Γης 

1 111 Συνεχής Αστική Δόμηση 

2 112 Μη Συνεχής Αστική Δόμηση 

3 121 Βιομηχανικές ή Εμπορικές Ζώνες 

4 122 Οδικά και Σιδηροδρομικά Δίκτυα και Γειτνιάζουσα Γη 

5 132 Χώροι Απόθεσης Απορριμάτων 

Η επιλογή μιας σχετικής οντότητας στον χάρτη οδηγεί σε αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο 

αναγράφονται o κωδικός περιγραφής της χρήσης καθώς και το εμβαδόν της εκφρασμένο σε 

εκτάρια. 

Β.) Οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας όπως αυτές περιλαμβάνονται στα σχετικά 

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) (https://floods.ypeka.gr/). Η επιλογή μιας σχετικής οντότητας 

στον χάρτη οδηγεί σε αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο αναγράφονται o κωδικός του υδατικού 

διαμερίσματος, ο κωδικός και η ονομασία της ζώνης πλημμύρας καθώς και το εμβαδόν της (km2).  

https://floods.ypeka.gr/
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Τέλος, ένα πρόσθετο πλαίσιο κειμένου παρέχει μια συνοπτική καταγραφή των 

αναγνωρισμένων κινδύνων για το οικοσύστημα κάθε Εθνικού Πάρκου  (Εικόνα 23, στοιχείο Β), όπως 

αυτοί έχουν καταγραφεί από την επίσημη ιστοσελίδα του εκάστοτε Φορέα Διαχείρισης.  

 

Εικόνα 22. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα 

2.4.1.9 Το Πάρκο μέσα από φωτογραφίες επισκεπτών του 

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες των τοπίων, της 

χλωρίδας και της πανίδας του εκάστοτε Εθνικού Πάρκου. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί κατά βάση 

από την ιστοσελίδα του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης. 
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Εικόνα 23. Το πάρκο μέσα από φωτογραφίες επισκεπτών του 

2.4.1.10 Πληροφορίες 

Στην σελίδα «Πληροφορίες» η οποία αποτελεί και την τελική σελίδα του Αφηγηματικού Χάρτη, 

παρέχονται χρήσιμα τηλέφωνα τα οποία σχετίζονται με το Εθνικό Πάρκο όπως για παράδειγμα του 

Φορέα Διαχείρισης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντός των διοικητικών ορίων των 

οποίων εντοπίζεται το Εθνικό Πάρκο, των Αρμόδιων Αστυνομικών Τμημάτων, Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών, Δασαρχείων καθώς και των γειτονικών Κέντρων Υγείας/Νοσοκομείων κτλ. Τέλος, 

παρέχονται ως υπερ-σύνδεσμος ο Οδηγός του Επισκέπτη εφόσον υπάρχει από τον αρμόδιο Φορέα 

Διαχείρισης καθώς και η επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα. 
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Εικόνα 24. Πληροφορίες 

 Εφαρμογές προβολής και πρόσβασης στα δεδομένα 

2.4.2.1 Αφηγηματικοί Χάρτες με τους δείκτες για τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές 

υπηρεσίες  

2.4.2.1.1 Αφηγηματικοί Χάρτες με τους δείκτες σχετικά με τις Πυρκαγιές  

Ο Αφηγηματικός Χάρτης (Story Map) που αφορά στους δείκτες δεδομένων σχετικά με τις 

πυρκαγιές στον ελληνικό χώρο αποτελείται από δύο επιμέρους στοιχεία. Στο αριστερό μέρος της 

οθόνης εμφανίζονται 8 επιμέρους καρτέλες, καθεμία εκ των οποίων περιέχει ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο πληροφορίας σχετικά με τις πυρκαγιές (Εικόνα 26, στοιχείο Α). Στο δεξί μέρος της οθόνης 

εμφανίζεται θεματικός χάρτης ο οποίος απεικονίζει την επιλεχθείσα κατά περίπτωση κατηγορία 

πληροφορίας (Εικόνα 26, στοιχείο Β).  
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Εικόνα 25. Αφηγηματικός χάρτης για τους δείκτες δεδομένων πυρκαγιών. Γενική μορφή 

 

Πιο συγκεκριμένα η πληροφορία αφορά στα ακόλουθα στοιχεία και προέρχεται από αντίστοιχα 

δεδομένα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του European Forest Information System (EFFIS): 

Πίνακας 4. Επιμέρους δείκτες πυρκαγιών  

 Πληροφορία Πηγή Πληροφορίας 

1 Σύνολο Πυρκαγιών EFFIS 

2 Σύνολο Καμμένων Εκτάσεων (στρέμματα) EFFIS 

3 Σύνολο Πυρκαγιών  Πυροσβεστική Υπηρεσία 

4 Σύνολο Καμμένων Εκτάσεων (στρέμματα) Πυροσβεστική Υπηρεσία 

5 Συνολική Έκταση Καμμένου Δάσους (στρέμματα) Πυροσβεστική Υπηρεσία 

6 Σύνολο Καμμένων Λοιπών Δασικών Εκτάσεων (στρέμματα) Πυροσβεστική Υπηρεσία 

7 Σύνολο Καμμένων Λιβαδικών Εκτάσεων (στρέμματα) Πυροσβεστική Υπηρεσία 

8 Σύνολο Καμμένων Χέρσων Εκτάσεων Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 

Κάθε καρτέλα εφόσον επιλεγεί παρέχει επιπλέον πληροφορία υπό τη μορφή μεταδεδομένων 

για τον εκάστοτε δείκτη και ενεργοποιεί την αντίστοιχη θεματική απεικόνιση στον χάρτη (Εικόνα 

27). Τα παρεχόμενα μεταδεδομένα αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Κωδικός Δείκτη 

• Ονομασία Δείκτη 

• Χρήση και Ερμηνεία 

• Μονάδες Μέτρησης του Δείκτη 

• Οπτικοποίηση του Δείκτη 
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• Πρωτογενή Δεδομένα 

• Έτος Αναφοράς 

• Πηγή Δεδομένων 

• Διαδικασία Υπολογισμού 

 

Εικόνα 26. Επιλογή επιμέρους επιπέδου πληροφορίας. Θέαση Μεταδεδομένων 

Η πληροφορία απεικονίζεται θεματικά υπό τη μορφή καννάβου ανάλυσης 10km με βάση το 

Ευρωπαικό Πλέγμα Αναφοράς (ΕΠΑ). Η επιλογή μιας σχετικής οντότητας/κελιού στον χάρτη οδηγεί 

σε αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο αναγράφονται o κωδικός του κελιού και η συγκεκριμένη τιμή 

για κάθε επιμέρους δείκτη πυρκαγιών (Εικόνα 28, στοιχείο Α). Ο χάρτης συνοδεύεται από 

αντίστοιχο υπόμνημα στο οποίο παρουσιάζονται το εύρος τιμών κάθε επιμέρους θεματικού 

συμβόλου. Τέλος, εφόσον ο χρήστης επιλέξει το λογότυπο του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA 

(πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης) μπορεί να επιστρέψει στην κεντρική σελίδα των εφαρμογών 

δεικτών (https://gis-natura.gr/indicators). 

https://gis-natura.gr/indicators
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Εικόνα 27. Στοιχεία Αφηγηματικού Χάρτη Δεδομένων Πυρκαγιών 

2.4.2.1.2 Αφηγηματικοί Χάρτες με τους δείκτες σχετικά με τη Δασοκομία 

Ο Αφηγηματικός Χάρτης που αφορά στους Δείκτες Ξυλείας στον Ελληνικό Χώρο αποτελείται 

από δύο επιμέρους στοιχεία. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται 13 επιμέρους καρτέλες, 

καθεμία εκ των οποίων περιέχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο πληροφορίας σχετικά με την ξυλεία 

(Εικόνα 29, στοιχείο Α). Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται θεματικός χάρτης ο οποίος 

απεικονίζει την επιλεχθείσα κατά περίπτωση κατηγορία πληροφορίας (Εικόνα 29, στοιχείο Β).  
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Εικόνα 28. Αφηγηματικός Χάρτης για τους δείκτες Ξυλείας. Γενική Μορφή. 

Πιο συγκεκριμένα η πληροφορία αφορά στα ακόλουθα στοιχεία και προέρχεται από τη Γενική 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης: 

Πίνακας 5. Επιμέρους δείκτες Δασοκομίας  

 Πληροφορία 

1 % Δασοσκεπούς Έκτασης 

2 Ξυλαπόθεμα Πλατύφυλλων (m3/ha) 

3 Ξυλαπόθεμα Κωνοφόρων (m3/ha) 

4 Ξυλαπόθεμα Μικτού Δάσους (m3/ha) 

5 Ξυλαπόθεμα Κατώτατης Κλάσης Διαμέτρου (m3/ha) 

6 Ξυλαπόθεμα Μέσης Κλάσης Διαμέτρου (m3/ha) 

7 Ξυλαπόθεμα Ανώτατης Κλάσης Διαμέτρου (m3/ha) 

8 Συνολικό Ξυλαπόθεμα (m3/ha) 

9 Συνολική Ετήσια Προσαύξηση (m3/ha) 

10 Τεχνικό Ξύλο (m3/ha) 

11 Καυσόξυλα (m3/ha) 

12 Μέσο Λήμμα (m3/ha) 

13 Συνολικό Λήμμα (m3/ha) 

 

Για συγκεκριμένες καρτέλες, εφόσον επιλεγούν, παρέχεται επιπλέον πληροφορία υπό τη 

μορφή μεταδεδομένων για τον εκάστοτε δείκτη και ενεργοποιείται η αντίστοιχη θεματική 

απεικόνιση στον χάρτη (Εικόνα 30). Τα παρεχόμενα μεταδεδομένα αφορούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

• Κωδικός Δείκτη 
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• Ονομασία Δείκτη 

• Χρήση και Ερμηνεία 

• Μονάδες Μέτρησης του Δείκτη 

• Οπτικοποίηση του Δείκτη 

• Πρωτογενή Δεδομένα 

• Έτος Αναφοράς 

• Πηγή Δεδομένων 

• Διαδικασία Υπολογισμού 

 

Εικόνα 29. Επιλογή επιμέρους επιπέδου πληροφορίας. Θέαση μεταδεδομένων 

Η πληροφορία απεικονίζεται θεματικά υπό τη μορφή καννάβου ανάλυσης 10km και 1km με 

βάση το Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς (ΕΠΑ). Οι εν λόγω κλίμακες ενεργοποιούνται κατά 

περίπτωση ανάλογα με το επίπεδο εστίασης (zoom) που επιλέγει ο χρήστης στον χάρτη. Πιο 

συγκεκριμένα o κάνναβος ανάλυσης 10km είναι ορατός στις κλίμακες μεταξύ 1:10,000,000 έως 

1:100,000, ενώ ο κάνναβος ανάλυσης 1km είναι ορατός στις κλίμακες μεταξύ 1:100,000 και 1:1. Η 

επιλογή μιας σχετικής οντότητας/κελιού στον χάρτη οδηγεί σε αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο 

αναγράφονται o κωδικός του κελιού και η συγκεκριμένη τιμή για κάθε επιμέρους δείκτη (Εικόνα 31, 

στοιχείο Α).  Ο χάρτης συνοδεύεται από αντίστοιχο υπόμνημα στο οποίο παρουσιάζονται το εύρος 

τιμών κάθε επιμέρους θεματικού συμβόλου. Τέλος, εφόσον ο χρήστης επιλέξει το λογότυπο του 

ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA  (πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης) μπορεί να επιστρέψει στην 

κεντρική σελίδα των εφαρμογών δεικτών (https://gis-natura.gr/indicators ) 

https://gis-natura.gr/indicators
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Εικόνα 30. Στοιχεία Αφηγηματικού Χάρτη Δεδομένων Ξυλείας 

 

2.4.2.1.3 Αφηγηματικοί Xάρτες Eδαφολογικών Δεικτών 

Ο Αφηγηματικός Χάρτης που αφορά σε εδαφολογικούς δείκτες, και πιο συγκεκριμένα στον 

Βαθμό Διαβρωσιμότητας, αποτελείται από δύο επιμέρους στοιχεία. Στο αριστερό μέρος της οθόνης 

εμφανίζονται 2 επιμέρους καρτέλες, καθεμία εκ των οποίων περιέχει την πληροφορία για τον 

βαθμό διαβρωσιμότητας υπολογισμένο με δύο διαφορετικές μεθοδολογίες ήτοι κατά JRC και FRIA 

(Εικόνα 32, στοιχείο Α). Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται θεματικός χάρτης ο οποίος 

απεικονίζει την επιλεχθείσα κατά περίπτωση κατηγορία πληροφορίας (Εικόνα 32, στοιχείο Β).  
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Εικόνα 31. Αφηγηματικός Χάρτης για τους δείκτες εδαφικής διάβρωσης. Γενική Μορφή 

Κάθε καρτέλα παρέχει επιπλέον πληροφορία υπό τη μορφή μεταδεδομένων για τον εκάστοτε 

δείκτη και ενεργοποιεί την αντίστοιχη θεματική απεικόνιση στον χάρτη (Εικόνα 33). Τα παρεχόμενα 

μεταδεδομένα αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Κωδικός Δείκτη 

• Ονομασία Δείκτη 

• Χρήση και Ερμηνεία 

• Μονάδες Μέτρησης του Δείκτη 

• Οπτικοποίηση του Δείκτη 

• Πρωτογενή Δεδομένα 

• Έτος Αναφοράς 

• Πηγή Δεδομένων 

• Διαδικασία Υπολογισμού 

Σημειώνεται ότι το υπόμνημα της θεματικής απεικόνισης παρουσιάζεται στις καρτέλες του 

κάθε επιμέρους δείκτη. Η πληροφορία απεικονίζεται θεματικά υπό τη μορφή καννάβου ανάλυσης 

10km και 1km με βάση το Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς (ΕΠΑ). Οι εν λόγω κλίμακες 

ενεργοποιούνται κατά περίπτωση ανάλογα με το επίπεδο zoom που επιλέγει ο χρήστης στον χάρτη. 

Πιο συγκεκριμένα o κάνναβος ανάλυσης 10km είναι ορατός στις κλίμακες μεταξύ 1:10,000,000 έως 

1:100,000, ενώ ο κάνναβος ανάλυσης 1km είναι ορατός στις κλίμακες μεταξύ 1:100,000 και 1:1. Η 

επιλογή μιας σχετικής οντότητας/κελιού στον χάρτη οδηγεί σε αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο 

αναγράφονται o κωδικός του κελιού και η συγκεκριμένη τιμή για κάθε επιμέρους δείκτη (Εικόνα 33, 

στοιχείο Α).  Τέλος, εφόσον ο χρήστης επιλέξει το λογότυπο του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA  
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(πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης) μπορεί να επιστρέψει στην κεντρική σελίδα των εφαρμογών 

δεικτών (https://gis-natura.gr/indicators ) 

 

 

Εικόνα 32. Στοιχεία Αφηγηματικού Χάρτη Δεδομένων Εδαφολογικών Δεικτών 

2.4.2.1.4 Αφηγηματικοί Xάρτες Ποσοστό Πρασίνου και Θερμοκρασία Επιφάνειας σε Αστικές 

Περιοχές 

Στo συγκεκριμένο Αφηγηματικό Χάρτη απεικονίζονται συνδυαστικά το ποσοστό πρασίνου 

καθώς και η μέση θερμοκρασία επιφάνειας σε 11 μεγάλες πόλεις της χώρας. Πιο συγκεκριμένα η 

εν λόγω απεικόνιση αφορά στην/στον: 

• Αθήνα 

• Θεσσαλονίκη 

• Πάτρα 

• Ηράκλειο 

• Λάρισα 

• Βόλος 

• Ιωάννινα 

• Τρίκαλα 

• Χαλκίδα 

• Σέρρες 

https://gis-natura.gr/indicators
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• Αλεξανδρούπολη 

Η εφαρμογή αποτελείται από δύο επιμέρους μέρη. Στο αριστερό τμήμα της οθόνης 

εμφανίζονται 11 επιμέρους αριθμημένες καρτέλες, καθεμία εκ των οποίων αντιστοιχεί σε ένα 

συγκεκριμένο αστικό κέντρο εκ των προ-αναφερθέντων (Εικόνα 34). Το τρέχων επιλεχθέν αστικό 

κέντρο αποτυπώνεται με έντονη (bold) γραφή. Το δεύτερο τμήμα, στο δεξί μέρος της οθόνης, 

αποτελείται από δύο επιμέρους χάρτες οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους μέσω μιας γραμμής 

ολίσθησης (slider) (Εικόνα 34). Στον πρώτο χάρτη (αριστερό τμήμα) απεικονίζεται θεματικά το 

ποσοστό αστικού πρασίνου στο κατά περίπτωση επιλεγχθέν αστικό κέντρο. Στον δεύτερο χάρτη 

(δεξί τμήμα) απεικονίζεται θεματικά η μέση θερμοκρασία επιφάνειας στο ίδιο αστικό κέντρο. Το 

υπόμνημα της θεματικής απεικόνισης και των δύο χαρτών εντοπίζεται στο κάτω αριστερά τμήμα 

της οθόνης. 

 

Εικόνα 33. Αφηγηματικός Χάρτης για το Αστικό Πράσινο και τη Μέση Θερμοκρασία Επιφάνειας σε σημαντικά 
αστικά κέντρα. Γενική μορφή 

 
Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να δει τη σχετική πληροφορία για το αστικό πράσινο και τη 

θερμοκρασία επιφάνειας σε μία περιοχή που δεν βρίσκεται στη λίστα των προεπιλεγμένων αστικών 

κέντρων, μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση μέσω του εργαλείου εύρεσης τοποθεσίας το οποίο 

εντοπίζεται στο πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης. Η επιλογή τοποθεσίας οδηγεί στην εστίαση των δύο 

επιμέρους χαρτών στην σχετική ευρύτερη περιοχή. 
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Εικόνα 34. Χρήση εργαλείου εύρεσης τοποθεσίας 

 

Η πληροφορία απεικονίζεται θεματικά υπό τη μορφή καννάβου ανάλυσης 1km με βάση το 

Ευρωπαικό Πλέγμα Αναφοράς (ΕΠΑ). Η επιλογή μιας σχετικής οντότητας/κελιού σε καθέναν από 

τους δύο χάρτες οδηγεί σε αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο αναγράφονται o κωδικός του κελιού 

και η συγκεκριμένη τιμή για κάθε επιμέρους δείκτη (Εικόνα 36).  Τέλος, εφόσον ο χρήστης επιλέξει 

το λογότυπο του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA  (πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης) μπορεί να 

επιστρέψει στην κεντρική σελίδα των εφαρμογών δεικτών (https://gis-natura.gr/indicators ). 

 

 

 

 

  

https://gis-natura.gr/indicators
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Εικόνα 35. Pop-up παράθυρα πληροφοριών για τους επιμέρους θεματικούς χάρτες 

 

2.4.2.1.5 Αφηγηματικοί Χάρτες κατανομής των Ειδών Εισβολέων και των Χωροκατακτητικών 

Ειδών  

 

Στo συγκεκριμένο Αφηγηματικό Χάρτη απεικονίζονται συνδυαστικά τα είδη εισβολείς και τα 

χωροκατακτητικά είδη στον Ελληνικό Χώρο. Η εφαρμογή αποτελείται πρακτικά από δύο επιμέρους 

χάρτες οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους μέσω μιας γραμμής ολίσθησης (slider) (Εικόνα 37). Στον 

πρώτο χάρτη (αριστερό τμήμα) απεικονίζονται θεματικά τα είδη εισβολείς. Στον δεύτερο χάρτη 

(δεξί τμήμα) απεικονίζονται θεματικά τα χωροκατακτητικα είδη. Το υπόμνημα της θεματικής 

απεικόνισης και των δύο χαρτών εντοπίζεται στο πάνω αριστερά τμήμα της οθόνης. 
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Εικόνα 36. Αφηγηματικός Χάρτης για την κατανομή των Ειδών Εισβολέων και των Χωροκατακτητικών Ειδών. 
Γενική μορφή 

 
Στο πάνω δεξιά μέρος του Αφηγηματικού Χάρτη εντοπίζεται επίσης εργαλείο αναζήτησης 

τοποθεσίας, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να αναγράψει ένα μέρος/πόλη εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας και οι δύο χάρτες να εστιάσουν σε αυτό (Εικόνα 38). 

 

Εικόνα 37. Χρήση εργαλείου εύρεσης τοποθεσίας 
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Η πληροφορία απεικονίζεται θεματικά υπό τη μορφή καννάβου ανάλυσης 10km με βάση το 

Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς (ΕΠΑ). Η επιλογή μιας σχετικής οντότητας/κελιού σε καθέναν από 

τους δύο χάρτες οδηγεί σε αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο αναγράφονται o κωδικός του κελιού 

και η συγκεκριμένη τιμή για κάθε επιμέρους δείκτη (Εικόνα 39).  Τέλος, εφόσον ο χρήστης επιλέξει 

το λογότυπο του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA  (πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης) μπορεί να 

επιστρέψει στην κεντρική σελίδα των εφαρμογών δεικτών (https://gis-natura.gr/indicators ). 

 

Εικόνα 38. Pop-up παράθυρα πληροφοριών για τους επιμέρους θεματικούς χάρτες 

 

2.4.2.1.6 Αφηγηματικοί Χάρτες για το Ξυλαπόθεμα και τις Πυρκαγιές 

 

Στo συγκεκριμένο Αφηγηματικό Χάρτη απεικονίζονται συνδυαστικά το σύνολο των καμένων 

εκτάσεων (εκφρασμένο σε στρέμματα, βάσει σχετικών δεδομένων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) 

και το συνολικό ξυλαπόθεμα (εκφρασμένο σε κμ/ha, βάσει των σχετικών δεδομένων της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος) στον Ελληνικό Χώρο. 

Η εφαρμογή αποτελείται πρακτικά από δύο επιμέρους χάρτες οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους 

μέσω μιας γραμμής ολίσθησης (slider) (Εικόνα 40). Στον πρώτο χάρτη (αριστερό τμήμα) 

απεικονίζεται θεματικά το σύνολο των καμένων εκτάσεων. Στον δεύτερο χάρτη (δεξί τμήμα) 

απεικονίζεται θεματικά το συνολικό ξυλαπόθεμα. Το υπόμνημα της θεματικής απεικόνισης και των 

δύο χαρτών εντοπίζεται στο πάνω αριστερά τμήμα της οθόνης. 

https://gis-natura.gr/indicators
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Εικόνα 39. Αφηγηματικός Χάρτης για το Ξυλοαπόθεμα και τις Πυρκαγιές (καμένες εκτάσεις). Γενική μορφή 

 
Στο πάνω δεξιά μέρος του αφηγηματικού χάρτη εντοπίζεται επίσης εργαλείο αναζήτησης 

τοποθεσίας, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να αναγράψει ένα μέρος/πόλη εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας και οι δύο χάρτες να εστιάσουν σε αυτό (Εικόνα 41). 

 

Εικόνα 40. Χρήση Εργαλείου Εύρεσης Τοποθεσίας 

 

Η πληροφορία απεικονίζεται θεματικά υπό τη μορφή καννάβου ανάλυσης 10km με βάση το 

Ευρωπαϊκό Πλέγμα Αναφοράς (ΕΠΑ). Η επιλογή μιας σχετικής οντότητας/κελιού σε καθέναν από 
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τους δύο χάρτες οδηγεί σε αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο αναγράφονται o κωδικός του κελιού 

και η συγκεκριμένη τιμή για κάθε επιμέρους δείκτη (Εικόνα 42).  Τέλος, εφόσον ο χρήστης επιλέξει 

το λογότυπο του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA  (πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης) μπορεί να 

επιστρέψει στην κεντρική σελίδα των εφαρμογών δεικτών (https://gis-natura.gr/indicators ). 

 

Εικόνα 41. Pop-up παράθυρα πληροφοριών για τους επιμέρους θεματικούς χάρτες 

 

2.4.2.1.7 Αφηγηματικός Χάρτης για το Φωτογραφικό Διαγωνισμό “Click στη Φύση” 

Στo συγκεκριμένο Αφηγηματικό Χάρτη απεικονίζονται οι συμμετοχές που διακρίθηκαν στον 1ο 

Πανελλήνιο Φωτογραφικό Διαγωνισμό «Click στη φύση». Πρόκειται για 40 συνολικά φωτογραφίες 

οι οποίες αφορούν στις ακόλουθες 4 θεματικές κατηγορίες: 

• Άνθρωπος & φυσικό περιβάλλον 

• Πτηνά 

• Ζώα & Φυτά 

• Τοπίο 

Η εφαρμογή αποτελείται από τέσσερα επιμέρους στοιχεία. Στο πάνω μέρος της οθόνης 

εμφανίζεται η επικεφαλίδα (Εικόνα 27, Στοιχείο Α) . Εάν ο χρήστης επιλέξει το logo (ppGIS/webGIS 

LIFE-IP 4 NATURA) μπορεί να επιστρέψει στην κεντρική σελίδα θέασης όλων των εφαρμογών. Στο 

κεντρικό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται χάρτης (Εικόνα 43, Στοιχείο Β) στον οποίο υπάρχουν ως 

υπόβαθρο πρόσφατες δορυφορικές εικόνες και απεικονίζεται σημειακά η προσεγγιστική θέση κάθε 

διακριθείσας φωτογραφίας εντός της περιοχής Natura 2000 που αυτή αφορά. Η θέση έχει προκύψει 

ως το κεντροβαρικό σημείο του αντίστοιχου πολυγώνου της περιοχής Natura 2000. Επίσης, 

https://gis-natura.gr/indicators
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απεικονίζονται και τα όρια των περιοχών Νatura 2000 που αφορούν στις βραβευμένες 

φωτογραφίες με τη μορφή πολυγωνικής γεωμετρίας. Τα σημεία των φωτογραφιών απεικονίζονται 

με θεματική συμβολογία με βάση και τις κατηγορίες του διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα:  

 Θεματική Κατηγορία Σύμβολο 

1 Άνθρωπος & Φυσικό Περιβάλλον Κόκκινο 

2 Πτηνά Μπλε 

3 Ζώα & Φυτά Πράσινο 

4 Τοπίο Μωβ 

 

 

Εικόνα 42. Αφηγηματικός Χάρτης για το Φωτογραφικό Διαγωνισμό «Click στη Φύση». Γενική επισκόπηση. 
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Εικόνα 43. Απόδοση Προσεγγιστικής Θέσης Διακριθείσας Φωτογραφίας 

Στο κάτω τμήμα εμφανίζονται υπό μορφή ribbon οι μικρογραφίες των φωτογραφιών που 

διακρίθηκαν στον διαγωνισμό έχοντας ως λεζάντα τον κωδικό και την ονομασία της περιοχής 

Natura 2000 (Εικόνα 43, Στοιχείο Γ). Εφόσον ο χρήστης επιλέξει κάποια από τις φωτογραφίες τότε 

αυτή εμφανίζεται σε μεγαλύτερο μέγεθος στο δεξί μέρος του χάρτη αποδίδοντας έτσι πρακτικά 

και το τέταρτο επιμέρους στοιχείο της εφαρμογής (Εικόνα 43, Στοιχείο Δ). 

Στην φωτογραφία απεικονίζεται υπό τη μορφή εκτεταμένης λεζάντας ο κωδικός και η 

ονομασία της περιοχής Natura 2000, το όνομα του φωτογράφου και η διάκριση που έλαβε στον 

διαγωνισμό «Click στη Φύση», καθώς και κάποια ενημερωτικά στοιχεία για το θέμα της. Η επιλογή 

μιας φωτογραφίας ενεργοποιεί επίσης την αντίστοιχη ετικέτα στον χάρτη και αποδίδει πιο έντονα 

τον αριθμό του σημείου που αυτή αφορά.  

 

Εικόνα 44. Θέαση και Πληροφορίες Διακριθείσας Φωτογραφίας 

Πέρα από χρήση του ribbon για τη θέαση των φωτογραφιών, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει 

σε επιλογή είτε μέσω του κυλιόμενου μενού του στοιχείου Δ του χάρτη (Εικόνα 43, στοιχείο Δ) είτε 



                                                            

 

www.edozoume.gr 

51 

επιλέγοντας το αντίστοιχο σημείο στο χάρτη (Εικόνα 44). Σημειώνεται πως ο χάρτης έχει 

δυνατότητα πλοήγησης (zoom-in, zoom-out) μέσω της χρήσης της ροδέλας του ποντικού. 

 

Εικόνα 45. Δυνατότητες Επιλογές και Θέασης Διακριθείσας Φωτογραφίας  

 

2.4.2.2 Πίνακες πληροφοριών (Dashboard) 

2.4.2.2.1 Εθνικά Πάρκα και τα Δεδομένα Πυρκαγιών 

Το συγκεκριμένο application έχει ως σκοπό να παράσχει πληροφορία υπό τη μορφή ενός 

Πίνακα πληροφορίων (dashboard) σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν σε πυρκαγιές και στο 

ξυλαπόθεμα εντός των χαρακτηρισμένων Εθνικών Πάρκων, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά. 

Η  εφαρμογή αποτελείται από τρία βασικά μέρη  ήτοι την Επικεφαλίδα (Εικόνα 47, Στοιχείο Α), 

τον Χάρτη (Εικόνα 47, Στοιχείο Β), και το τμήμα της Στατιστικής Ανάλυσης και Απεικόνισης 

(dashboard) των  δεδομένων που αφορούν στην επιλεχθείσα περιοχή (Εικόνα 47, Στοιχείο Γ). 
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Εικόνα 46. Πίνακας πληροφορίων (Dashboard) παρακολούθησης συμβάντων πυρκαγιών στα Εθνικά Πάρκα 

Στην επικεφαλίδα εντοπίζεται ο τίτλος του application καθώς και το logo του ppGIS/webGIS 

LIFE-IP 4 NATURA. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει το logo, τότε επιστρέφει στην κεντρική 

σελίδα παρουσίασης όλων των διαθέσιμων εφαρμογών του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA. 

Ο χάρτης της εφαρμογής αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία (Εικόνα 48). Στο 

κάτω δεξιά τμήμα του χάρτη παρουσιάζονται οι επιλογές που αφορούν στην περαιτέρω ή μη 

εστίαση (zoom-in, zoom-out) σε δεδομένη περιοχή που ενδιαφέρει τον εκάστοτε χρήστη. Στο πάνω 

δεξιά τμήμα εμφανίζονται τέσσερα επιπλέον εργαλεία πλοήγησης και απεικόνισης (Εικόνα 49). Πιο 

συγκεκριμένα: 

• Στο Εργαλείο με σήμα τον μεγεθυντικό φακό (Search) μπορεί ο χρήστης να 

πληκτρολογήσει το όνομα μιας συγκεκριμένης πόλης/περιοχής και να μεταβεί (zoom-

in) σε αυτή στο επίπεδο του χάρτη. 

• Στο Εργαλείο bookmarks ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιο από τα Εθνικά πάρκα 

και να μεταβεί (zoom-in) σε αυτό στο επίπεδο του χάρτη. 

• Το επόμενο εικονίδιο αφορά στο υπόμνημα του χάρτη, ήτοι στην απεικόνιση των ορίων 

των Εθνικών Πάρκων και την θεματική απεικόνιση των συμβάντων πυρκαγιών σε 

κάνναβο ανάλυσης 1km. 

• Το τελευταίο εικονίδιο αφορά στις επιλογές που δίδονται στον χρήστη όσον αφορά 

στην επιλογή υποβάθρου/basemap (π.χ δορυφορικές εικόνες, OpenStreetMap κτλ). 
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Εικόνα 47. Τμήμα της εφαρμογής που αφορά στη Χωρική Απεικόνιση και Πλοήγηση 
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Εικόνα 48. Εργαλεία Πλοήγησης και Θέασης Εφαρμογής 

 

Τέλος στο πάνω δεξιά τμήμα του χάρτη εμφανίζεται εργαλείο με το οποίο ο χρήστης μπορεί 

να επιλέξει πλέον κάποιο από τα Εθνικά Πάρκα για να δει τα στατιστικά μεγέθη που το αφορούν 

σχετικά με τις πυρκαγιές και το ξυλαπόθεμα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης επιλέγει το εργαλείο 

(το οποίο εφόσον ενεργοποιηθεί μεταβάλει το χρώμα του από γκρι σε μπλε). Κατόπιν, εφόσον ο 

χρήστης επιλέξει κάποιο πολύγωνο Εθνικού Πάρκου αυτό μεταβάλλει το σύμβολο του σε έντονο 

μωβ και εμφανίζεται ως φίλτρο πάνω αριστερά στην οθόνη (Εικόνα 50). Με τη χρήση του 

Shift+Επιλογή (click) ο χρήστης μπορεί να επιλέξει περισσότερα του ενός πολύγωνα. 
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Εικόνα 49. Ενεργοποίηση Επιλογής Πολυγώνων Εθνικών Πάρκων 

 
Η επιλογή κάποιου Εθνικού Πάρκου ενεργοποιεί πρακτικά το τρίτο μέρος του application που 

αποτελεί την απόδοση και οπτικοποίηση κάποιων ενδεικτικών στατιστικών μεγεθών σχετικά με 

τις πυρκαγιές και το ξυλαπόθεμα στην εκάστοτε περιοχή μελέτης. Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία 

του dashboard είναι τα ακόλουθα (Εικόνα 51): 

• Οριζόντιο ραβδόγραμμα  που αφορά  στις κατηγορίες του ξυλαποθέματος. Ο άξονας 

των Χ αφορά στα εκτάρια ανά κατηγορία που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης ενώ ο 

άξονας των Y  περιγράφει τις διαθέσιμες κατηγορίες (Εικόνα 51,  Στοιχείο Α). 

• Οριζόντιο ραβδόγραμμα  που αφορά  στις κατηγορίες διαμέτρου του ξυλαποθέματος. 

Ο άξονας των Χ αφορά στα εκτάρια ανά κατηγορία διαμέτρου που υπάρχουν στην 

περιοχή μελέτης ενώ ο άξονας των Y  περιγράφει τις διαθέσιμες κατηγορίες (Εικόνα 

51,  Στοιχείο Β). 

• Αριθμητική Τιμή Συνολικού Ξυλαποθέματος εκφρασμένη σε εκτάρια/κυβικά μέτρα 

(Εικόνα 51,  Στοιχείο Γ). 

• Κυκλικό Διάγραμμα στο οποίο αποδίδονται υπό τη μορφή ποσοστού οι καμμένες 

εκτάσεις στην περιοχή μελέτης ανά επιμέρους κατηγορία (Εικόνα 51,  Στοιχείο Δ).  

• Αριθμητική Τιμή Συνολικών Καμμένων Εκτάσεων εκφρασμένη σε στρέμματα (Εικόνα 

51,  Στοιχείο Ε). 

• Αριθμητική Τιμή Συμβάντων Πυρκαγιών εκφρασμένη σε περιστατικά (Εικόνα 51,  

Στοιχείο ΣΤ). 
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Εικόνα 50. Πίνακας πληροφοριών (dashboard)-Απόδοση στατιστικών μεγεθών για την περιοχή μελέτης 

 

Σημειώνεται πως εάν ο χρήστης δεν επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο Εθνικό Πάρκο ως περιοχή 

μελέτης τότε τα στατιστικά δεδομένα θα αφορούν στην τρέχουσα επιφάνεια (current extent) που 

είναι ορατή στον χάρτη και θα μεταβάλλονται ανάλογα με την πλοήγηση που κάνει σε αυτόν ο 

χρήστης. 

2.4.2.2.2 Διαθεσιμότητα Δεδομένων MAES 

Το συγκεκριμένο application έχει ως σκοπό να παράσχει συνοπτικά οπτικοποιημένη 

πληροφορία σχετικά με τη διαθεσιμότητα δεδομένων MAES (Mapping and Assessment of 

Ecosystems and their Services) στον ελληνικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα αυτά αφορούν 

στις ακόλουθες 14  κατηγορίες: 

• Δάση 

• Natura 2000 

• Κρίσιμα Ενδιαιτήματα 

• Ορεινά Καταφύγια 

• Αισθητικά Δάση 



                                                            

 

www.edozoume.gr 

57 

• Φορέας Διαχείρισης 

• Αιολικά Πάρκα 

• Υδρο-ηλεκτρική Ενέργεια 

• Ηλιακή Ενέργεια 

• Θερμές Πηγές 

• Σπορ Νερού 

• Γαλάζια Σημαία 

• Ύδατα 

• Καλλιέργειες 

Η  εφαρμογή αποτελείται από τρία βασικά μέρη  ήτοι την Επικεφαλίδα (Εικόνα 52, Στοιχείο Α), 

τον Χάρτη (Εικόνα 52, Στοιχείο Β), και το τμήμα της Οπτικοποίησης/Απεικόνισης της 

διαθεσιμότητας των  δεδομένων που αφορούν στην επιλεχθείσα περιοχή (Εικόνα 52, Στοιχείο Γ). 

 

Εικόνα 51. Εφαρμογή οπτικοποίησης της διαθεσιμότητας δεδομένων MAES στον Ελληνικό Χώρο 

Στην επικεφαλίδα εντοπίζεται ο τίτλος του application καθώς και το logo του ppGIS/webGIS 

LIFE-IP 4 NATURA. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει το logo, τότε επιστρέφει στην κεντρική 

σελίδα παρουσίασης όλων των διαθέσιμων εφαρμογών. 

Ο Χάρτης της Εφαρμογής αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία (Εικόνα 53). Στο 

κάτω δεξιά τμήμα του χάρτη παρουσιάζονται οι επιλογές που αφορούν στην περαιτέρω ή μη 

εστίαση (zoom-in, zoom-out) σε δεδομένη περιοχή που ενδιαφέρει τον εκάστοτε χρήστη. Στο πάνω 
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δεξιά τμήμα εμφανίζονται τέσσερα επιπλέον εργαλεία πλοήγησης και απεικόνισης (Εικόνα 54). Πιο 

συγκεκριμένα: 

• Στο Εργαλείο με σήμα τον μεγεθυντικό φακό (Search) μπορεί ο χρήστης να 

πληκτρολογήσει το όνομα μιας συγκεκριμένης πόλης/περιοχής και να μεταβεί (zoom-

in) σε αυτή στο επίπεδο του χάρτη. 

• Στο Εργαλείο bookmarks ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιο από τα Εθνικά πάρκα 

και να μεταβεί (zoom-in) σε αυτό στο επίπεδο του χάρτη. 

• Το επόμενο εικονίδιο αφορά στο υπόμνημα του χάρτη, ήτοι στην απεικόνιση των ορίων 

των Εθνικών Πάρκων. 

• Το τελευταίο εικονίδιο αφορά στις επιλογές που δίδονται στον χρήστη όσον αφορά 

στην επιλογή υποβάθρου/basemap (π.χ δορυφορικές εικόνες, OpenStreetMap κτλ). 

 

Εικόνα 52. Τμήμα της Εφαρμογής που αφορά στη Χωρική Απεικόνιση και Πλοήγηση 
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Εικόνα 53. Εργαλεία Πλοήγησης και Θέασης Εφαρμογής 

Τέλος στο πάνω δεξιά τμήμα του χάρτη εμφανίζεται εργαλείο με το οποίο ο χρήστης μπορεί 

να επιλέξει πλέον κάποιο από τα Εθνικά Πάρκα για να δει τα στατιστικά μεγέθη που το αφορούν 

σχετικά τη διαθεσιμότητα δεδομένων MAES. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης επιλέγει το εργαλείο 

(το οποίο εφόσον ενεργοποιηθεί μεταβάλει το χρώμα του από γκρί σε μπλε). Κατόπιν, εφόσον ο 

χρήστης επιλέξει κάποιο πολύγωνο Εθνικού Πάρκου αυτό μεταβάλλει το σύμβολο του σε έντονο 

μωβ και εμφανίζεται ως φίλτρο πάνω αριστερά στην οθόνη (Εικόνα 55). Με τη χρήση του 

Shift+Επιλογή(click) ο χρήστης μπορεί να επιλέξει περισσότερα του ενός πολύγωνα. 
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Εικόνα 54. Ενεργοποίηση Επιλογής Πολυγώνων Εθνικών Πάρκων 

Η επιλογή κάποιου Εθνικού Πάρκου ενεργοποιεί πρακτικά το τρίτο μέρος του application που 

αποτελεί την οπτικοποίηση της διαθεσιμότητας των δεδομένων MAES υπό τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ ανά 

κατηγορία (Εικόνα 56). Σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα δεδομένων σε κάποια 

συγκεκριμένη κατηγορία τότε η καρτέλα απεικονίζεται με πράσινο χρώμα, ενώ στην αντίθετη 

περίπτωση με κόκκινο χρώμα. Επίσης, υπάρχει ένα εργαλείο οπτικοποίησης υπό τη μορφή μετρητή 

(Gauge) που ενημερώνει για το μέγιστο πλήθος κατηγοριών δεδομένων για τα οποία υπάρχει 

διαθεσιμότητα πληροφορίας. Αξίζει να σημειωθεί, πως επειδή η διαθεσιμότητα των δεδομένων 

MAES στον Ελληνικό Χώρο αποδίδεται υπό τη μορφή καννάβου ανάλυσης 10km με βάση το 

Ευρωπαικό Πλέγμα Αναφοράς (ΕΠΑ), ενδέχεται η τιμή που αναγράφεται στο gauge να μην 

ταυτίζεται με το άθροισμα των επιμέρους καρτελών του application, καθώς στο  gauge πρακτικά 

αποτυπώνεται η μέγιστη τιμή δεδομένων που εμφανίζει ένα κελί του καννάβου εντός της 

οριζόμενης περιοχής μελέτης. Κατά βάση δηλαδή η τιμή που αναγράφεται στο gauge θα είναι ίση ή 

μικρότερη από το άθροισμα που προκύπτει από τις επιμέρους καρτέλες. 
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Εικόνα 55. Πίνακας πληροφοριών (dashboard)-Διαθεσιμότητα Δεδομένων MAES στην επιλεγμένη περιοχή 

 
Σημειώνεται πως εάν ο χρήστης δεν επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο Εθνικό Πάρκο ως περιοχή 

μελέτης τότε τα στατιστικά δεδομένα θα αφορούν στην τρέχουσα επιφάνεια (current extent) που 

είναι ορατή στον χάρτη και θα μεταβάλλονται ανάλογα με την πλοήγηση που κάνει σε αυτόν ο 

χρήστης. 
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3 Web εφαρμογή παρουσίασης των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (ΟΥ) 
 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή η οποία είναι προσβάσιμη από το μενού «Γεωεργαλεία»  έχει ως 

σκοπό να παράσχει στον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες 

δεδομένων: 

• Τη Διοικητική και Περιβαλλοντική Διαίρεση της Χώρας  

• Περιβαλλοντικές Πληροφορίες 

• Τις Προμηθευτικές Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

• Τις Ρυθμιστικές Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

• Τις Πολιτιστικές Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

• Τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες από τη πλατφόρμα LIFE IP MAES 

• Την κατάσταση των Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους 

• Τους κινδύνους για τα Οικοσυστήματα 

• Συνοπτικά Στατιστικά Δεδομένα για τους Δείκτες Οικοσυστημικών Υπηρεσιών σε 

επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και περιοχής Natura 2000. 

Η εφαρμογή απoτελείται από τρία επιμέρους μέρη (Εικόνα 57). Στην επικεφαλίδα εντοπίζεται 

ο τίτλος της εφαρμογής καθώς και το logo του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA . Στην περίπτωση 

που ο χρήστης επιλέξει το logo, τότε επιστρέφει στην κεντρική σελίδα παρουσίασης όλων των 

διαθέσιμων εφαρμογών του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA (Εικόνα 57-Στοιχείο Α). 
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Εικόνα 56. Web GIS εφαρμογή παρουσίασης δεδομένων Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (ΟΥ). Γενική επισκόπηση 

 
Το δεύτερο τμήμα της εφαρμογής αποτελείται πρακτικά από τα επιμέρους επίπεδα 

πληροφορίας οργανωμένα σύμφωνα με τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως (Εικόνα 

57-Στοιχείο Β). Πιο συγκεκριμένα κάθε καρτέλα περιέχει τα ακόλουθα επίπεδα (layers): 
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Πίνακας 6. Επίπεδα Πληροφορίας στη Web εφαρμογή παρουσίασης Οικοσυστημικών Υπηρεσιών  

 Διοικητική Περιβαλλοντική Διαίρεση Περιβαλλοντικές Πληροφορίες 
Προμηθευτικές 

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

Ρυθμιστικές Οικοσυστημικές 

Υπηρεσίες 

1 • Όρια Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  

• Όρια Περιφερειών 

• Όρια Περιφερειακών Ενοτήτων 

• Όρια Ο.Τ.Α (Καλλικράτης) 

• Όρια Μονάδων Διαχείρισης 

περιοχών Natura 

• Όρια Περιοχών Natura 2000 

• Όρια Εθνικών Πάρκων 

• Όρια Εθνικών Δρυμών 

• Όρια Αρμοδιότητας Φορέων 

Διαχείρισης 

• Όρια Αισθητικών Δασών 

• Όρια Καταφυγίων Άγριας Ζωής 

(ΚΑΖ) 

• Όρια Γεωπάρκων 

• Όρια τύπων Οικοσυστημάτων 

• Όρια Οικοτόπων 

• Όρια Κατηγοριών Κάλυψης Γης 

CORINE 2018 

• Εδαφολογικός Χαρτης Υ.Π.ΕΝ. 
(* όλη η πληροφορία αφορά σε 

Πολυγωνική Γεωμετρία) 

Δείκτες Δασοκομίας 

• Ποσότητα Λήμματος 

• Ξυλαπόθεμα 

• Ποσότητα Καυσόξυλων 
(* όλη η πληροφορία αφορά σε 

Πολυγωνική Γεωμετρία και 

αποδίδεται με τη μορφή 

πλέγματος ανάλυσης 10km και 

1km τα οποία ενεργοποιούνται 

κατά περίπτωση ανάλογα με 

την κλίμακα θέασης που έχει 

επιλέξει ο χρήστης ) 

 

 Δείκτες Ποιότητας Περιβάλλοντος 

• Εδαφική Διαβρωσιμότητα (JRC-

FRIA) 

• Ποσοστό φυτοκάλυψης 

(fractional vegetation cover-FVC) 
 

 Δείκτες Βιοποικιλότητας 

• Συνολική Βιοποικιλότητα 

• Χλωριδική Ποικιλότητα   

• Γεωποικιλότητα 

• Δίκτυο Ορίων Καλλιεργειών με 

Φυσική Βλάστηση (Έκταση, 

Μήκος) 

•  

 
(* όλη η πληροφορία αφορά σε 

Πολυγωνική Γεωμετρία) 
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 Διοικητική Περιβαλλοντική Διαίρεση Περιβαλλοντικές Πληροφορίες 
Προμηθευτικές 

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

Ρυθμιστικές Οικοσυστημικές 

Υπηρεσίες 

• Όρια Μικρών Νησιωτικών 

Υγροτόπων 

• Όρια Περιοχών Συνθήκης Ramsar 

• Όρια Αρμοδιότητας 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 

• Όρια Αρμοδιότητας 

Δασαρχείων/Δασικών Υπηρεσιών 

(* όλη η πληροφορία αφορά σε 

Πολυγωνική Γεωμετρία) 

 

 

 
Πολιτιστικές Οικοσυστημικές 

Υπηρεσίες 

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες LIFE-

IP MAES Platform 

Κατάσταση Οικοσυστημάτων και των 

Υπηρεσιών τους 
Κίνδυνοι για το Οικοσύστημα 

1 Δείκτες Αξιολόγησης Περιοχών 

Natura 2000 

•  Αξία Περιοχής βάσει της 

Πνευματικής και 

Θρησκευτικής σημασίας τους 

• Αξία περιοχής βάσει της 

αισθητικής τους αξίας 

LIFE-IP MAES 

• Κατάσταση των τύπων 

οικοσυστημάτων (MAES Level 

3) 

• Παροχή Προμηθευτικών 

Υπηρεσιών 

• Δυνητική Παροχή 

Προμηθευτικών Υπηρεσιών 

Δείκτες Δασοκομίας 

• Θερμοκρασία στο Αστικό Περιβάλλον 

• Πυρκαγιές 

• Πυρκαγιές-συχνότητα εμφάνισης 

πυρκαγιών (Π.Υ) 

• Πυρκαγιές-Καμμένη Έκταση των 

εκδηλωθέντων πυρκαγιών-δάση (Π.Υ.) 

 Διαχείριση Απορριμάτων 

• MEBA (Μονάδα Επεξεργασίας 

Βιοπαποβλήτων) 

• MEA (Μονάδα Επεξεργασίας 

Απορριμάτων) 

• ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών) 
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Πολιτιστικές Οικοσυστημικές 

Υπηρεσίες 

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες LIFE-

IP MAES Platform 

Κατάσταση Οικοσυστημάτων και των 

Υπηρεσιών τους 
Κίνδυνοι για το Οικοσύστημα 

• Αξία περιοχής βάσει των 

ευκαιριών για αναψυχή και 

τουρισμό στη φύση 

• Αξία περιοχής βάσει 

ευκαιριών για 

περιβαλλοντική εκπαίδευση 

κι έρευνα 

• Αξία περιοχής βάσει των 

στοιχείων της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

 

(* όλη η πληροφορία αφορά σε 

Πολυγωνική Γεωμετρία) 

• Παροχή Ρυθμιστικών και 

Υπηρεσιών Διατήρησης 

• Δυνητική Παροχή 

Ρυθμιστικών και Υπηρεσιών 

Διατήρησης 

• Παροχή Πολιτισμικών 

Υπηρεσιών 

• Δυνητική Παροχή 

Πολιτισμικών Υπηρεσιών 

 

 (* όλη η πληροφορία αφορά σε 

Πολυγωνική Γεωμετρία) 

• Πυρκαγιές-Καμμένη Έκταση των 

εκδηλωθέντων πυρκαγιών-δασικές 

εκτάσεις (Π.Υ.) 

• Πυρκαγιές-Καμμένη Έκταση των 

εκδηλωθέντων πυρκαγιών-

χορτολιβαδικές εκτάσεις (Π.Υ.) 

• Πυρκαγιές-Καμμένη Έκταση (EFFIS) 

• Μεταβολή Δασοορίων 

• Αλλαγή Δασικής Έκτασης και 

Αναδάσωση 

 
Δείκτες για τους υδατικούς πόρους 

• Χημική, Οικολογική και Συνολική 

Κατάσταση Λιμναίων Υδατικών 

Συστημάτων (1ο ΣΧΛΑΠ &1η 

Αναθεώρηση) 

• Χημική, Οικολογική και Συνολική 

Κατάσταση Ποτάμιων Υδατικών 

Συστημάτων 

• Χημική, Οικολογική και Συνολική 

Κατάσταση Ταμιευτήρων Λιμναίων 

Υδατικών Συστημάτων 

• Χημική, Ποσοτική και Συνολική 

κατάσταση υπόγειων υδάτων 

• Χρήση Αρδευτικού Νερού από 

Επιφανειακά και Υπόγεια ΥΣ (2011-2015, 

2016-2018) 

• ΣΜΑ (Σταθμός 

Μεταφόρτωσης 

Απορριμάτων) 

• ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων) 

• ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμάτων) 

• ΑΣΑ (Αστικά Στερεά 

Απόβλητα) σε επίπεδο 

Περιφέρειας 

• ΑΣΑ (Αστικά Στερεά 

Απόβλητα)  σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας 
 

 Κίνδυνοι 

• Τάση Παράκτιας Διάβρωσης 

• Δυνητικός Κίνδυνος 

Πλημμύρας 

 

 
(*η πληροφορία αφορά σε Σημειακή, 

Γραμμική αλλά και Πολυγωνική 

Γεωμετρία) 
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Πολιτιστικές Οικοσυστημικές 

Υπηρεσίες 

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες LIFE-

IP MAES Platform 

Κατάσταση Οικοσυστημάτων και των 

Υπηρεσιών τους 
Κίνδυνοι για το Οικοσύστημα 

• Χρήση Υδρευτικού Νερού από 

Επιφανειακά και Υπόγεια ΥΣ (2011-2015, 

2016-2018) 

• Απόληψη Αρδευτικού Νερού από 

Επιφανειακά και Υπόγεια ΥΣ (2011-2015, 

2016-2018) 

• Απόληψη Υδρευτικού Νερού από 

Επιφανειακά και Υπόγεια ΥΣ (2011-2015, 

2016-2018) 

(* όλη η πληροφορία αφορά σε 

Πολυγωνική Γεωμετρία) 
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O χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια επίπεδα πληροφορίας θέλει κατά περίπτωση 

να εμφανιστούν στον χάρτη. Στην περίπτωση που το όνομα ενός επιπέδου εμφανίζεται με αχνή 

γραφή, αυτό συνεπάγεται ότι θα ενεργοποιηθεί σε άλλο επίπεδο εστίασης (zoom) ανάλογα και με 

την πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό (Εικόνα 58). 

 

Εικόνα 57. Ενεργοποίηση επιπέδου ανάλογα με τον βαθμό εστίασης στον Χάρτη 

Εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει ένα επίπεδο πληροφορίας τότε μπορεί επιλέγοντας στον 

χάρτη να λάβει περισσότερες πληροφορίες για επιμέρους περιοχές μέσω αναδυόμενων 

παραθύρων (pop-up windows) που συνοδεύουν κάθε layer. Όταν ο χρήστης επιλέξει μια 

συγκεκριμένη περιοχή έχοντας παραπάνω του ενός layer ανοιχτά τότε μπορεί να δει σε σειρά όλα 

τα pop-up παράθυρα που τον αφορούν (Εικόνα 59). 
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Εικόνα 58. Θέαση Pop-up Παραθύρων για Πολλαπλά Επίπεδα Πληροφοριών 

Το τρίτο τμήμα της εφαρμογής αποτελεί πρακτικά τoν χάρτη οπτικοποίησης της γεωχωρικής 

πληροφορίας (Εικόνα 57-Στοιχείο Γ). Ο χάρτης αποτελείται από δύο επιμέρους εργαλειοθήκες 

(Εικόνα 60). Στο αριστερό άνω τμήμα του, εντοπίζονται τα εργαλεία πλοήγησης όπου ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει το επίπεδο εστίασης (zoom) που επιθυμεί, να μεταβεί στο αρχικό γεωγραφικό 

όριο του χάρτη (πρακτικά το περίγραμμα όλης της χώρας), να ενεργοποιήσει την επιλογή  

εντοπισμού της θέσης του καθώς και να αναζητήσει κάποια συγκεκριμένη περιοχή με βάση το 

όνομα της. Στο πάνω δεξιά τμήμα του χάρτη, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αρχικά, να αλλάξει τον 

χάρτη υποβάθρου (basemap) μέσα από μια λίστα επιλογών που του παρέχεται (π.χ δορυφορικές 

εικόνες, OpenStreetMap κ.ά.).  
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Εικόνα 59. Εργαλειοθήκες & επιλογές  χάρτη θέασης Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (ΟΥ) 

Η δεύτερη επιλογή αφορά στην εκτύπωση αποσπάσματος του χάρτη (Εικόνα 61). Ο χρήστης 

μπορεί να ορίσει το όνομα του προς εκτύπωση χάρτη, το μέγεθος του χαρτιού (π.χ Α4, Α0 κ.ά),τον 

προσανατολισμό της εκτύπωσης, και τέλος την μορφή (format) στην οποία θα αποθηκευτεί ο 

χάρτης (π.χ PDF, jpg κ.ά). Το κουμπί των προηγμένων επιλογών (Advanced) οδηγεί σε ένα επιπλέον 

σύνολο επιλογών που αφορούν στην κλίμακα εκτύπωσης, το υπόμνημα, τα μεταδεδομένα του χάρτη, 

την ποιότητα εκτύπωσης κ.ά. Εφόσον, ο χρήστης επιλέξει το κουμπί της εκτύπωσης, λαμβάνει το 

σχετικό αντίγραφο του χάρτη με τα επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί. 
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Εικόνα 60. Επιλογές εκτύπωσης/αποθήκευσης αντιγράφου χάρτη 

Η τελευταία επιλογή αφορά στην αποθήκευση των πρωτογενών δεδομένων που αφορούν στις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες από τον χρήστη τοπικά στον υπολογιστή του (Εικόνα 62). Πιο 

συγκεκριμένα, αρχικώς ο χρήστης καλείται να επιλέξει τα επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί να 

αποκτήσει. Κατόπιν μπορεί να ορίσει συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος που τον αφορά μέσω 

των προσφερόμενων επιλογών σχημάτων (π.χ πολύγωνο, κύκλο, την ορατή επιφάνεια του χάρτη 

κ.ά). Η επιφάνεια ενδιαφέροντος ορίζεται στον χάρτη μέσω click-and-drag. Επόμενο, βήμα αποτελεί 

η επιλογή του μορφότυπου αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ Shapefile, File Geodatabase, dwg, dxf). 

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να ορίσει το Σύστημα Αναφοράς στο οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα 

(ΕΓΣΑ 87, WGS84). Εφόσον, ο χρήστης επιλέξει το κουμπί της Εκτέλεσης (Run), μεταβαίνει στο 

παράθυρο της εξαγωγής όπου αποδίδεται link για το κατέβασμα των δεδομένων που επιθυμεί σε 

ως συμπιεσμένο (zip) αρχείο.  
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Εικόνα 61. Διαδικασία επιλογής και αποθήκευσης δεδομένων τοπικά 

Τέλος, παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα αποθήκευσης τοπικά συνολικών στατιστικών 

δεδομένων σε επίπεδο περιοχής Natura 2000 ή/και Περιφερειακής Ενότητας. Ο χρήστης καλείται 

να διαλέξει από το μενού/πίνακα (menu/panel) στο αριστερό τμήμα της οθόνης για ποια κατηγορία 

οικοσυστημικών δεικτών (Προμηθευτικές, Ρυθμιστικές, Πολιτισμικές) επιθυμεί να λάβει συνολικά 

στατιστικά μεγέθη (Εικόνα 63). Κατόπιν επιλέγει τον δείκτη που επιθυμεί προσέχοντας να επιλέξει 

και τη σωστή μονάδα αναφοράς για τα δεδομένα ήτοι (Π.Ε) εφόσον επιθυμεί δεδομένα ανά 

Περιφερειακή Ενότητα ή (NATURA) εφόσον επιθυμεί δεδομένα ανά περιοχή Natura. 
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Εικόνα 62. Επιλογή θέασης συνολικών στατιστικών δεδομένων δεικτών 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει τη θέαση συνολικών στατιστικών δεδομένων σε 

επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας τότε οδηγείται σε ακόλουθο μενού επιλογών όπου καλείται 

μέσω ενός αναπτυσσόμενου (drop-down) μενού  να επιλέξει την Περιφερειακή Ενότητα που 

επιθυμεί (Εικόνα 64). Πατώντας το κουμπί Apply εφαρμόζεται το αντίστοιχο ερώτημα αναζήτησης 

και ο χάρτης εστιάζει στην περιοχή ενδιαφέροντος. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται 

ως αποτελέσματα υπό μορφή πίνακα τα δεδομένα που ανακτήθηκαν. Επιπλέον προσφέρεται ένα 

πλήθος δυνατοτήτων στον χρήστη όπως η εξαγωγή των δεδομένων σε μορφότυπο csv, geojson, 

feature collection, η θέαση του πίνακα ιδιοτήτων (attribute table) κτλ (Εικόνα 64). 
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Εικόνα 63. Θέαση στατιστικών δεδομένων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 

Αντιστοίχως, στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει τη θέαση συνολικών στατιστικών 

δεδομένων σε επίπεδο περιοχής Natura 2000 τότε οδηγείται σε ακόλουθο μενού Επιλογών όπου 

καλείται μέσω τριών αναπτυσσόμενων μενού (drop-down menu) να περιορίσει το εύρος των 

επιλογών του εφόσον επιθυμεί πιο στοχευμένη αναζήτηση (Εικόνα 64). Πιο συγκεκριμένα, αρχικώς 

μπορεί να αναζητήσει περιοχές Natura που εντοπίζονται σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα, 

κατόπιν περιοχές Natura με βάση τη Μονάδα Διαχείρισης και, τέλος, περιοχές Natura με βάση τον 

μοναδικό κωδικό τους. Σημειώνεται πως δεν είναι απαραίτητο ο χρήστης να ενεργοποιήσει και τις 

τρεις επιλογές, οι οποίες παρέχονται κυρίως χάριν διευκόλυνσης. Πατώντας το κουμπί Apply 

εφαρμόζεται το αντίστοιχο ερώτημα αναζήτησης και ο χάρτης εστιάζει στην περιοχή 

ενδιαφέροντος. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται ως αποτελέσματα υπό μορφή πίνακα 

τα δεδομένα που ανακτήθηκαν. Επιπλέον προσφέρεται ένα πλήθος δυνατοτήτων στον χρήστη όπως 

η εξαγωγή των δεδομένων σε μορφότυπο csv, geojson, feature collection, η θέαση του πίνακα 

ιδιοτήτων (attribute table) κτλ (Εικόνα 65). 
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Εικόνα 64. Θέαση στατιστικών δεδομένων σε επίπεδο περιοχής NATURA 2000. Επιμέρους κριτήρια αναζήτησης 

 

Εικόνα 65. Θέαση στατιστικών δεδομένων σε επίπεδο περιοχής NATURA 2000. Θέαση αποτελεσμάτων 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη μέσω της Εργαλειοθήκης «Φίλτρα» (Εικόνα 66) 

να προβεί στην θέαση συγκεκριμένων μόνο τιμών για τα επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί. 
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Ειδικότερα, το εργαλείο Φίλτρα ενεργοποιεί την καρτέλα επιλογής επιπέδου πληροφορίας (layer) 

όπου ο χρήστης καλείται αρχικώς να επιλέξει το στοιχείο που επιθυμεί. Κατόπιν, μπορεί να ορίσει 

την ιδιότητα/χαρακτηριστικό (attribute) που θέλει να απεικονιστεί καθώς και την συγκεκριμένη 

τιμή αυτής. To φίλτρο εφαρμόζεται αυτόματα με το που οριστεί συγκεκριμένη τιμή στην ιδιότητα 

ενδιαφέροντος (Εικόνα 67). Η εργαλειοθήκη «Φίλτρα» κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχει στον χρήστη 

τη δυνατότητα εξατομικευμένων επιλογών θέασης της θεματικής πληροφορίας που παρέχεται 

στην εφαρμογή. 

 

Εικόνα 66. Θέαση Δεδομένων με την εφαρμογή του Εργαλείου «Φίλτρα» (1 από 2) 
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Εικόνα 67.Θέαση Δεδομένων με την εφαρμογή του Εργαλείου «Φίλτρα» (2 από 2) 

Τέλος, η εργαλειοθήκη «Επιλογή» προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να ορίσει μια 

περιοχή ενδιαφέροντος στον χάρτη και να επιλέξει από τα ενεργά επίπεδα πληροφορίας τις 

εγγραφές εκείνες που επιθυμεί για θέαση, τοπική αποθήκευση ή/και περαιτέρω επεξεργασία 

(Εικόνα 68). Πιο συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση του εργαλείου οδηγεί τον χρήστη σε καρτέλα όπου 

εμφανίζονται με έντονη γραφή τα ενεργοποιημένα επίπεδα πληροφορίας, στο επίπεδο εστίασης 

που βρίσκεται ο χρήστης, ενώ με αχνή γραφή εμφανίζονται τα μη ενεργοποιημένα επίπεδα (Εικόνα 

68). Εφόσον ένα επίπεδο είναι ενεργό ο χρήστης μπορεί να το επιλέξει πατώντας στο αντίστοιχο 

κουτάκι (checkbox). Κατόπιν, επιλέγοντας το Select ο χρήστης καλείται να ορίσει στον χάρτη μια 

περιοχή ενδιαφέροντος εντός της οποίας επιλέγονται και όλες οι εγγραφές/οντότητες για τα προ-

επιλεγμένα επίπεδα (Εικόνα 68). 
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Εικόνα 68.Θέαση Δεδομένων με την εφαρμογή του Εργαλείου «Επιλογή» (1 από 2) 

Ο χρήστης στη συνέχεια μπορεί να ενεργοποιήσει τις επιλογές περαιτέρω επεξεργασίας των 

δεδομένων που εντοπίζονται στην ορισμένη περιοχή μελέτης (Εικόνα 69). Οι επιλογές αυτές 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εξαγωγή των δεδομένων σε μορφότυπο csv, geojson, feature 

collection, τη θέαση του πίνακα ιδιοτήτων (attribute table) κτλ. (Εικόνα 69). 
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Εικόνα 69. Θέαση Δεδομένων με την εφαρμογή του Εργαλείου «Επιλογή» (2 από 2) 
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Α1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ LIFE-IP 4 NATURA 

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ; 

Η βιόσφαιρα είναι το λεπτό στρώμα αέρα, νερού, εδάφους και πετρωμάτων που περιβάλλει το 

πλανήτη και υποστηρίζει την ύπαρξη ζωής. Το φυσικό περιβάλλον ενσωματώνει τα αβιοτικά 

στοιχεία της βιόσφαιρας και οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούν τα βιοτικά στοιχεία. 

Παρόλο που η βιόσφαιρα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ενιαίο σύστημα, συνήθως μελετάται σε 

μικρότερες, αλλά παγκοσμίως αλληλένδετες ενότητες που ονομάζονται οικολογικά συστήματα ή 

οικοσυστήματα. Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτοσυντηρούμενη, αυτορρυθμιζόμενη κοινότητα 

οργανισμών που αλληλοεπιδρούν με το φυσικό περιβάλλον εντός ενός καθορισμένου γεωγραφικού 

χώρου. 

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΟΙΚΟΤΟΠΟ; 

Το φυσικό περιβάλλον όπου ζουν οι μεμονωμένοι οργανισμοί όσο και οι πληθυσμοί ονομάζεται 

οικότοπος. Τα δάση, τα ρέματα και τα εδάφη είναι παραδείγματα οικoτόπων όπου ενδημούν οι 

οργανισμοί ή πληθυσμοί. 

Στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας δίδονται δύο ορισμοί της έννοιας του oικοτόπου (habitat).  

• Με βάση τον πρώτο ορισμό “φυσικοί οικότοποι” είναι χερσαίες περιοχές ή υγρότοποι που 

διακρίνονται χάριν των βιολογικών (βιοτικών) και μη βιολογικών (αβιοτικών) γεωγραφικών 

χαρακτηριστικών τους, είτε είναι εξ’ ολόκληρου φυσικές είτε ημιφυσικές. Στο Παράρτημα Ι 

της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ έχουν περιληφθεί οι φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος οι 

οποίοι διατρέχουν κίνδυνο να εξαφανισθούν από την περιοχή της φυσικής τους κατανομής ή 

έχουν περιορισμένη περιοχή φυσικής κατανομής (λόγω της μείωσης της ή λόγω του ότι η 

περιοχή τους είναι εκ της φύσεως της περιορισμένη), ή αποτελούν σπουδαία δείγματα 

τυπικών γνωρισμάτων μίας βιογεωγραφικής περιοχής (αλπική, ατλαντική, ηπειρωτική, 

μακαρονησιωτική και μεσογειακή). Σημειώνεται ότι οι τύποι οικοτόπων που κινδυνεύουν με 

εξαφάνιση θεωρούνται ως οικότοποι προτεραιότητας και σημειώνονται στο Παράρτημα Ι με 

έναν αστερίσκο (*). 

• Ο δεύτερος ορισμός του οικοτόπου αφορά την έννοια του “ενδιαιτήματος” (habitat) ενός είδους 

του Παραρτήματος ΙΙ και αναφέρεται ως “οικότοπος ενός είδους”, ο οποίος αποτελεί το 

περιβάλλον, το οποίο ορίζεται από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, στο οποίο ζει το 

είδος σε ένα από τα στάδια του βιολογικού του κύκλου. Είναι δηλαδή ο συνήθης οικολογικός 

προσδιορισμός της έννοιας του “habitat” δηλαδή του ενδιαιτήματος ενός είδους (Ντάφης κ.α., 

2001). 

TΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ; 

Τα στοιχεία της φύσης που παράγουν άμεσα ή έμμεσα αξία για τους ανθρώπους, 

συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων, των ειδών, των γλυκών υδάτων, του εδάφους, των 

ορυκτών, του αέρα και των ωκεανών, καθώς και των φυσικών διεργασιών και λειτουργιών. Ο όρος 

χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο με το φυσικό απόθεμα, αλλά γενικά αφορά σε ένα 

συγκεκριμένο στοιχείο του. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; 

Ως οικοσυστημικές υπηρεσίες ορίζονται τα οφέλη που έχει ο άνθρωπος από τα οικοσυστήματα, 

είτε αυτά είναι υλικά αγαθά είτε όχι, κατά την άσκηση οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και 

άλλης ανθρώπινης δραστηριότητας. 

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;  

Η ταξινόμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών μπορεί να βασιστεί σε ένα από τα τρία διεθνή 

συστήματα, που έχουν αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό: MA (2005), TEEB (2010) και CICES (2013). Τα 

τρία συστήματα παρουσιάζουν κοινά σημεία μεταξύ τους, παρόλο που έχουν αναπτυχθεί από 

διαφορετικές επιστημονικές ομάδες. Η Ευρωπαϊκή ΄Ένωση έχει υιοθετήσει τη χρήση του 

συστήματος CICES (Common International Classification of Ecosystem Services), σύμφωνα με το 

οποίο διακρίνονται τρεις κατηγορίες οικοσυστημικών υπηρεσιών: προμηθευτικές, ρύθμισης και 

διατήρησης και πολιτισμικές.  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; 

Οι προμηθευτικές υπηρεσίες αναφέρονται στα αγαθά και στα προϊόντα, που προσλαμβάνει ο 

άνθρωπος από τα οικοσυστήματα. Αυτά μπορούν να διακινούνται, να καταναλώνονται ή και να 

χρησιμοποιούνται απευθείας από τους χρήστες. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών αποτελούν τα 

τρόφιμα (φυτικής και ζωικής προέλευσης), το νερό και η ξυλεία. 

 

 

https://cices.eu/
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Εικόνα 70. Προϊόντα αγροτικής δραστηριότητας 
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Εικόνα 71. Εδώδιμα φυτά τα οποία συλλέγονται από τη φύση (Crithmum maritimum) 
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Εικόνα 72. Προμήθεια βοσκήσιμης ύλης (βιομάζα) 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ; 

Οι υπηρεσίες ρύθμισης και διατήρησης αναφέρονται στους τρόπους με τους οποίους τα 

οικοσυστήματα ρυθμίζουν τις παραμέτρους του περιβάλλοντος στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Μερικά 

βασικά παραδείγματα είναι η προστασία από πλημμύρες, χάρη στην ύπαρξη των δασών, ή πιο 

θεμελιώδεις υπηρεσίες όπως η επικονίαση, που προσφέρει ζωή στα φυτά και άρα στις 

καλλιέργειες ή η διατήρηση της βιοποικιλότητας, που συμβάλλει στον περιορισμό παρασίτων και 

ασθενειών. 
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Εικόνα 73. Διατήρηση οικοτόπου για την Paeonia parnassica, ένα τοπικό ενδημικό είδος της Στερεάς Ελλάδος 
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Εικόνα 74. Διατήρηση ενδιαιτήματος για τις θέσεις αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta 
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Εικόνα 75. Προστασία από τη θαλάσσια διάβρωση από εκβρασμένα φυτικά υπολείμματα και παραθαλάσσιες 
δασικές εκτάσεις  
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Εικόνα 76. Προστατευτικά δάση (Ρύθμιση και άμβλυνση πλημμυρικών ροών) στο περιαστικό δάσος της Ξάνθης 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; 

Οι πολιτισμικές υπηρεσίες δεν έχουν σχέση με τα υλικά, αλλά με τα πνευματικά αγαθά που 

προσλαμβάνει ο άνθρωπος από την αλληλεπίδρασή του με τα οικοσυστήματα. Σχετικά 

παραδείγματα πολιτισμικών υπηρεσιών είναι ο περίπατος σε ένα δάσος, η παρατήρηση πτηνών σε 

μία λιμνοθάλασσα, ο οικοτουρισμός ή το σκι σε ένα χιονοδρομικό κέντρο. 
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Εικόνα 77. Αισθητική αξία του ορεινού τοπίου στον Παρνασσό  
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Εικόνα 78. Αξία αναψυχής (και αισθητικής) σε παραθαλάσσια οικοσυστήματα 

ΤΑ ΙΔΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΥ;  

Όχι-αυτό καθορίζεται από την κατάσταση οικοσυστήματος, η οποία ορίζεται ως η 

καταγεγραμμένη ικανότητά του να παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με την δυνητική του ικανότητα (ΜΑ, 

2005). Η ικανότητα ενός οικοσυστήματος να παρέχει υπηρεσίες εξαρτάται από τη φυσική, τη χημική 

και τη βιολογική του κατάσταση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ρυθμίζεται, τόσο από τις 

φυσικές παραμέτρους (π.χ. έδαφος, υψόμετρο, κλίση), όσο και από τις ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες και πιέσεις στις οποίες υπόκειται (π.χ. αλλαγή των χρήσεων γης, ρύπανση). 

ΠΟΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟΣ ΤΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ; 

O όρος διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1970, δίχως όμως να λάβει 

την αναγνώριση που έχει σήμερα. Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες ήρθαν στο προσκήνιο τη δεκαετία 

του 1990, κυρίως λόγω της προσπάθειας οικονομικής αποτίμησης της αξίας τους, με αποτέλεσμα 

να γίνουν πιο εύληπτες στο ευρύ κοινό και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο όρος έγινε γνωστός τα 

τελευταία χρόνια, καθώς το 2005 ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το έργο Millenium Ecosystem 

Assessment (MA), στο οποίο συμμετείχαν 95 χώρες και μέσω αυτού αναδείχθηκε η αξία της 

διατήρησης και βελτίωσης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους για την αειφόρο ευημερία 

του ανθρώπου στον πλανήτη. 
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ΠΟΙΕΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; 

Millennium Ecosystem Assessment (MA) 

Μια παγκόσμια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε το 1999 για την αξιολόγηση του τρόπου με 

τον οποίο η αλλαγή του οικοσυστήματος θα επηρέαζε την ανθρώπινη ευημερία (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005). 

 

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) 

Η παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2007 και επικεντρώθηκε στην οικονομική 

αποτίμηση, το TEEB έχει στόχο να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αναγνωρίσουν 

τα οικονομικά οφέλη της βιοποικιλότητας και το αυξανόμενο κόστος της υποβάθμισης των 

οικοσυστημάτων (TEEB, 2010). 

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) 

Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός πλαισίου για την 

αξιολόγηση του οικοσυστήματος ώστε να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση σε 

ολόκληρη την Ένωση (Maes et al., 2013a). 

https://www.millenniumassessment.org/en/index.html
http://teebweb.org/
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
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Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 

Πρόκειται για μια διακυβερνητική πλατφόρμα επιστημονικής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα 

και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.  

 

Το IPBES είναι ο διακυβερνητικός φορέας, ο οποίος αξιολογεί την κατάσταση της 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχει στην κοινωνία, ως ανταπόκριση 

στα αιτήματα των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. 

System of Environmental Economic Accounts – Experimental Ecosystem Accounting (SEEA-EEA) 

 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό στατιστικό πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει από 

ένα πλήρες σύνολο πινάκων και λογαριασμών, που υλοποιείται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 

Εθνών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, 

του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και του 

Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.  

Σκοπός του είναι η εκτίμηση του περιβάλλοντος μέσω της μέτρησης των οικοσυστημάτων, 

καθώς και της μέτρησης της ροής υπηρεσιών από τα οικοσυστήματα σε οικονομική και άλλη 

ανθρώπινη δραστηριότητα. 

https://www.ipbes.net/
https://seea.un.org/ecosystem-accounting
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ; 

Ένας τύπος οικοσυστήματος περιγράφεται ως μια συγκεκριμένη κατηγορία «οικοσυστημικού 

κεφαλαίου»-συνεχόμενη έκταση καλυπτόμενη από ένα ξεχωριστό/διακριτό οικοσύστημα- το οποίο 

χαρακτηρίζεται από παρόμοια οικολογία και οικοσυστημικές χρήσεις. Γενικότερα, σε μια χώρα, 

υπάρχει ένα πλήθος περιοχών με διαφορετικό «οικοσυστημικό κεφάλαιο» που ανήκουν όμως στον 

ίδιο τύπο οικοσυστήματος. Για παράδειγμα, σε μια χώρα τα διαφορετικά δάση πεύκης μπορεί να 

αποτελούν ξεχωριστό οικοσυστημικό κεφάλαιο, αλλά να κατηγοριοποιούνται στον ίδιο τύπο 

οικοσυστήματος. Γενικά, ένας τύπος οικοσυστήματος μπορεί να θεωρηθεί ως σύνολο (άθροισμα) 

περιοχών όμοιου οικοσυστημικού κεφαλαίου και το οικοσυστημικό κεφάλαιο ως περιοχή με 

παρόμοια χαρακτηριστικά συγκεκριμένου τύπου οικοσυστήματος. Στην πράξη, για τη 

χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών αλλά και την αποτίμησή τους, θα 

πρέπει αρχικά να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός ενός σχήματος (συστήματος) ταξινόμησης των 

τύπων οικοσυστημάτων και να οριοθετηθούν στον χώρο. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;  

 

 

Εικόνα 79. Ροή εργασιών για τη χαρτογράφηση-αξιολόγηση, και αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών. 
(Πηγή  Neugarten et al. 2018) 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ, ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ; 

Η έννοια της κάλυψης της γης αντικατοπτρίζει τη φυσική και βιολογική κάλυψη που 

παρατηρείται στην επιφάνεια της Γης και περιλαμβάνει τη φυσική βλάστηση όσο και τις αβιοτικές 

επιφάνειες. Για σκοπούς στατιστικών απογραφών, χαρτογραφήσεων, αναλύσεων κ.ά. σχετικά με 

την κάλυψη γης, δεν λαμβάνονται συνήθως υπόψη τα παράκτια ύδατα, παρά μόνο η στεριά και τα 

εσωτερικά ύδατα. 
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Η έννοια της χρήσης γης αντικατοπτρίζεται τόσο στις δραστηριότητες όσο και στις θεσμικές 

ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σε μια δεδομένη περιοχή για σκοπούς οικονομικής παραγωγής ή για 

τη διατήρηση και αποκατάσταση περιβαλλοντικών λειτουργιών. Η χρήση μιας περιοχής 

συνεπάγεται συνεπώς την ύπαρξη κάποιας ανθρώπινης παρέμβασης ή διαχείρισης. Ως εκ τούτου, η 

χρήση γης περιλαμβάνει περιοχές, όπως οι προστατευόμενες περιοχές, εφόσον αυτές βρίσκονται 

υπό την ενεργό διαχείριση με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ή άλλων περιβαλλοντικών 

αξιών, εξαιρουμένης, σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. περιοχές απόλυτης προστασίας), της 

οικονομικής ή/και ανθρώπινης δραστηριότητας από την περιοχή αυτή (Bogaart, 2019). 

Γενικότερα, οι ταξινομήσεις των χρήσεων γης είναι πιο λεπτομερείς (και έχουν περισσότερες 

κατηγορίες) συγκριτικά με τις ταξινομήσεις κάλυψης γης. Αλλά και οι ταξινομήσεις των τύπων 

οικοσυστημάτων είναι συνήθως πιο λεπτομερείς από τις ταξινομήσεις χρήσεων γης, καθώς 

επιπρόσθετα με τις χρήσεις γης πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι τύποι/κατηγορίες των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών (που βασίζονται κύρια και αποδίδουν τις δομές και λειτουργίες των 

οικοσυστημάτων).  

Ο καθορισμός λοιπόν των τύπων οικοσυστημάτων λαμβάνει υπόψη την κάλυψη γης, την χρήση 

γης/οικοσυστήματος, καθώς και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχονται. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ; 

Η αποτίμηση του φυσικού κεφαλαίου είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος αφορά στον 

προσδιορισμό, μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης, μετρήσιμων χαρακτηριστικών των 

οικοσυστημάτων, των ιδιοτήτων τους, των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους με στόχο την 

παρακολούθηση των μεταβολών τους στον χρόνο. Στόχος αυτής της αποτίμησης είναι η 

ενσωμάτωση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στους εθνικούς λογαριασμούς. 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ; 

Η υποκείμενη παραδοχή της αποτίμησης του φυσικού κεφαλαίου, είναι ότι καθότι το 

περιβάλλον είναι σημαντικό για την κοινωνία και την οικονομία, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ως ένα 

αγαθό το οποίο πρέπει να διατηρείται και να διαχειρίζεται, και η συνεισφορά του (υπηρεσίες) 

πρέπει να ενσωματώνεται σε συνηθισμένο πλαίσιο όπως ένα Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών.  

Είναι μια προσέγγιση, η οποία μπορεί να βοηθήσει ερωτήσεις όπως: 

Ποια είναι η συνεισφορά των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στην οικονομία, στην 

κοινωνική ευημερία, στην απασχόληση; 

Πως μεταβάλλεται στο χρόνο η κατάσταση, η υγεία και η ακεραιότητα των οικοσυστημάτων 

και ποιες είναι κύριες περιοχές υποβάθμισης και βελτίωσης; 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; 

• Βελτιστοποίηση μέσω κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων, των οικοσυστημικών υπηρεσιών, 

η οποία μπορεί επίσης να ωφελήσει τη βιοποικιλότητα και αντιστρόφως (Willemen et al., 2013), 

• Δυνατότητα παρακολούθησης των τάσεων στην παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών και στις 

επιδράσεων των χωρικών/χρονικών παραγόντων αλλαγής (Malinga et al., 2015), 
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• Αναγνώριση των συνεργειών και των ισορροπιών μεταξύ των οικοσυστημικών υπηρεσιών 

(Queiroz et al., 2015), 

• Προσδιορισμός για τα κόστη και οφέλη που προκύπτουν από την βελτιστοποίηση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών (Schägner et al., 2013), 

• Παρακολούθηση της χωρικής μεταβολή προσφοράς και ζήτησης (Schulp, Lautenbach & 

Verburg, 2014). 

 

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; 

Πρώτη βαθμίδα (Tier 1): 

Στην απλούστερη μορφή χαρτογράφησης, οι ειδικοί εκτιμούν το βαθμό παροχής 

οικοσυστημικών υπηρεσιών από τους διάφορους τύπους οικοσυστημάτων. Αυτές οι τιμές μπορούν 

στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την άμεση χαρτογράφηση της παροχής υπηρεσιών από τον 

ίδιο τον χάρτη των τύπων οικοσυστημάτων. Για παράδειγμα, οι ειδικοί χρησιμοποιούν την 

επιστημονική γνώση για να εκτιμήσουν τη βελτίωση της ποιότητας του νερού που παρέχεται από 

μια συγκεκριμένη δασική περιοχή, λόγω των μικροοργανισμών και των άφθονων σε ανόργανων 

συστατικών στο δάσος. Στη συνέχεια η έκταση του δάσους χρησιμοποιείται ως δείκτης για την 

παρεχόμενη υπηρεσία βελτίωσης της ποιότητας του νερού.  

Δεύτερη βαθμίδα (Tier 2): 

Αξιοποιεί την προσέγγιση της 1ης Βαθμίδας, ενσωματώνοντας επιπλέον δεδομένα για να 

προσθέσει λεπτομέρεια και ακρίβεια στο τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, τα πρωτογενή 

δεδομένα που συλλέγονται σε μία περιοχή μπορούν να συνδεθούν με δεδομένα κάλυψης γης ώστε 

να χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερη ή μικρότερη κλίμακα. Για παράδειγμα, στατιστικά στοιχεία 

εθνικών απογραφών για τη ξυλεία, μπορούν να κατανεμηθούν χωρικά και να χρησιμοποιηθούν για 

τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση αυτής της υπηρεσίας σε τοπική κλίμακα. 

Τρίτη βαθμίδα (Tier 3): 

Η τρίτη βαθμίδα προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο λεπτομέρειας ενσωματώνοντας µοντέλα που 

βασίζονται σε διεργασίες. Αυτά τα μοντέλα αντιπροσωπεύουν τις υποκείμενες διαδικασίες, τόσο 

βιολογικές όσο και φυσικές, που επηρεάζουν την παροχή μιας οικοσυστημικής υπηρεσίας. Για 

παράδειγμα, οι εδαφικοί τύποι, η μείξη δασικών ειδών και η τοπολογία μπορεί να επηρεάσουν την 

βελτίωση της ποιότητας του νερού.  

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; 

Βασικό βήμα είναι να οριστούν οι Βαθμίδες (Tiers) σύμφωνα με το στόχο της χαρτογράφησης, 

ώστε να επιβεβαιωθεί ότι παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με τη σχετική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων που στοχεύει η παραγωγή του εκάστοτε χάρτη.  

Αυτό υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της χαρτογράφησης 

αποφεύγοντας τις υπερβολικά πολύπλοκες προσεγγίσεις π.χ. σε περιπτώσεις όπου θα ήταν 

επαρκείς ακόμα και αδρές εκτιμήσεις-χαρτογραφήσεις και το αντίστροφο. 
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Στο πρώτο βήμα αυτής της προσέγγισης, θα πρέπει να περιγραφούν τα διάφορα στοιχεία του 

συστήματος ανθρώπου-περιβάλλοντος που περιλαμβάνουν τα οικοσυστήματα και τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες, καθώς και τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς και τις 

αλληλεπιδράσεις τους. 

Μόλις έχουν περιγραφεί  αυτά τα στοιχεία, μπορεί να επιλεγεί η κατάλληλη βαθμίδα (tier) και 

η σχετική μέθοδος χαρτογράφησης οικοσυστημικών υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες στο αναλυτικό Παραδοτέο του Έργου «Τεχνικός - Μεθοδολογικός Οδηγός για τον 

προσδιορισμό και την αξιολόγηση των τύπων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών 

τους στην Ελλάδα, σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα».   

 

 

 Εικόνα 80.  Δέντρο λήψης αποφάσεων για την επιλογή της κατάλληλης βαθμίδας για τη χαρτογράφηση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών (Πηγή: Burkhard and Maes, 2017) 

 

ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;  

Η χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών πραγματοποιείται κατ’ 

ελάχιστον σε επίπεδο τύπων οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο της Δράσης MAES της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έχει οριστεί η κατηγοριοποίηση των τύπων οικοσυστημάτων που παρουσιάζεται στη 

συνέχεια, η οποία είναι κοινή και τηρείται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να μπορεί να γίνεται 

επικοινωνία των αποτελεσμάτων κάθε χώρας:  

https://ab.pensoft.net/article/12837/
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1) Αστικά οικοσυστήματα 

2) Καλλιέργειες 

3) Λιβάδια 

4) Δάση και δασικές εκτάσεις 

5) Ερεικώνες και θαμνώνες 

6) Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 

7) Υγρότοποι 

8) Ποτάμια και λίμνες 

9) Όρμοι και μεταβατικά ύδατα 

10) Παράκτια οικοσυστήματα 

11) Ύφαλοι 

12) Πέλαγος – Ωκεανός 

 

Οι 7 πρώτοι τύποι εντάσσονται στα χερσαία οικοσυστήματα, τα ποτάμια και οι λίμνες 

αποτελούν οικοσυστήματα γλυκέων υδάτων και οι 4 τελευταίοι αποτελούν τα θαλάσσια 

οικοσυστήματα. Ο κάθε τύπος οικοσυστήματος μπορεί να διαιρεθεί σε επιμέρους αναλυτικότερα 

επίπεδα. Η ταξινόμηση που παρουσιάστηκε μια από τις γενικές κατηγοριοποιήσεις της Δράσης 

MAES της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κάθε τύπος οικοσυστήματος, μπορεί να έχει και 

λεπτομερέστερες υποδιαιρέσεις. 

 

Εικόνα 81. Μεθοδολογικό πλαίσιο για την χαρτογράφηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα 

ΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥΣ; 

Ένα σχήμα ταξινόμησης των τύπων οικοσυστημάτων για να είναι έγκυρο και να είναι 

επιστημονικά αξιόπιστο πρέπει να έχει ιεραρχική δομή και να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις 

αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, ένα σχήμα ταξινόμησης των τύπων οικοσυστημάτων 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την χαρτογράφηση, αξιολόγηση και αποτίμηση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών θα πρέπει να ενσωματώνει τα παρακάτω κριτήρια σχεδιασμού 

(Bogaart, 2019): 

Κριτήριο 1: Η τυπολογία ταξινόμησης να αντιπροσωπεύει τα οικοσυστήματα 
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Αυτό το κριτήριο εξετάζει τις εννοιολογικές αρχές της ταξινόμησης και εάν η υπό εξέταση 

τυπολογία αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων.  

Η έκταση που ταξινομείται αποτελεί ένα σύνολο ιδιοτήτων, το οποίο περιέχει μια σειρά 

οικολογικών και μη οικολογικών χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένων των τύπων βλάστησης, 

του εδάφους, της υδρολογίας, της διαχείρισης της χρήσης γης κ.ά.. Για τον χαρακτηρισμό των 

τύπων οικοσυστημάτων λαμβάνονται υπόψη εκτός από το φυσικό περιβάλλον και τους βιολογικούς 

παράγοντες και άλλες οικολογικές ιδιότητες και διαδικασίες, όπως οι τροφικές αλληλεπιδράσεις, 

η παραγωγικότητα και οι ιδιότητες βιομάζας, η ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών, ενέργειας και 

υλικών, κ.λπ. κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση και τη 

χωρική οριοθέτηση των οικοσυστημάτων. Σημειώνεται ότι, οι τύποι οικοσυστημάτων 

περιλαμβάνουν και κατηγορίες με λιγότερο ή περισσότερο ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, όπως οι 

καλλιέργειες, οι δομημένες εκτάσεις, οι οικισμού και τα αστικά κέντρα. 

Κριτήριο 2: Οι κλάσεις του σχήματος ταξινόμησης να μπορούν να οριοθετηθούν χωρικά 

Η χαρτογράφηση, αξιολόγηση και αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι μια 

προσέγγιση που βασίζεται στην έκταση της περιοχής και απαιτεί τη χρήση χωρικά 

προσδιορισμένων μονάδων. Κάποιες εννοιολογικές ταξινομήσεις των οικοσυστημάτων μπορεί να 

στηρίζονται σε ένα λεπτομερές σύνολο κριτηρίων για την περιγραφή του τοπίου. Ωστόσο, για τη 

χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η χαρτογράφηση, 

όπου οι οντότητες του οικοσυστήματος χαρτογραφούνται ως γεωγραφικές καταστάσεις και στις 

οποίες αποδίδονται γεωμετρικές και οικολογικές ιδιότητες. Εάν μια εννοιολογική ταξινόμηση 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί ένας χάρτης που να δείχνει την χωρική κατανομή των τύπων οικοσυστημάτων.  

Συνεπώς το σχήμα της ταξινόμησης θα πρέπει να μπορεί να αποτυπωθεί χωρικά αξιοποιώντας είτε 

υφιστάμενα δεδομένα είτε μέσω επεξεργασίας δεδομένων παρατήρησης γης. 

Κριτήριο 3: Οι μονάδες ταξινόμησης να είναι γεωγραφικά και εννοιολογικά λεπτομερείς, 

ενδελεχείς και περιεκτικές για όλους τους περιβαλλοντικούς τομείς 

Οι ευρύτεροι τύποι οικοσυστημάτων πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκλείουν περιβαλλοντικούς τομείς ή έντονα διακριτές κατηγορίες 

οικοσυστημάτων.  

Κριτήριο 4: Οι κλάσεις του σχήματος ταξινόμησης είναι μοναδικές, τόσο εννοιολογικά όσο και 

γεωγραφικά. 

Επειδή η χαρτογράφηση, αξιολόγηση και αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών βασίζεται 

στην έκταση, οι μονάδες οικοσυστήματος δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται, είτε εννοιολογικά 

είτε γεωγραφικά.  

Κριτήριο 5: Το σχήμα ταξινόμησης των τύπων οικοσυστημάτων πρέπει να είναι πρακτικό 

Ένα σχήμα ταξινόμησης των τύπων οικοσυστημάτων θα πρέπει α) να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών β) να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση των οικοσυστημάτων γ) να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

διαχρονική παρακολούθηση των ανωτέρω μεγεθών,  δ) να μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο 

εθνικών και περιφερειακών αναφορών.  
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Κριτήριο 6: Το σχήμα ταξινόμησης των τύπων οικοσυστημάτων θα πρέπει να συνδέεται με 

άλλα υφιστάμενα συστήματα ταξινόμησης 

Όποια και αν είναι η ταξινόμηση που επιλέγεται τελικά, θα πρέπει να συνδέεται με άλλα 

υφιστάμενα συστήματα ταξινόμησης οικοσυστημάτων και - εν μέρει - με ταξινομήσεις οικότοπων ή 

κάλυψης γης. Η σύνδεση ενός σχήματος ταξινόμησης με ένα άλλο απλοποιείται όταν υπάρχουν 

μοναδικές αντιστοιχίσεις μεταξύ των τάξεων και περιπλέκεται όταν υπάρχουν περισσότερες από 

μια. 

ΟΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (Ε.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η Ε.Ε., το 2011, αλλά και το 2020 υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 

με ορίζοντα το 2020 και το 2030 αντίστοιχα, που στόχευαν και στοχεύουν στην ανάσχεση της 

απώλειας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, μέχρι το 2020 και την 

επαναφορά της φύσης στη ζωή μας μέχρι το 2030. Συγκεκριμένα, με την Δράση 5 του Στόχου 2 οι 

χώρες της Ε.Ε. συνιστάται να προχωρήσουν σε “Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των 

Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους” (“Mapping and Assessment of Ecosystems and their 

Services” – MAES). Η Ελλάδα, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, ενέταξε το 2014 τη δράση MAES στην 

Εθνική της Νομοθεσία, μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα. 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΡΑΣΗ MAPPING AND ASSESSMENT OF ECOSYSTEMS AND THEIR SERVICES 

(MAES) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ;  

Η Δράση MAES της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει τόσο τη χαρτογράφηση, όσο και την 

αξιολόγηση των τύπων οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που προσφέρουν στους ανθρώπους. Η 

χαρτογράφηση των τύπων οικοσυστημάτων περιλαμβάνει τη θεματική απεικόνιση της 

οριοθέτησης  της έκτασής τους και των υπολογισμό της επιφάνειάς τους σε διαφορετικές 

κλίμακες (τοπική, περιφερειακή, εθνική, ευρωπαϊκή) ενώ η αξιολόγηση αναφέρεται στον 

προσδιορισμό της καλής ή κακής κατάστασής τους. Αντίστοιχα, η χαρτογράφηση των υπηρεσιών 

μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το πού, πώς και πότε παρέχεται κάθε υπηρεσία και η αξιολόγηση 

αναφέρεται στον βαθμό -μικρό ή μεγάλο- στον οποίο παρέχεται η εκάστοτε υπηρεσία από κάθε τύπο 

οικοσυστήματος. Σύμφωνα με το πλαίσιο αξιολόγησης της κατάστασης των τύπων 

οικοσυστημάτων στην ΕΕ (Maes et al. 2018) της η κατάσταση των οικοσυστημάτων (σε συνδυασμό 

με τη χαρτογράφησή τους) εξαρτάται κύρια από την καταγραφή και αξιολόγηση των δομών και των 

λειτουργιών των τύπων οικοσυστημάτων, αλλά και από τις υφιστάμενες πιέσεις κα απειλές.  
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ΠΩΣ ΩΦΕΛΕΙ Η ΔΡΑΣΗ MAES ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;  

Η Δράση MAES της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντικό μέσο επικοινωνίας και σύνδεσης 

των αποτελεσμάτων των πρωτογενών επιστημονικών δεδομένων και εξειδικευμένων αναλύσεων 

με άλλους επιστημονικούς κλάδους (π.χ. οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, επιστήμες 

μηχανικού), με το ευρύ κοινό και τελικά με τα κέντρα σχεδιασμού και λήψης διαχειριστικών και 

πολιτικών αποφάσεων. Προσφέρει τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τα οφέλη της 

βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στους υπεύθυνους 

λήψης αποφάσεων (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), με αποτέλεσμα οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται να μην είναι ουδέτερες ή επιβαρυντικές για το περιβάλλον. Η έννοια των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών φαίνεται να είναι μία δυνητικά ισχυρή ιδέα για την καθοδήγηση της 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης, καθώς και της ανάπτυξης δίκαιων στρατηγικών και πολιτικών 

αποφάσεων για την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και τη διαχείρισή τους. 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Η χαρτογράφηση και η αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών οικοσυστήματος 

είναι σημαντικές για την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για τη βιοποικιλότητα, 

καθώς και για την ενημέρωση της ανάπτυξης και της εφαρμογής σχετικών πολιτικών, σχετικά με 

το νερό, το κλίμα, τη γεωργία, τα δάση και τον χωρικό σχεδιασμό. Για παράδειγμα: 

1. Η Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 (Ανακοίνωση /2020/ 380), της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει ως στόχους μεταξύ άλλων: 

(α) να προστατευτεί το 30% των εδαφών και το 30% των θαλασσών στην Ευρώπη, 

(β) να αποκατασταθούν τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα στην ξηρά και τη θάλασσα σε όλη 

την Ευρώπη, 

(γ) αύξηση της βιολογικής γεωργίας και των «χαρακτηριστικών τοπίου» με πλούσια 

βιοποικιλότητα στις γεωργικές εκτάσεις, 

(δ) ανάσχεση και αντιστροφή της μείωσης των επικονιαστών, 

(ε) μείωση της χρήσης και των επιβλαβών επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων κατά 50%, 

(στ) αποκατάσταση τουλάχιστον 25000 χλμ. ποταμών της ΕΕ σε κατάσταση ελεύθερης ροής. 

2. Η Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (Οδηγία 2008/56/ΕΚ) θέτει στόχο για τα 

Κράτη Μέλη την χάραξη εθνικών θαλάσσιων στρατηγικών για να πετύχουν, ή να διατηρήσουν όπου 

υφίσταται ήδη, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, έως το 2020. 

3. Η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά ή αλλιώς Οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 

στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) που στοχεύει στην προστασία, τη 

βελτίωση και εξασφάλιση της ποιότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων (εσωτερικών 

επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων), και τη βιώσιμη 

διαχείρισή τους. 

4. Ο Κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα) (Ανακοίνωση 

/2020/ 80) στοχεύει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 50 ή 55% σε σύγκριση 

με τα επίπεδα του 1990, με απώτερο σκοπό μια κλιματικά ουδέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2050. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_en#the-business-case-for-biodiversity
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_en#the-business-case-for-biodiversity
https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080
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5. Η στρατηγική της ΕΕ για την Πράσινη Υποδομή (Ανακοίνωση /2019/ 236), επίσης προωθεί 

μέτρα για την ενίσχυση της παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών. 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ; 

Πολλές κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες επηρεάζουν τα οικοσυστήματα και τις 

υπηρεσίες τους ή εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Η ενσωμάτωση 

των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, είναι συνεπώς σχετική με μια σειρά αποφάσεων σε 

διαφορετικά επίπεδα και σε τομείς τόσο ποικίλους όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός και 

προγραμματισμός διάθεσης οικονομικών πόρων, ο χωροταξικός σχεδιασμός, ή η ανάπτυξη 

στρατηγικών, δράσεων, μέτρων και παρεμβάσεων προστασίας από τις πλημμύρες ή προσαρμογής 

στο κλίμα κ.α.. 

Η ενσωμάτωση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στη λήψη αποφάσεων πρέπει 

να πραγματοποιείται στο υπάρχοντα πλαίσιο σχεδιασμού. Δεν απαιτείται η δημιουργία 

παράλληλων διαδικασιών, αλλά η συμπλήρωση υφιστάμενων πλαισίων. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να υποστηρίξουν την επιτυχή ενσωμάτωση των 

οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους σε πολιτικές και αποφάσεις σχεδιασμού είναι οι 

παρακάτω: 

1. Ιεράρχηση των μέτρων που βελτιώνουν την κατάσταση των οικοσυστημάτων, ενώ 

συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής και την ευημερία ώστε να δημιουργηθεί καθαρό κέρδος 

για την κοινωνία  

Υπάρχει συνήθως ένα εύρος διαθέσιμων επιλογών για την αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης 

κοινωνικής πρόκλησης ή την επίτευξη ενός κοινωνικοοικονομικού στόχου. Οι επιλογές και τα 

μέτρα που βελτιώνουν την κατάσταση των οικοσυστημάτων (π.χ. μέσω δραστηριοτήτων 

αποκατάστασης, βελτιωμένης οικολογικής συνδεσιμότητας ή μείωσης των πιέσεων) πρέπει να 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη και να τους δίνεται προτεραιότητα όποτε είναι εφικτό. 

2. Αντιμετώπιση αλληλεξαρτήσεων, αντισταθμισμάτων ή συνεργειών της βιοποικιλότητας 

και των οικοσυστημικών υπηρεσιών 

Σε μια περιοχή που υπόκειται σε πολλαπλές πιέσεις και ανταγωνιστικές χρήσεις γης, είναι 

πιθανό να μην είναι πάντα εφικτό, να γίνει η επιλογή διαχείρισης που αποδίδει τα καλύτερα 

αποτελέσματα για το φυσικό περιβάλλον και όλο το φάσμα των υπηρεσιών προς επιμέρους 

ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Μέτρα για την αύξηση επιλεγμένων υπηρεσιών 

προτεραιότητας (ή δέσμες υπηρεσιών) μπορεί να οδηγήσoυν σε καινούργιες ή αυξημένες πιέσεις 

προς τα οικοσυστήματα. Μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αλλοίωση της δομής και των 

λειτουργιών του οικοσυστήματος, εις βάρος άλλων υπηρεσιών του οικοσυστήματος. 

3. Αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες μέσω της ιεράρχησης μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων  

Η υπ. αριθ. 7 Δράση  της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα αποσκοπεί στη διασφάλιση 

ότι δεν θα υπάρξει καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας και υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί ακολουθώντας μια ιεράρχηση των ενεργειών & μέτρων που πρέπει να γίνουν 

για τον μετριασμό και την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και 

τις υπηρεσίες τους: 

• Μέτρα για την αποφυγή των επιπτώσεων 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EL/COM-2019-236-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EL/COM-2019-236-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
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• Μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

• Μέτρα για την αποκατάσταση/επαναφορά υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων 

• Μέτρα για τον συμψηφισμό-αντιστάθμιση για σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις, που δεν 
μπορούν να αποφευχθούν, ελαχιστοποιηθούν ή αποκτασταθούν 

 
4. Εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης 

Η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, επιτρέπει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να 

υιοθετήσουν μέτρα πολιτικής όταν τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με έναν κίνδυνο για το 

περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία είναι αβέβαια και τα διακυβεύματα είναι υψηλά. 

5. Καθορισμός μακροπρόθεσμων στόχων και σχεδίων για τις βασικές οικοσυστημικές 

διαδικασίες και λειτουργίες 

 

6. Διασφάλιση της προσαρμοστικής διαχείρισης  

Η προσαρμοστική διαχείριση είναι μια συστηματική διαδικασία για τη συνεχή βελτίωση των 

πολιτικών και των πρακτικών διαχείρισης, μαθαίνοντας από τα αποτελέσματα των πολιτικών και 

πρακτικών που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως. 

7. Συντονισμός και ενσωμάτωση του σχεδιασμού σε διάφορους τομείς, και επίπεδα της 

διακυβέρνησης, καθώς και πλαίσιο λήψης αποφάσεων 

Η αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και η καλή διαχείριση των οικοσυστημάτων 

εξαρτώνται από (i) το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ τομέων της διοίκησης/διαχείρισης και 

αρμόδιων αρχών (συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών), (ii) τη 

διασφάλιση ότι οι διαδικασίες σχεδιασμού πραγματοποιούνται στις κατάλληλες χωρικές κλίμακες 

(πλησιέστερα στο οικοσυστήματα) και (iii) διατήρηση διασυνδέσεων μεταξύ διαφορετικών 

επιπέδων διακυβέρνησης. 

8. Διασφάλιση εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών 

Η συμμετοχή του κοινού αποτελεί τον πυρήνα της ενσωμάτωσης των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών στη λήψη αποφάσεων. Η διαχείριση των οικοσυστημάτων για τα οφέλη που παρέχουν 

είναι ζήτημα κοινωνικών επιλογών και είναι ζωτικής σημασίας να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι 

σε όλη τη διαδικασία. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ; 

ΒΗΜΑ 1ο Ορισμός του σκοπού, του πεδίου εφαρμογής και του πλαισίου ενσωμάτωσης των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών στη λήψη αποφάσεων 

ΒΗΜΑ 2ο Έλεγχος και ιεράρχηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους 

ΒΗΜΑ 3ο Χαρτογράφηση, αξιολόγηση, καθώς και η αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών 

ΒΗΜΑ 4ο Ενσωμάτωση της γνώσης και των αξιών στις αποφάσεις που θα ληφθούν 

Το Εργαλείο Υποστήριξης για την Αξιολόγηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών, παρέχει ένα 

αρχικό πλαίσιο για την υιοθέτηση μιας λογικής σειράς βημάτων προς αυτή την κατεύθυνση. 

https://www.guidetoes.eu/
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Εικόνα 82. Εργαλείο Υποστήριξης για την Αξιολόγηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών 
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Α2. ΟΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ LIFE-IP 4 

NATURA 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP 4 NATURA; 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της Δράση MAES, η χαρτογράφηση και αξιολόγηση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών, γίνεται μέσω δεικτών οι οποίοι βασίζονται στην ταξινόμηση του 

Συστήματος CICES. Ως δείκτης ορίζεται ένας αριθμός ή ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που 

παράγεται με μία καλά καθορισμένη μέθοδο, που αντικατοπτρίζει ένα θέμα ενδιαφέροντος. Οι 

δείκτες αυτοί είναι συνήθως σύνθετοι, δηλαδή συνδυάζουν διάφορες μετρήσεις ως προς την 

προσφορά και την ζήτηση του οφέλους, που παρέχεται από το εκάστοτε οικοσύστημα. 

Παραδείγματα δεικτών αποτελούν για παράδειγμα η «Έκταση και παραγωγικότητα» για την 

προμηθευτική οικοσυστημική υπηρεσία των καλλιεργειών ή ο «Κίνδυνος εδαφικής διάβρωσης ή 

προστασία από την διάβρωση» για τις υπηρεσίες ρύθμισης και διατήρησης που προσφέρουν τα 

χερσαία οικοσυστήματα. 

Στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP 4 NATURA συντάχθηκε ένας κατάλογος δεικτών για την 

αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στην Ελλάδα, ο οποίος 

στηρίχθηκε στην αξιοποίηση:  

(α) των ήδη διαθέσιμων δεδομένων από χρηματοδοτηθείσες από την ΕΕ δράσεις παρελθόντων 

ετών (π.χ. εφαρμογή της Οδηγίας για τα νερά, της Οδηγίας για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων 

κλπ),  

(β) των εθνικών βάσεων δεδομένων των επιμέρους Υπουργείων και των εποπτευόμενων 

φορέων τους,  

(γ) των επιστημονικών βάσεων δεδομένων που υπάρχουν διαθέσιμες για την Ελλάδα (π.χ. Flora 

of Greece Web) και  

(δ) της γνώμης των ειδικών που συμμετέχουν στο Έργο LIFE-IP 4 NATURA 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παραδοτέο του Έργου «Εθνικός Κατάλογος 

Δεικτών Οικοσυστημικών Υπηρεσιών». 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE-IP 4 NATURA; 

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA, υλοποιήθηκε η ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των 

τύπων οικοσυστημάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το εννοιολογικό πλαίσιο της Δράσης MAES και 

τις οδηγίες των σχετικών τεχνικών οδηγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. 

Παράλληλα έγινε αντιστοίχιση με τους τύπους οικοτόπους όπως περιγράφονται στην Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας  

Με τον τρόπο αυτόν προσδιορίστηκαν οι μονάδες (τύποι οικοσυστημάτων) χαρτογράφησης και 

αξιολόγησης για την υλοποίηση της Δράσης MAES στην Ελλάδα. 

  



 

  

 

www.edozoume.gr 

106 

MAES Κατηγορία 
οικοσυστήματος 
(Επίπεδο 1) 

MAES Κατηγορία 
οικοσυστήματος 
(Επίπεδο 2) 

Τύποι οικοσυστημάτων 
για την χαρτογράφηση και 
αξιολόγηση στην Ελλάδα 
(Επίπεδο 3) 

Κωδικός 

Αντιστοίχιση με τύπους 
οικοτόπων οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ (για τα φυσικά 
οικοσυστήματα) 

Χερσαία 

Αστικός ιστός 

Πυκνός έως μέτρια 
πυκνός αστικός ιστός (30-
100%) 

1.1.1  

Χαμηλής πυκνότητας 
αστικός ιστός (0-30%) 

1.1.2  

Καλλιέργειες 
Αρόσιµη γη 2.1.1  

Μόνιμες καλλιέργειες 2.2.1  

Δάση και δασικές 
εκτάσεις 

Εύκρατα δάση 
φυλλοβόλων 

3.1.1 
9110, 9130, 9140, 9150, 
9180, G91K, G91L 

Μεσογειακά φυλλοβόλα 
δάση 

3.1.2 
91M0, 9280, 9250, 9310, 
9350, 9260, 925A 

Παρόχθια δάση 3.2.1 
92A0, 92C0, 92D0, 91E0, 
91F0 

Ορεινά εύκρατα δάση 
κωνοφόρων 

3.3.1 
9530, 951B, 91ΒΑ, 91CA, 
95A0, 9410 

Μεσογειακά κωνοφόρα 
δάση 

3.3.2 2270, 9540, 9560, 9290 

Μεσογειακά 
σκληροφυλλικά δάση 

3.4.1 9340, 934A, 9320, 9370 

Μικτά δάση  3.5.1 9270 

Λιβάδια Λειμώνες 4.1.1 

6110, 6170, 6220, 6230, 
G628, 6290, 62A0, 62D0, 
6420, 6430, G645, 6510, 
651A, 1070 

Ερεικώνες και 
θαμνώνες 

Θάμνοι και χερσότοποι 5.1.1 
4060, 4090, 5360, 5420, 
5430 

Σκληροφυλλική βλάστηση 5.2.1 
2250, 5110, 5150, 5160, 
5210, 5230, 5310, 5330, 
5340, 5350 

Αραιή βλάστηση 

Άλλες εκτάσεις με αραιή 
βλάστηση 

6.1.1 
8130, 8140, 8210, 8220, 
8230, 8310, 8320, 8330, 
2240, 2260, 9620, 8250 

Παραλίες αμμόλοφοι 
αμμουδιές 

6.2.1 
1210, 1240, 1410, 2110, 
2120, 2220, 2230, 2210, 
21B0 

Απογυμνωμένοι βράχοι, 
καμένες, εκτάσεις, 
λατομεία 

6.3.1 1030 

Υγρότοποι 

Εσωτερικοί βάλτοι 
γλυκέων και αλμυρών 
υδάτων 

7.1.1 
72A0, 72B0, 2190, 1310, 
1410, 1420, 1430, 1510, 
1440 

Τυρφώνες 7.2.1 7140, 7210, 7220, 7230 

Θαλάσσια ύδατα Θαλάσσια ύδατα Θαλάσσια ύδατα 7.3.1 
1110, 1120, 1130, 1150, 
1160, 1170, 1180, 1310 

Γλυκά Ύδατα 
Ποτάμια και 
λίμνες 

Ποτάμια και λίμνες 8.1.1 
3130, 3140, 3150, 3170, 
3240, 3250, 3260, 3280, 
3290, 3190 

 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα παραδοτέα του Έργου «Χάρτης τύπων 

οικοσυστημάτων εκτός των περιοχών Ειδικών Ζωνών Διατήρησης του δικτύου ΝΑΤURA 2000 

(κλίμακα 1:50000)» & «Χάρτης τύπων οικοσυστημάτων εντός των περιοχών Ειδικών Ζωνών 

Διατήρησης του δικτύου ΝΑΤURA 2000 (κλίμακα 1:36)». 
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ΠΟΣΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ;   

Μέσω των πιλοτικών προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί για την ευρωπαϊκή Δράση MAES 

στην ΕΕ, έχει προκύψει μεγάλος αριθμών ενδεικτικών δεικτών για την αξιολόγηση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά, για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται από 

τα δάση, μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμοι 117 δείκτες. Στην χώρα μας, έχουν επιλεγεί 40 εθνικοί 

δείκτες που μπορούν να εφαρμοστούν, με βάση την διαθεσιμότητα των δεδομένων. Αναλυτικές 

πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παραδοτέο του Έργου «Εθνικός Κατάλογος Δεικτών 

Οικοσυστημικών Υπηρεσιών».  

ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; 

Οι δείκτες που επιλέχτηκαν ώστε να εφαρμόζονται στην Ελλάδα καλύπτουν και τις 3 

κατηγορίες οικοσυστημικών υπηρεσιών, που έχουν αναφερθεί. Για τις προμηθευτικές υπηρεσίες 

υπάρχουν 16 δείκτες, για τις υπηρεσίες ρύθμισης και διατήρησης 18 και για τις πολιτισμικές μόλις 

6. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παραδοτέο του Έργου «Εθνικός Κατάλογος 

Δεικτών Οικοσυστημικών Υπηρεσιών». 

ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ; 

Όσον αφορά στους τύπους οικοσυστημάτων, οι εθνικοί δείκτες καλύπτουν 9 από τους 12 

τύπους, και πιο συγκεκριμένα: αστικά οικοσυστήματα, καλλιέργειες, λιβάδια, δάση και δασικές 

εκτάσεις, ερεικώνες και θαμνώνες, εκτάσεις με αραιή βλάστηση, υγρότοποι, ποτάμια και λίμνες, 

όρμοι και μεταβατικά ύδατα. Συνεπώς, οι τύποι για τους οποίους δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι 

δείκτες, αφορούν στα θαλάσσια οικοσυστήματα και συγκεκριμένα τα παράκτια, τους υφάλους και 

τα πελάγη-ωκεανούς. 

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ;  

Οι 40 εθνικοί δείκτες διακρίνονται σε 6 κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια 

και σημειώνεται σε ποια κατηγορία οικοσυστημικών υπηρεσιών αντιστοιχούν:  

1) Δείκτες βιοποικιλότητας (5 δείκτες που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες ρύθμισης και διατήρησης) 

2) Δείκτες ποιότητας περιβάλλοντος (10 δείκτες που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες ρύθμισης και 

διατήρησης) 

3) Δείκτες παραγωγής προϊόντων και ενέργειας (6 δείκτες που αντιστοιχούν στις προμηθευτικές 

υπηρεσίες) 

4) Δείκτες δασοκομίας (6 δείκτες που αντιστοιχούν στις προμηθευτικές υπηρεσίες) 

5) Δείκτες αναψυχής (6 δείκτες που αντιστοιχούν στις πολιτισμικές υπηρεσίες) 

6) Δείκτες υδατικών πόρων (7 δείκτες, εκ των οποίων οι 4 αντιστοιχούν στις προμηθευτικές υπηρεσίες και 

οι 3 στις υπηρεσίες ρύθμισης και διατήρησης). 

ΠΟΣΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ; 

Το σύνολο σχεδόν των 40 εθνικών δεικτών, εφαρμόζεται σε περισσότερους από έναν τύπο 

οικοσυστήματος. Εξαίρεση αποτελούν οι δείκτες των υδατικών πόρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για τα ποτάμια και τις λίμνες. Για τα δάση και τους ερεικώνες-θαμνώνες 

παρατηρείται ο μεγαλύτερος αριθμός δεικτών συνολικά, όπως και ο μεγαλύτερος αριθμός δεικτών 

σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, συγκριτικά με τα υπόλοιπα 

οικοσυστήματα. 
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1) Αστικά οικοσυστήματα: 9 δείκτες (2 βιοποικιλότητας, 3 ποιότητας περιβάλλοντος, 2 παραγωγής 

προϊόντων και ενέργειας και 2 αναψυχής) 

2) Καλλιέργειες: 11 δείκτες (4 βιοποικιλότητας, 3 ποιότητας περιβάλλοντος, 2 παραγωγής προϊόντων και 

ενέργειας και 2 αναψυχής) 

3) Λιβάδια: 11 δείκτες (3 βιοποικιλότητας, 3 ποιότητας περιβάλλοντος, 2 παραγωγής προϊόντων και 

ενέργειας, 1 δασοκομίας και 2 αναψυχής) 

4) Δάση και δασικές εκτάσεις: 20 δείκτες (3 βιοποικιλότητας, 8 ποιότητας περιβάλλοντος, 1 παραγωγής 

προϊόντων και ενέργειας, 5 δασοκομίας και 3 αναψυχής) 

5) Ερεικώνες και θαμνώνες: 17 δείκτες (4 βιοποικιλότητας, 6 ποιότητας περιβάλλοντος, 3 παραγωγής 

προϊόντων και ενέργειας, 2 δασοκομίας και 2 αναψυχής) 

6) Εκτάσεις με αραιή βλάστηση: 11 δείκτες (3 βιοποικιλότητας, 3 ποιότητας περιβάλλοντος, 2 παραγωγής 

προϊόντων και ενέργειας, 5 δασοκομίας και 3 αναψυχής) 

7) Υγρότοποι: 8 δείκτες (3 βιοποικιλότητας, 3 ποιότητας περιβάλλοντος και 2 αναψυχής) 

8) Ποτάμια και λίμνες: 15 δείκτες (3 βιοποικιλότητας, 1 ποιότητας περιβάλλοντος, 1 παραγωγής προϊόντων 

και ενέργειας, 7 υδατικών πόρων και 3 αναψυχής) 

9) Όρμοι και μεταβατικά ύδατα: 7 δείκτες (2 βιοποικιλότητας, 3 ποιότητας περιβάλλοντος και 2 αναψυχής). 

ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; 

Οι εθνικοί δείκτες στην πλειονότητά τους έχουν διττό ρόλο, πέραν από την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών, λειτουργούν και για την αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων. Αυτό 

συμβαίνει καθώς η αξιολόγηση της κατάστασης ενός οικοσυστήματος σχετίζεται άμεσα με τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες που αυτό παρέχει, καθώς εάν βρίσκεται σε καλή κατάσταση τότε μπορεί 

να προσφέρει περισσότερες ή/και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες, σε σχέση με ένα 

υποβαθμισμένο οικοσύστημα. 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ; 

Δεν είναι στόχος όλων των δεικτών ο υπολογισμός μιας νομισματικής αξίας για την εκάστοτε 

υπηρεσία. Δείκτες που αναφέρονται στην αποδοτικότητα των καλλιεργειών μπορούν εύκολα να 

εκφραστούν σε οικονομική αξία, ενώ δείκτες που αναφέρονται στην αξία της βιοποικιλότητας όχι. 

Συνεπώς, στόχος των οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι η ανάδειξη της αξίας των οικοσυστημάτων, 

οικονομικής ή όχι, δηλαδή της αποτίμησής τους μέσω της χρήσης μιας μονάδας μέτρησης.  

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 

Στην χώρα μας, οι πρώτες έρευνες σχετικά με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες εμφανίστηκαν 

στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά πιο εκτεταμένες έρευνες αρχίζουν να πραγματοποιούνται  

μετά το 2006. Οι υπηρεσίες με τις οποίες ασχολείται περισσότερο η επιστημονική κοινότητα είναι 

οι προμηθευτικές και εστιάζουν κυρίως στην γεωργία. Έπονται οι υπηρεσίες ρύθμισης και 

διατήρησης, που επικεντρώνονται κυρίως στην επικονίαση, στην ρύθμιση της ροής των υδάτων και 

στην διήθηση θρεπτικών συστατικών. Τελευταίες στην έρευνα βρίσκονται οι πολιτισμικές 

υπηρεσίες, καθώς ναι μεν έχουν μελετηθεί, αλλά σε μικρότερο βαθμό από τις άλλες δύο 

κατηγορίες.  
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Α3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Operationalisation of natural capital and ecosystem services: from concepts to real-world 

applications (OpenNESS) www.openness-project.eu 

Το έργο OpenNESS είχε ως σκοπό να μεταφράσει τις έννοιες του φυσικού κεφαλαίου και των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών σε λειτουργικά πλαίσια, ώστε να προκύψουν δοκιμασμένες, πρακτικές 

και προσαρμοσμένες λύσεις για την ενσωμάτωση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην αστική 

διαχείριση, τη διαχείριση υδάτων και γης καθώς και στη λήψη αποφάσεων. Διερεύνησε επίσης τον 

τρόπο λειτουργίας των οικοσυστημικών υπηρεσιών ώστε να συνδέουν και υποστηρίζουν 

ευρύτερες πρωτοβουλίες οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ.  

Operational potential of ecosystems research applications (OPERAs)  https://www.operas-project.eu 

Το έργο OPERA είχε ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της επιστήμης και της πρακτικής 

εφαρμογής του επιστημονικού κλάδου των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Το έργο επικεντρώθηκε 

στις οικοσυστημικές υπηρεσίες και στο φυσικό κεφάλαιο,  αναπτύσσοντας τη δυνατότητα στα 

ενδιαφερόμενα μέρη να εφαρμόσουν αυτές τις έννοιες σε ένα επιχειρησιακό πλαίσιο. 

Enhancing ecosystem services mapping for policy and decision making (ESMERALDA) 

www.esmeralda-project.eu  

Στόχος του έργου ESMERALDA ήταν η ανταλλαγή εμπειριών μέσω μιας ενεργού διαδικασίας 

διαλόγου και συμμετοχής γνώσης ώστε οι συμμετέχοντες να επιτύχουν τους στόχους της Δράσης  

5 του Στόχου 2 της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. Η προσέγγιση χαρτογράφησης που 

ακολουθήθηκε ενσωμάτωσε τεχνικές βιοφυσικής, κοινωνικής και οικονομικής αξιολόγησης. Οι 

δράσεις του έργου αξιοποίησαν μεθόδους που βασίζονται σε έμπειρη γνώση, γεωχωρικά δεδομένα, 

διαθέσιμα δεδομένα δεικτών οικοσυστημικών υπηρεσιών και σύνθετα βιοφυσικά μοντέλα. 

Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas (BIOPROSPECT) 

http://balkanmed-bioprospect.eu/ 

Στόχος του έργου ήταν η διερεύνηση και τεκμηρίωση της οικονομικής αξία της 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών εντός δασικών περιοχών, καθώς και η 

ανάδειξη της βιώσιμης κεφαλαιοποίησης τους, ως μέσο για την αειφορική διαχείριση, ανάπτυξη και 

προστασία των φυσικών πόρων.  

Η αποτίμηση της συνολικής, σημαντικής οικονομικής αξίας των δασικών εκτάσεων μπορεί να 

αποτελέσει ένα πειστικό επιχείρημα για τη διατήρηση των άγριων ειδών και των οικοσυστημάτων. 

Γενικότερα, το έργο BIOPROSPECT επεδίωξε να συμβάλει αποτελεσματικά στη διατήρηση, 

προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της δασικής βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της φυσικής 

κληρονομιάς. 

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) 

https://biodiversity.europa.eu/maes 

Η χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους (Mapping and 

Assessment of Ecosystems and their Services - MAES)- είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwisqoX2s7fmAhXByKYKHXB6BL8QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.openness-project.eu%2F&usg=AOvVaw1eJ2j0gNzGsb4dv2kjGzlP
file:///C:/Users/roustanis/Documents/Erevnitika/LIFE16_IPE_GR/Deliverables/ToSend/%20https:/www.operas-project.eu
http://www.esmeralda-project.eu/showpage.php?storyid=11754
https://biodiversity.europa.eu/maes
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στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση των 

οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, η οποία ξεκίνησε το 2012. Η Στρατηγική για τη 

Βιοποικιλότητα περιγράφει μια σειρά από στόχους και ακριβείς ενέργειες για να σταματήσει η 

απώλεια βιοποικιλότητας. Ο Στόχος 2 στοχεύει στη διατήρηση και αποκατάσταση των 

οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους και, στο πλαίσιο αυτό, η Δράση 5 καλεί όλα τα κράτη μέλη 

να χαρτογραφήσουν και να αξιολογήσουν την κατάσταση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών 

τους εθνικό επίπεδο, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα αποτελέσματα αυτής της 

χαρτογράφησης και αξιολόγησης θα πρέπει να υποστηρίζουν τη διατήρηση και την αποκατάσταση 

των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους. 

System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) https://seea.un.org/ 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής-Οικονομικής Λογιστικής (System of Environmental-Economic 

Accounting -SEEA) είναι ένα πλαίσιο που ενσωματώνει οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα 

για να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη των σχέσεων μεταξύ οικονομίας και περιβάλλοντος 

καθώς και των αλλαγών στο απόθεμα των περιβαλλοντικών πόρων και του φυσικού κεφαλαίου, τα 

οποία δύναται να επιφέρουν οφέλη για την ανθρωπότητα. Στηρίζεται σε διεθνώς αποδεκτούς 

ορισμούς, ταξινομήσεις, λογιστικούς κανόνες και πίνακες για την παραγωγή τυποποιημένων 

στατιστικών μεγεθών και απογραφών μεταξύ των κρατών. 

Mapping and Assessment for Integrated ecosystem Accounting (MAIA) http://maiaportal.eu/home/ 

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο MAIA (Mapping and Assessment for Integrated 

ecosystem Accounting) χρησιμοποιεί το πλαίσιο του System of Environmental Economic Accounting 

– Experimental Ecosystem Accounting (SEEA-EEA), ως μεθοδολογική βάση για τη λογιστική του 

φυσικού κεφαλαίου (natural capital accounting - NCA). Το SEEA EEA είναι ένα πλαίσιο που 

αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα της Στατιστικής Επιτροπής του ΟΗΕ. Το SEEA αποτελεί μέρος του 

Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών, που χρησιμοποιείται από στατιστικές υπηρεσίες παγκοσμίως 

για την παραγωγή οικονομικών και άλλων στατιστικών. Επίσης, στα πλαίσια του MAIA αναπτύχθηκε 

μια προσέγγιση για την προσαρμογή του πλαισίου SEEA EEA στις συνθήκες των επιμέρους κρατών 

μελών της ΕΕ. 

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) http://www.teebweb.org/ 

Η πρωτοβουλία για τα οικονομικά των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας (Economics 

of Ecosystems and Biodiversity - TEEB) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στο 

φράση «να κάνουμε ορατές τις αξίες της φύσης». Ο κύριος σκοπός της είναι να ενσωματώσει τις 

αξίες της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα 

επίπεδα. Στοχεύει στην επίτευξη αυτού του σκοπού ακολουθώντας μια δομημένη προσέγγιση στην 

αποτίμηση που βοηθά τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αναγνωρίσουν το ευρύ φάσμα των 

ωφελειών που παρέχουν τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα, να καταδείξουν τις αξίες τους με 

οικονομικούς όρους και, όπου χρειάζεται, να ενσωματώσουν αυτές τις αξίες στη λήψη αποφάσεων. 

Convention on Biological Diversity (CBD) https://www.cbd.int/ 

Η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα ή αλλιώς Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (Convention 

on Biological Diversity  CBD), ως αποτέλεσμα της Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής που έγινε στο Ρίο 

ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο του 1992, τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 1993. Έχει 3 κύριους στόχους: 

1.Τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας 

https://seea.un.org/
https://www.operas-project.eu/
http://maiaportal.eu/home/


 

  

 

www.edozoume.gr 

111 

2.Την αειφόρο χρήση των συνιστωσών της βιολογικής ποικιλότητας 

3. Τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των ωφελειών που προκύπτουν από την αξιοποίηση των 

γενετικών πόρων 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα στις 21 

Δεκεμβρίου 1993 και αυτομάτως, όλα τα Κράτη Μέλη της είναι Συμβαλλόμενα Μέρη. Η Ελλάδα 

κύρωσε τη Σύμβαση τον Αύγουστο του 1994 με τον Νόμο 2204/1994/ΦΕΚ 59 Α΄. 

Ecosystem Services Partnership (ESP) https://www.es-partnership.org 

Η συνεργασία για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (Ecosystem Services Partnership - ESP) συνδέει 

πάνω από 3000 επιστήμονες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενα μέρη για τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες, οι οποίοι συμμετέχουν σε περισσότερες από 40 ομάδες εργασίας και 

έναν αυξανόμενο αριθμό εθνικών δικτύων σε όλες τις ηπείρους. Η πρωτοβουλία ESP διοργανώνει 

τακτικά παγκόσμια και περιφερειακά συνέδρια και παρέχει πολλές υπηρεσίες για την περαιτέρω 

βελτίωση της εφαρμογής των οικοσυστημικών υπηρεσιών, για τη διατήρηση της φύσης, την 

αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση.  

Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) https://cices.eu/ 

Η κοινή διεθνής ταξινόμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών (Common International 

Classification of Ecosystem Services -CICES) αναπτύχθηκε για την περιβαλλοντική αποτίμηση από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (European Environment Agency-EEA). Υποστηρίζει την 

υλοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής-Οικονομικής Λογιστικής (System of Environmental-

Economic Accounting - SEEA), του οποίου επί του παρόντος ηγείται η Στατιστική Διεύθυνση των 

Ηνωμένων Εθνών (United Nations Statistical Division - UNSD). 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 

https://ipbes.net/about 

Η διακυβερνητική επιστημονική και πολιτική πλατφόρμα για τη βιοποικιλότητα και τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services - IPBES) είναι ένας ανεξάρτητος διακυβερνητικός φορέας που ιδρύθηκε από τα 

κράτη για την ενίσχυση της διεπαφής επιστήμης και πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες, για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας, τη 

μακροπρόθεσμη ανθρώπινη ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδρύθηκε στην Πόλη του Παναμά, 

στις 21 Απριλίου 2012 από 94 κυβερνήσεις. Δεν είναι όργανο των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, 

κατόπιν αιτήματος της IPBES και με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της UNEP το 

2013, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) παρέχει υπηρεσίες 

γραμματείας στο IPBES.  

Biodiversity Information System for Europe (BISE)  https://biodiversity.europa.eu 

Το πληροφοριακό σύστημα για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης (Biodiversity Information 

System for Europe - BISE) είναι ένα ενιαίο σημείο εισόδου για δεδομένα και πληροφορίες σχετικά 

με τη βιοποικιλότητα που υποστηρίζει την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και των στόχων Aichi 

στην Ευρώπη. Συγκεντρώνοντας δεδομένα και στοιχεία για τη βιοποικιλότητα και τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες, συνδέεται με σχετικές πολιτικές, κέντρα περιβαλλοντικών δεδομένων, 

αξιολογήσεις και ερευνητικά ευρήματα από διάφορες πηγές. Αναπτύσσεται για να ενισχύσει τη 

βάση γνώσεων και να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βιοποικιλότητα. 

https://www.es-partnership.org/
https://cices.eu/
https://ipbes.net/about
https://biodiversity.europa.eu/
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