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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παρόν παραδοτέο με τίτλο «Χάρτης περιοχών προτεραιότητας για τις οικοσυστημικές
υπηρεσίες στην Ελλάδα», αφορά στην πρωταρχική αναγνώριση, καταγραφή και χαρτογράφηση των
κύριων οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και τη δημιουργία σχετικών θεματικών χαρτών,
σε εθνική και περιφερειακή κλίμακα.
Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από επίσημους φορείς σχετικά με τις κύριες κατηγορίες
οικοσυστημικών υπηρεσιών (δηλ. Προμηθευτικές οικοσυστημικές υπηρεσίες, Ρυθμιστικές και
διατήρησης οικοσυστημικές υπηρεσίες και Πολιτισμικές οικοσυστημικές υπηρεσίες). Για την
κατηγοριοποίηση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν οι κύριες κατηγορίες
του καταλόγου των εθνικών δεικτών οικοσυστημικών υπηρεσιών (παραδοτέο της Δράσης Α3),
δηλαδή οι εξής: Βιοποικιλότητα, Ποιότητα περιβάλλοντος, Παραγωγή προϊόντων και ενέργειας,
Δασοκομία, Αναψυχή, Υδατικοί πόροι.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν τις περιοχές εκείνες όπου υπάρχει συγκέντρωση
δεδομένων για τις διάφορες κατηγορίες οικοσυστημικών υπηρεσιών, αλλά και τις περιοχές με
έλλειψη δεδομένων. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι θεματικοί χάρτες που αποτελούν τη βάση για
την επιλογή και τον προσδιορισμό των περιοχών όπου απαιτείται περαιτέρω έρευνα και ιεράρχηση
της εφαρμογής δράσεων Χαρτογράφησης και Αξιολόγησης των Οικοσυστημάτων και των
Υπηρεσιών τους.
Οι τελικοί θεματικοί χάρτες (χάρτες περιοχών προτεραιότητας για τις οικοσυστημικές
υπηρεσίες στην Ελλάδα), που αφορούν το ζητούμενο του παρόντος παραδοτέου, αποτελούν τη βάση
για περαιτέρω έρευνα και μπορούν να αξιοποιηθούν για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων στα
κέντρα λήψης διαχειριστικών και πολιτικών αποφάσεων, αλλά και για την υποστήριξη α) των
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για το περιβάλλον και β) της ολοκληρωμένης ανάπτυξης.
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SUMMARY
The present deliverable entitled "Ecosystem services’ priority areas map of Greece", concerns the
identification, recording and mapping of main ecosystem services in Greece and drafting the relevant
thematic maps, on a national and regional scale.
Data were collected from official bodies and resources on the main categories of ecosystem
services (i.e. Provisioning, Regulating and maintenance, Cultural). For the categorization of the
collected data, the main categories of the National Set of Ecosystem Services Indicators (previous
deliverable of Action A3) were used, i.e.: Biodiversity, Environmental Quality, Food, material and energy,
Forestry, Recreation, Water resources.
The results of the analysis highlighted areas where a) simultaneous occurrence of data for the
various categories of ecosystem services is observed, and b) data gaps are evident. Consequently, a
series of relevant thematic maps have been created, which form the basis for the selection and
identification of areas where further research and prioritization for the implementation of Mapping and
Assessment of Ecosystems and their Services is required.
The final thematic maps (Ecosystem services’ priority areas maps of Greece), which is the core of
this Deliverable, form the basis for further research and the communication of the until-now results
towards the decision- and policy- making centers. These maps also contribute and support the efforts
towards implementation of national and European policies for the environment and sustainable
development.
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