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  Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών 

https://www.youtube.com/watch?v=BCH1Gre3Mg0


Ημέρα 1η 



Ημέρα 2η 



             

 

             Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών  
               στην ΕΕ και διεθνώς 

    Στόχος 2 

Διατήρηση οικοσυστημικών υπηρεσιών και αποκατάσταση οικοσυστημάτων 

Δράση 5 

Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους 
στην ΕΕ: οικονομική αποτίμηση, αποτίμηση φυσικού κεφαλαίου  

(MAES - Map and Assess Ecosystems and their Services in the entire EU 
territory; economic valuation; develop natural capital accounts) 

 Εννοιολογικό 

πλαίσιο 

Δείκτες Κατάσταση 
οικοσυστημάτων 

Αστικά 

οικοσυστήματα 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 



Tι είναι οι Οικοσυστημικές υπηρεσίες 
(Ecosystem Services); 

Η συμβολή των δομών και των λειτουργιών των οικοσυστημάτων στη διατήρηση 
και βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου (Burkhard & Maes, 2017) 

• Άμεση εξάρτηση από τα οικοσυστήματα και το φυσικό κεφάλαιο που 

βρίσκονται σε καλή λειτουργία και κατάσταση, τα οποία εξασφαλίζουν τη 

συστηματική «ροή» υπηρεσιών από τη φύση στην κοινωνία 

• Ισχυρό εργαλείο στη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε τοπικό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο: 

 Διαχείριση φυσικών 
πόρων 

 Προστασία του 
περιβάλλοντος 

 Χωροταξικός σχεδιασμός 

 Προστασία από την 
κλιματική αλλαγή 

 Περιορισμός των φυσικών 
καταστροφών 

 Συμβολή στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και έρευνα 



Επιστημονικές εργασίες σχετικές με τις οικοσυστημικές 

υπηρεσίες σε διεθνή περιοδικά από το 1993 μέχρι και το 2016 

Πρώτη εμφάνιση του όρου “ecosystem services” με τη σημερινή του 
έννοια από τον Daily και τους Constanza et al. το 1997  



Σημασία του MAES και η Δράση 5 της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 

Πολιτική για τη γεωργία 

Πολιτική για το κλίμα 

Πολιτική για τη θάλασσα 

Πολιτική για το νερό 
Στρατηγική για τη  
Βιοποικιλότητα 

Στρατηγική για τα Δάση 

Χωροταξική πολιτική 





Βιοφυσική 
αξιολόγηση και 
χαρτογράφηση 

Κοινωνική 
αξιολόγηση και 
χαρτογράφηση 

Οικονομική 
αξιολόγηση / 

αποτίμηση 

Μελλοντικά / 
εναλλακτικά 

σενάρια 

2017 

Βιο-φυσικά δεδομένα 

Ομογενοποίηση 
δεδομένων 

•Χάρτες χρήσεων γης 

•Δυνητική παροχή 
οικοσυστημικών 
υπηρεσιών 

 

2018 

Κοινωνική διάσταση 

Ροή ES 

Χρήση ES 

Κοινωνική αντίληψη των 
ES 

Συμμετοχή  
εμπλεκόμενων φορέων 

2019-2020 

Οικονομική διάσταση 

Οφέλη από τις ES 

Οικονομική αποτίμηση 

Συμμετοχή 
εμπλεκόμενων 
φορέων 

Σχέδιο δράσης (MAES Action Plan) 
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Workshop 

Ο «οδικός χάρτης» των στόχων της διημερίδας 

Υπουργείο 
Περιβάλλοντος 

& Ενέργειας 

Συμμετοχική εκπαίδευση - 
κατάρτιση 

Περιφερειακό επίπεδο: 

Περιφερειακή πολιτική 

Εθνικό επίπεδο: 
Εθνική πολιτική 

• Περιβαλλοντική νομοθεσία 

• Διαχείριση του δικτύου 
Natura 2000  

Τοπικό επίπεδο: 

Δημοτική πολιτική 







H εφαρμογή της Δράσης MAES 

(Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services)  

στην Ελλάδα 

 

Project: Life 4 Natura 





Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 


