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Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταίρων: 

• Πανεπιστήμιο Πατρών  

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

 

 

 

 

 

H παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Ο Ευρωπαϊκός 

Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 

στην παρούσα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το παρόν παραδοτέο αφορά στη σύνταξη των σχετικών χαρτών για την κατάσταση των τύπων 

οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, όπως καταγράφηκαν από εργασίες πεδίου με τη χρήση 

της ειδικά ανεπτυγμένης για το έργο διαδικτυακής πλατφόρμας MAES_GR. Συνοψίζονται τα 

αποτελέσματα των συλλεχθέντων στοιχείων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (στο Ευρωπαϊκό 

πλέγμα αναφοράς 10 Km και στη γεωγραφική ενότητα των διοικητικών Περιφερειών – NUTS2, 

αντίστοιχα) και παρουσιάζεται η σχετική θεματική χαρτογράφηση. Τα αποτελέσματα τροφοδοτούν 

και τη Δράση C.4 ως δεδομένα του ppGIS.  
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SUMMARY 
 

This deliverable consists of the compilation of the relevant maps for ecosystem condition and 

ecosystem services, as recorded from field work using the specially developed for the project, the 

MAES_GR web-based platform. The results of the collected data are summarized at national and 

regional level (using the European 10 Km reference grid and in the geographical unit of the 

Administrative Regions of Greece - NUTS2, respectively) and the relevant thematic mapping is 

presented. The results also provide baseline input for Action C.4 as ppGIS data.
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