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Υπεύθυνος εταίρος της δράσης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταίρων: 

• Πανεπιστήμιο Πατρών  

• Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

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 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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