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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν κείμενο  αναλύει την αρχιτεκτονική του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων DSS 

LIFE IP 4 NATURA, ενός διαδικτυακού, ευέλικτου και διαδραστικού συστήματος, το οποίο στοχεύει: 

α) στην υποστήριξη του προσωπικού όλων των υπεύθυνων για τη διαχείριση των περιοχών 

Natura 2000 (Ν2Κ) υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,  

β) στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών, επίκαιρων πληροφοριών και γνώσεων, 

γ) στη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης βάσει των διατάξεων του 

Άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για τη βέλτιστη διαχείριση και παρακολούθηση των περιοχών 

Natura 2000 (N2K). 

Παρουσιάζονται η μεθοδολογία ανάπτυξης, καθώς και τα στοιχεία του DSS LIFE IP 4 NATURA  

όπως η διεπαφή χρήστη που αναπτύχθηκε, το γεωγραφικό σύστημα που υποστηρίζει το DSS LIFE 

IP 4 NATURA, το σύστημα διαχείρισης λογαριασμού, το σύστημα διαχείρισης δεδομένων και το 

σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Επίσης αναλύονται οι αλληλεπιδράσεις και η ροή πληροφοριών 

μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων του DSS LIFE IP 4 NATURA ενώ παρατίθενται στο παράρτημα 

και οι απαιτήσεις χρηστών σχετικά με τις λειτουργικές και μη λειτουργικές προδιαγραφές του DSS 

καθώς και οι ιστορίες χρηστών που αναπτυχθήκαν 
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SUMMARY 

This deliverable analyzes the architecture of the Decision Support System (DSS) DSS LIFE IP 4 

NATURA, an online, flexible and interactive system, which aims to: 

(a) support the staff involved in Natura 2000 (N2K) area management at national, regional and 

local level; 

b) the provision of guidelines, up-to-date information and knowledge; 

(c) to facilitate and expedite the environmental licensing process under the provisions of Article 6 

of Directive 92/43 / EEC, for the proper management and monitoring of Natura 2000 (N2K) sites. 

The methodological development process is presented, as well as the components of DSS LIFE IP 

4 NATURA such as the user interface, the geographical system that supports DSS LIFE IP 4 NATURA, 

the user management system, the data management system and the access control system. The 

deliverable also analyzes the interactions and information flow between the various components of the 

DSS LIFE IP 4 NATURA. Finally, an annex is included with the DSS functional and non-functional user 

requirements as well as user stories built. 
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