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Υπεύθυνος εταίρος της δράσης: Πανεπιστήμιο Πατρών 

Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταίρων: 

• Πανεπιστήμιο Πατρών 

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

• Περιφέρεια Κρήτης 

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

• Περιφέρεια Αττικής 

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 

 

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 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφοράς συντάχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης C.6 «Εφαρμογή 

χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES) σε πιλοτικές περιοχές» 

και αποτελεί  το παραδοτέο «Συμμετοχικό μοντέλο για τη λήψη αποφάσεων και την υποστήριξη του 

συστήματος λήψης αποφάσεων». Το παρόν παραδοτέο αφορά στο εννοιολογικό πλαίσιο και τη 

μεθοδολογική προσέγγιση για τη δημιουργία ενός συμμετοχικού μοντέλου για την αναγνώριση, 

καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση των παρεχόμενων ή δυνητικά παρεχόμενων 

οικοσυστημικών υπηρεσιών σε επίπεδο μελέτης περίπτωσης (τοπική ή περιφερειακή κλίμακα). Πιο 

συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται: (α) η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την επιλογή μεθόδων και 

διαδικασιών συμμετοχικής λήψης αποφάσεων σχετικά με την ενσωμάτωση της έκτασης των 

οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, και (β) η παρουσίαση δεδομένων βάσης 

σχετικά με την εξάπλωση και κατανομή των τύπων οικοσυστημάτων, ως βασικό κριτήριο αναφοράς 

για την αξιολόγηση των  οικοσυστημικών υπηρεσιών, κατά την πραγματοποίηση των  δημόσιων 

διεργασιών διαβούλευσης. 
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SUMMARY 
 

This technical report was prepared in the framework of Action C.6 “Implementing Mapping and 

Assessment of Ecosystem Services (MAES) at pilot studies” and in particular for the deliverable 

"Participatory model for decision making and decision support system”, This deliverable concerns the 

conceptual framework and the methodological approach for the creation of a participatory model for 

the identification, registering, assessment and prioritization of the provided or potentially provided 

ecosystem services, at the case-study level (i.e., local or regional scale). More specifically, it includes a 

literature review on the selection of participatory decision-making methods and processes for 

integrating ecosystem extent, attributes and characteristics as baseline data needed and as a key 

benchmark for ecosystem services assessment during public consultation processes. 
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