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•
CORI
• Coastal Risk , Prevention and Management of Sea Originated Risks to the
Coastal Zone (Πξόιεςε θαη Γηαρείξηζε ησλ Πξνεξρόκελσλ από ηελ
Θάιαζζα Κηλδύλσλ γηα ηελ Παξάθηηα Εώλε)
•
INTERREG III B - ARCHIMED
•

870,000,00 €

•

60.000,00 €

•
6/2006 - 11/2008
• Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο)
• Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
• Διιεληθό Κέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλώλ
• Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
• Ψθεαλνγξαθηθό Κέληξν - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (Κύπξνο)
• National inter-university consortium for marine sciences-lru Napoli
Parthenope (Ιηαιία)
•
Environment
Τν έξγν CORI έρεη σο ζηόρν λα παξάζρεη εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ πξνεξρόκελσλ από ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απεηιώλ γηα ηελ
παξάθηηα δώλε. Τν έξγν ζπλίζηαηαη ζηα θάησζη:




αλαγλώξηζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ ηζνπλάκη θαη ησλ άιισλ αθξαίσλ
ζαιάζζησλ θηλδύλσλ πνπ απεηινύλ ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ
αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη κεζόδσλ γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηελ νπνία κπνξνύλ λα έρνπλ ζηελ
παξάθηηα δώλε ζπκβάληα ξύπαλζεο
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πηινηηθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ πξόιεςε θαη
αληηκεηώπηζε ηεο παξάθηηαο ξύπαλζεο από ζαιάζζηα αηπρήκαηα

Οη βαζηθέο ελέξγεηεο, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηνπ Έξγνπ είλαη:








εθαξκνγή πςεινύ επηπέδνπ αξηζκεηηθώλ κνληέισλ γέλεζεο ηζνπλάκη
θαη αλάδεημεο ησλ ελ δπλάκεη πεγώλ δεκηνπξγίαο ηζνπλάκη.
Αλαγλώξηζε θαη ραξηνγξάθεζε (κε ρξήζε ΓΣΠ) επηθίλδπλσλ ηζνπλάκη
γηα ηηο αθηέο ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ.
απνηίκεζε απεηιώλ από αθξαίεο κεηαβνιέο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο
ζε παξάθηηεο πεξηνρέο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ελ δπλάκεη ζπλέξγηα
θαηαηγίδσλ, ζαιάζζηαο ηξηθπκίαο, αθξαίσλ θπκαηηθώλ ζπλζεθώλ,
καθξνπξόζεζκεο αλύςσζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο
δηάβξσζεο ησλ αθηώλ. Αλαγλώξηζε θαη ραξηνγξάθεζε (κε ρξήζε ΓΣΠ)
αθξαίαο αλύςσζεο επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο γηα ηηο αθηέο ηεο αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ. Γξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ κε ζηόρν
ηελ αληηκεηώπηζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ από ηελ άλνδν ηνπ
επηπέδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο
εθηίκεζε δηαζπνξάο θαη παξακνλήο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο νθεηιόκελεο:
ζε πεηξειαηνθειίδεο - ρεκηθά, κηθξνβηαθά, αθόκα θαη ζε ξαδηελεξγά
ζαιάζζηα ζπκβάληα. Αλάπηπμε κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε
δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ παξάθηηαο ξύπαλζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
δξάζεσλ ειαρηζηνπνίεζεο νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ επηδξάζεσλ από
ηελ ξύπαλζε γηα ηηο αθηέο θαη ηνπο ινπόκελνπο
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελόο πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ
αλαραίηηζε θαη αληηκεηώπηζε ζαιάζζησλ ζπκβάλησλ πνπ ξππαίλνπλ ηελ
παξάθηηα δώλε. Σε απηό ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε ελόο

RADAR επηθαλείαο πςειήο ζπρλόηεηαο εληνπηζκνύ θπκαηηζκώλ θαη ε
αλάπηπμε θαη ν έιεγρνο κεζνδνινγηώλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ
ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη πξόιεςε γεγνλόησλ
ζαιάζζηαο ξύπαλζεο.

Παπαδοηέα
• Αλαγλώξηζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ ηζνπλάκη θαη άιισλ αθξαίσλ
ζαιάζζησλ θηλδύλσλ ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ
• Φπιιάδην ελεκέξσζεο πνιηηώλ ζε πεξίπησζε ζπκβάληνο ηζνπλάκη
• Γεκηνπξγία έθηαθηνπ επηρεηξεζηαθνύ πιαηζίνπ δξάζεο
• Χεθηαθνί Φάξηεο Υπνβάζξσλ Δπαηζζεζίαο παξάθηησλ πεξηνρώλ
ζηελ ΠΒΑ
• Μειέηε: Tsounami Risks to the coastal zone
• Μειέηε: Production of inundation maps of selected high risk areas
• Μειέηε: Development of an advection-diffusion numerical model for
marine pollutant dispersion

