
                                                                                          

 Ακρωνύμιο •               MOONRISES 
 Τίτλος Έργοσ 

 

• Integrated Monitoring System For Desertification Risk Assessment 
 ( Οινθιεξσκέλν Σύζηεκα Παξαθνινύζεζεο γηα ηελ Απνηίκεζε ηνπ 

Κηλδύλνπ ηεο Δξεκνπνίεζεο) 

 Επιτειρησιακό 

Πρόγραμμα 

•  INTERREG III B - ARCHIMED 

 Πποςπολογιζμόρ 

Έπγος 

• 1.318.200,00 € 

 Πποςπολογιζμόρ 

Π.Τ.Α.Β.Α. 

•   144.900,00 € 

 Έναπξη / Λήξη •  6/2006 - 3/2008 
 Εηαιπικό Σσήμα 

 

•     Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο) 

•    Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 
•     Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 

•     Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
•     Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

•     University of Basilicata (Ιηαιία) 

Ανηικείμενο       • Environment 

  Σςνοπηική 
Πεπιγπαθή 

 Τν Έξγν MOONRISES έρεη σο ζηόρν ηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ελόο 
δηαρεηξηζηηθνύ εξγαιείνπ γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ ηεο 

εξεκνπνίεζεο ζε πεξηνρέο πνπ είλαη επηβαξεκέλεο ή παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Η ρξήζε θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ όπσο ηα 
Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, ηα Χεθηαθά Φαξηνγξαθηθά Υπόβαζξα, ε 

εθαξκνγή ελόο ζύγρξνλνπ ππνινγηζηηθνύ κνληέινπ, αιιά θαη νη δξάζεηο 
αληαιιαγήο εκπεηξηώλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ, ζπληέιεζαλ ζηελ παξαγσγή ελόο 

δηαρεηξηζηηθνύ εξγαιείνπ όπνπ πεξηιακβάλνληαη κέηξα πξόιεςεο θαη 

πξνζηαζίαο, ηα νπνία απνηεινύλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλνύληαη νη θνξείο 
γηα ηελ απνθπγή θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο. 

Τν Έξγν απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ελόο Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο γηα ηελ 
παξαθνινύζεζε θαη ηελ απνηίκεζε ησλ θηλδύλσλ εξεκνπνίεζεο, κε ρξήζε 

έξεπλαο πεδίνπ, κνληέισλ θαη δεηθηώλ επαηζζεζίαο, θαζώο θαη κε ηε ρξήζε 

ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ όπσο ηα Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ, ε 
Τειεπηζθόπηζε θαη ηα Σπζηήκαηα Δληνπηζκνύ Θέζεο. Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ 

έξγνπ είλαη ε θαηαγξαθή, ε παξαθνινύζεζε θαη ε πξόβιεςε θηλδύλσλ 
εξεκνπνίεζεο ζε πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηνπ Βνξείνπ θαη ηνπ Ννηίνπ 

Αηγαίνπ, ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Βαζηιηθάηα (Λνπθάλν Ιηαιίαο), 
πεξηνρώλ πνπ ππνθέξνπλ από ηηο επηπηώζεηο ηεο εξεκνπνίεζεο θαη ηεο 

ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ην Έξγν απνζθνπεί ζηε ηαμηλόκεζε ησλ επηιεγκέλσλ πεξηνρώλ 
ζηε βάζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ησλ ελ δπλάκεη θηλδύλσλ εξεκνπνίεζεο θαη 

ζηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη κνληέισλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε 
παξαθνινύζεζε, ζηελ απνηίκεζε θαη ζηε πξόβιεςε ηέηνησλ απεηιώλ, κέζσλ 

ησλ αθόινπζσλ ελεξγεηώλ: 

 Καηαγξαθή θαη ηαμηλόκεζε ησλ θηλδύλσλ εξεκνπνίεζεο 

 Μειέηε βηνθπζηθώλ δεηθηώλ 

 Αλάπηπμε ζεκαηηθώλ ρσξηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 Φξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ όπσο ΓΣΠ, Τειεπηζθόπηζε θαη Σπζηήκαηα 

Λήςεο Απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνύληαη θαη λα 
πξνβιέπνληαη νη θίλδπλνη εξεκνπνίεζεο 

  
  

 
 

 



                                                                                          
 

 Παπαδοηέα 

• Γεκηνπξγία ζρεηηθώλ Φαξηνγξαθηθώλ Υπνβάζξσλ 

• Ανάπτυξη ενόσ Ολοκληρωμζνου Συςτήματοσ Διαχείριςησ 

Αποφάςεων 

• Ανάπτυξη ενόσ Ολοκληρωμζνου Οδηγοφ Διαχείριςησ 

• Χεθηαθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ από αλνκνηνγελείο πεγέο γηα ηελ 

αλάπηπμε θεληξηθήο βάζεο ρσξηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηνπ Ννκνύ Λέζβνπ 

• Παξαγσγή ηεζζάξσλ εηδώλ Φαξηώλ 

 


