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Ένας μη κερδοσκοπικός Διεθνής Οργανισμός 
με αποστολή την ανάδειξη της οικο-καινοτομίας
και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλα τα μέρη 
του οικοσυστήματος των δεδομένων, υπηρεσιών 
και προϊόντων Παρατήρησης Γης.

Ταυτότητα

▸ Επιμόρφωση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
▸ Μετατροπή των δεδομένων Παρατήρησης Γης 

σε υπηρεσίες
▸ Δια δραστικά Εργαστήρια [Living Labs]
▸ Ενδυνάμωση Δομών και Ανάπτυξη Ικανοτήτων 

[Capacity Building]



Είμαστε ένας συμμετέχων οργανισμός του

ACT LOCAL. THINK GLOBAL

Παρέχουμε λύσεις μέσω εμβληματικών 
έργων που βασίζονται σε περιοχές 
κοινωνικής ωφέλειας [SBAs] για την 
εξυπηρέτηση των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης [SDG]

“



▸ 27 προσφερόμενες υπηρεσίες σε διαφορετικά επίπεδα και αποδέκτες
▸ Ωφελούμενοι υπηρεσιών: Κράτος, Πολίτης, Επιχείρηση
▸ Επίπεδο υπηρεσιών βασισμένο σε ανοιχτά δεδομένα ΕΟ:

πληροφοριακό, επικοινωνιακό, διαλειτουργικό, διαδραστικό, διαχειριστικό
▸ Κέντρο Ελέγχου i-BEC – συνεχής επίβλεψη και διαχείριση υπηρεσιών τόσο 

αυτοματοποιημένα όσο και με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

Δημιουργία υπηρεσιών & υποδομών μέσω υλοποίησης προγραμμάτων



Ενιαία Γεωπύλη συλλογής ανοιχτών δεδομένων ΕΟ 



Διαδίκτυο των Πραγμάτων ως Υπηρεσία [TaaS]



EYECOAST
Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων 
Ζωνών του Θερμαϊκού Κόλπου: Πιλοτική εφαρμογή στη Δυτική Παράκτια Ζώνη

Διαχείριση 
Υδατικών Πόρων



RIVERALERT
Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων για την έκδοση ειδοποιήσεων πλημμύρας 
στην λεκάνη απορροής του Στρυμόνα

 Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης
 Σενάρια διάδοσης πλημύρας

Ανθεκτικότητα 
σε καταστροφές

Διαχείριση 
Υδατικών Πόρων



Αυτοματοποιημένες Τηλεμετρικές εφαρμογές για την επιχειρησιακή παρακολούθηση 
της λεκάνες απορροής του Στρυμμόνα

 Έγκαιρη προειδοποίηση ρύπανσης του ποταμού
 Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
 Αυτοματοποιημένες Αναφορές

Επιτήρηση της 
δημόσιας υγείας

Διαχείριση 
Υδατικών ΠόρωνAUTONEST



SAFEWET
Το έργο αποσκοπεί στην οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία διακρατικών 
υποδομών για την υποστήριξη και τον έλεγχο εφαρμογής περιβαλλοντικών μέτρων 
με στόχο την προστασία της περιβαλλοντικής ποιότητας και της δημόσιας υγείας 
σε θαλάσσια, παράκτια και λιμναία οικοσυστήματα

Επιτήρηση της 
δημόσιας υγείας



CIVILWATER
Διατήρηση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτινων πόρων των δήμων 
στη διασυνοριακή περιοχή

Διαχείριση Υποδομών 
και Μεταφορών



AGROLESS
Ανάπτυξη πρωτοκόλλων πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών σε τρεις άξονες: 
Άρδευση, Λίπανση, Φυτοπροστασία

Ασφάλεια Τροφίμων 
και Βιώσιμη Γεωργία



Energeia Ασφάλεια Τροφίμων 
και Βιώσιμη Γεωργία

Καινοτόμα 
Υβριδικά Ηλιακά 
και Γεωθερμικά 
Συστήματα

Ανακύκλωση 
Απορριμμάτων με 
Φωτοκατάλυση

Φωτοβιοαντιδραστήρας 
Μικροαλγών

Θάλαμος 
Ανάπτυξης

Νέα προϊόντα από 
Παράκτια Βιομάζα

Κομποστοποίηση

Υδροπονικά 
συστήματα 

καλλιέργειας

Ένα Έξυπνο Κέντρο Κατάρτισης για την Κυκλική Οικονομία & την Πράσινη Γεωργία



TerraMED
Αξιολόγηση της υποβάθμισης του εδάφους και στρατηγικές 
αποκατάστασης για τον αειφόρο σχεδιασμό χρήσεων γης

Αειφόρος αστική 
ανάπτυξη



Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

 Ανοιχτό, τοπικό, vis-NIR SSL

 Χτίσιμο δυνατοτήτων συνεργασίας για την 
εκμετάλλευση και συμβολή στο SSL

 Πλατφόρμα web-GIS MyDEWETRA
για την εξερεύνηση και την απεικόνιση δεδομένων για 
ακραίες φαινόμενα νερού Εδαφικοί χάρτες με χρήση 
Sentinel-2

Βελτιωμένη Γεωργία - Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

 Άμεση πρόβλεψη (Nowcasting) ηλιακής ενέργειας

 Το Σύστημα (SENSE) παρέχει πληροφορίες για την 
διαθεσιμότητα ηλιακής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο

 Μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε ολόκληρη την περιοχή

 Σημείο έναρξης για επενδύσεις σχετικές με την ενέργεια

Πρόσβαση στην Ενέργεια

 Ελλάδα: Παρακολούθηση παράνομων λατομείων

 Κύπρος: Εγκαταλειμμένος αμίαντος

 Turkey: Μεταλλοποίηση οξειδίου του σιδήρου

 Ανάλυση με χρήση δεδομένων Copernicus και 
δεδομένων Παρατήρησης Γης

Πρόσβαση στις πρώτες ύλες

 Στήριξη και συντονισμός των υπαρχόντων 
ευρωπαϊκών δικτύων [ACTRIS, EARLINET, EUFAR] και 
υποδομών σε συνέργιες μεταξύ κοινοτήτων των 
ατμοσφαιρικών επιστημών 

 DEAR-Clima: Κλιματική πληροφορία, παρελθόντος –
παρόντος – μέλλοντος, υψηλής ανάλυσης για 
Βασικές Κλιματικές Μεταβλητές [ECVs] και 
Κλιματικούς Δείκτες [CI]

Διαχείριση ενέργειας 
και ορυκτών πόρων

Ασφάλεια Τροφίμων 
και Βιώσιμη ΓεωργίαGEO CRADLE



Spectral libraries contain meticulous 
recordings of reference spectra from 
samples (earth materials such as soil 
and vegetation) coupled with 
precise chemical observations

MS-Sensor

Soft Infrastructure

Καινοτόμα Προϊόντα και Υπηρεσίες

Diagnostic Toolbox
FD Tool – Field Diagnostic Toolbox & GD Tool –
Greenhouse Diagnostic Toolbox evaluate 
agricultural management practices in regard to 
Good Agricultural Practices. Indicators being 
measured by both sets of toolboxes involve 
physical, chemical and biological parameters 
and can be measured by contact or proximal 
sensing methods.

Mobile Soil Sensor System based on 
soil sensor measuring visible and 
near-infrared spectra developed to 
estimate spatiotemporal distribution 
of specific soil quality indicators



Το GEOSS στην Ελλάδα

Ήμαστε μέλος του Παγκόσμιου 
Συστήματος Συστημάτων 
Παρατήρησης Γης [GEOSS] 
του GEO και έχουμε καθιερώσει 
το Περιφερειακό Σύστημα Των 
Συστημάτων.

Μετασχηματίζουμε Δεδομένα 
Παρατήρησης Γης σε Υπηρεσίες.

Data 
Hub

“ Data Fusion 
& Integration

Software as a 
Service [SaaS]

Services 
we offer

Το Σύστημα των 
Συστημάτων του i-BEC



www.i-BEC.org
Find us at:

zalidis@auth.gr
zalidis@i-BEC.org
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