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Λευκωσία, 03 Μαρτίου  2015 

 

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ €203.000 ΣΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ €13 ΕΚΑΤ. 

Προσέλκυσε ακόμη ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με στόχο τη δημιουργία κοινής 
πλατφόρμας ανταλλαγής  πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια στην θάλασσα    

 

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, πρόσφατα έχει καταφέρει να 
προσελκύσει ακόμη ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό 
ερευνητικό έργο εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 
ύψους €203.000. Το Έργο το οποίο φέρει το 
ακρώνυμο EU CISE 2020 (ΕU Common Information 
Sharing Environment 2020) έχει ως στόχο τη 
δημιουργία  και την πιλοτική εφαρμογή μίας 
κοινής ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής 
πληροφοριών που αφορούν θέματα της 
θαλάσσιας πολιτικής, ειδικότερα την ασφάλεια 
στην θάλασσα.  

Το EU CISE 2020 που υποστηρίζει την ανάπτυξη της 
Γαλάζιας Οικονομίας  (Blue Economy) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  αποτελεί μια από τις βασικές καινοτομίες της ευρωπαϊκής θαλάσσιας 
διακυβέρνησης, ένα στοιχείο της ευρωπαϊκής ψηφιακής ατζέντας και, τέλος, έναν πυλώνα του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την ευρωπαϊκή στρατηγική της ασφάλειας στην θάλασσα.  

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο θα λάβει χρηματοδότηση ύψους €203.000 με τον συνολικό προϋπολογισμό 
του Έργου να ανέρχεται στα €13 εκατομμύρια. Το τριετές ερευνητικό έργο θα υλοποιηθεί έχοντας την 
προοπτική του 2020 και χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την 
Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ε.Ε., μέσω ενός δικτύου συνεργασίας 37 εταίρων από 16 ευρωπαϊκές χώρες, με 
επικεφαλής τη Διαστημική Υπηρεσία της Ιταλίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή της Ενιαίας Θαλάσσιας Πολιτικής, που αφορά, 
μεταξύ άλλων, τη  βελτίωση της ανταπόκρισης της Θαλάσσιας Επιτήρησης  (Maritime Situational 

mailto:prinfo@ucy.ac.cy


 

Awareness) από τις αρμόδιες αρχές, μέσω της δικτύωσης και λειτουργίας των συστημάτων θαλάσσιας 
επιτήρησης στις Ευρωπαϊκές θάλασσες. 
 
Το έργο EU CISE2020 στοχεύει στην εγκαθίδρυση ενός πιο λειτουργικού και καινοτόμου συστήματος 
θαλάσσιας επιτήρησης CISE, για την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη των ευρωπαϊκών θαλασσών. Επίσης 
στοχεύει στην διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία των ευρωπαϊκών υπηρεσιών για την εκπλήρωση 
των στόχων που τέθηκαν σε σχέση με τη θαλάσσια πολιτική, έχοντας ως κύριο μέλημα την ανταλλαγή 
πληροφοριών σε όλες τις ευρωπαϊκές θάλασσες.  
 
Η ομάδα του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου που συμμετέχει στο ερευνητικό έργο 
και την οποία συντονίζει ο Δρ Γιώργος Ζωδιάτης, ωκεανογράφος, θα έχει ως κύριο καθήκον τον 
καθορισμό κοινών διαδικασιών και αλγορίθμων, την εναρμόνιση των πληροφοριών, την ανάπτυξη και την 
αξιολόγηση της εφαρμογής  του δικτύου CISE, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις  τεχνικές προδιαγραφές 
και τις απαιτήσεις των χρηστών που θα καθοριστούν στα αρχικά στάδια του έργου. 
  
Το έργο αποτελεί συνέχιση πιλοτικών προγραμμάτων όπως το BluemassMed και MARSUNO καθώς και 
του Μεσογειακού Συστήματος Λήψης Αποφάσεων για την Ασφάλεια στη Θάλασσα -MEDESS-4MS 
(Mediterranean Decision Support System for Marine Safety), του οποίου βασικός εταίρος είναι επίσης το 
Ωκεανογραφικό Κέντρο με υπεύθυνο ερευνητή τον Δρα Ζωδιάτη και για το οποίο το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου έχει λάβει χρηματοδότηση €850.000 από τα €6 εκατομμύρια συνολικής χρηματοδότησης του 
έργου. Να σημειωθεί ότι το MEDESS-4MS έχει συντονιστή το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. 
 
 
 

 

 

 

Yπεύθυνος Ερευνητικού Προγράμματος: 

Δρ Γιώργος Ζωδιάτης, Ωκεανογράφος, Ανώτερος  Λειτουργός 

Πανεπιστημίου (Ωκεανογραφικό Κέντρο) 

Τηλ.: 22893988  

Ηλεκτρ. Ταχ.: gzodiac@ucy.ac.cy 

 
Περισσότερες πληροφορίες: Ωκεανογραφικό Κέντρο, 
  http://www.oceanography.ucy.ac.cy/research/projects/eucise2020/ 
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