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Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου,
Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη
Foreword of the Rector of the University of Cyprus,
Professor Constantinos Christofides

Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω την έκδοση
αφιερωμένη στη δράση και τους ανθρώπους του
Ωκεανογραφικού Κέντρου.
Η Κύπρος, ως νησί, δεν θα μπορούσε παρά
να επικεντρωθεί στη μελέτη, εξερεύνηση και
αξιοποίηση του θαλάσσιου στοιχείου και το
Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν θα μπορούσε παρά να
λειτουργήσει το Ωκεανογραφικό Κέντρο. Άλλωστε
η εξερεύνηση της θάλασσας, εξυπηρετεί τόσο την
έρευνα στην οποία είναι ταγμένο το πρώτο ανώτατο
ακαδημαϊκό ίδρυμα, όσο και την ευρύτερη κοινωνία.
Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει εγρήγορση για
προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και του
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η οικονομία του νησιού,
που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό,
καθιστά επιτακτική την επιφυλακή σε θέματα
ρύπανσης, την κατάθεση δημιουργικών ιδεών
και την ανάληψη πρωτοβουλιών για προώθηση
του εναλλακτικού θαλάσσιου τουρισμού. Με την
Κύπρο πρωταγωνίστρια στο ναυτιλιακό τομέα, το
Κέντρο έχει να επιτελέσει ένα σημαντικό ρόλο στη
διασύνδεση της επιστήμης με τον επιχειρηματικό
2 Το Ω κ ε α ν ο γ ραφ ι κ ό Κέ ν τ ρ ο το υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Κύπ ρ ο υ

It is with great pleasure that I contribute the
foreword to this publication dedicated to the
people and activities of the Oceanography Center
of the University of Cyprus.
It is logical that Cyprus, as an island, should
concentrate on studying, exploring and exploiting
the marine environment surrounding it, and that
the University of Cyprus should operate the
Oceanography Center. Besides, sea exploration
serves the pledge of the University, the country’s
first higher education institution, to support
research, as well as benefitting society at large.
Climate change necessitates vigilance in order
to protect marine biodiversity and the marine
environment. The island’s economy, which relies
heavily on tourism, requires that the top priorities
should be alertness to matters of pollution, the
adoption of creative ideas and taking initiatives to
promote alternative maritime tourism. As Cyprus
is a leader in the maritime sector, the Center has
an important role to play in linking science with the
business world, both in terms of corporate social
The Oceanography Center of the University of Cyprus 3

κόσμο, όσον αφορά την πτυχή της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, την ασφάλεια και την
προστασία των θαλασσών και τη συνεισφορά του
Κέντρου μέσω της εμπειρογνωμοσύνης. Επιπλέον
οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της χώρας, με την έρευνα
για εξόρυξη υδρογονανθράκων, καθιστούν ακόμα
πιο σημαντικό και επίκαιρο το έργο του Κέντρου.
Η επένδυση στη «γαλάζια οικονομία και αειφορία»
προϋποθέτει συνέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η συνεργασία του Ωκεανογραφικού Κέντρου
με ερευνητικούς οργανισμούς, μονάδες και
ινστιτούτα κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Το
Κέντρο έχει προσελκύσει μέχρι σήμερα σημαντική
χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς θεσμούς και
είμαι βέβαιος ότι με το έργο του θα συμβάλλει
στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας σκέψης και
δράσης για τη θάλασσα και την προστασία της
θαλάσσιας ζωής.
Στην παρούσα έκδοση θα γνωρίσετε τους
ανθρώπους του Κέντρου και τα ερευνητικά
ενδιαφέροντά τους. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να
μάθετε για το πώς η έρευνα και οι επιστημονικές
συνέργειες έρχονται να αγκαλιάσουν την κοινωνία
και να προσφέρουν στον άνθρωπο και
το περιβάλλον γενικότερα.

responsibility and the security and protection
of the seas, as well as contributing towards
these goals through its expertise. In addition,
the country’s energy plans and the ongoing
exploration for hydrocarbon extraction make the
Center’s work even more important and relevant.
Investing in the ‘blue economy and sustainability’
requires synergies at the European level. The
collaboration of the Oceanography Center with
research organisations, entities and institutes is
a move in this direction. The Center has already
attracted considerable funding from European
institutions, and I am certain that through its work
it will contribute to the creation of a new culture
of thought and action for the protection of the sea
and marine life.
This publication will introduce you to the people
of the Center and their research interests. It is a
unique opportunity to learn about how research
and scientific synergies come to embrace society
and serve the people and the environment.

Sincerely,
Professor Constantinos Christofides
Rector

Με εκτίμηση,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,
Πρύτανης
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Πρόλογος
Preface

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο (ΩΚ) ξεκίνησε τη
λειτουργία του το 2003 ως μια μικρή ερευνητική
ομάδα στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής.
Τον Οκτώβριο του 2010 θεσμοθετήθηκε ως η
πρώτη ερευνητική μονάδα της Σχολής Θετικών και
Εφαρμοσμένων Επιστημών. Στόχος του είναι η
ανάπτυξη των θαλάσσιων ερευνών με έμφαση στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

The Oceanography Center of the University of
Cyprus [OC] began its operation in 2003 as a
small research team within the Department of
Mathematics and Statistics. In October 2010 it
was established as the first Research Unit of the
School of Pure and Applied Sciences. Its objective
is to develop and carry out marine research with a
focus on the Eastern Mediterranean region.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες
του Ωκεανογραφικού Κέντρου καλύπτουν
κυρίως τους ακόλουθους τομείς:

The research activities of the Oceanography
Center cover mainly the following areas:

1. Φυσική Ωκεανογραφία (προσομοιώσεις
κυκλοφορίας, συλλογή και ανάλυση δεδομένων από
παράκτιους πλόες, πλόες ανοικτής θάλασσας με
πλοία, αυτόνομα υποβρύχια οχήματα
και δορυφόρους)
2. Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία (προβλέψεις
κυκλοφορίας, θερμοκρασίας, κυματισμού, και
διασποράς πετρελαιοκηλίδων και άλλων ρύπων)
3. Βιολογική Ωκεανογραφία (μελέτη θαλάσσιας
βιοποικιλότητας, βιολογίας και οικολογίας
6 Το Ω κ ε α ν ο γ ραφ ι κ ό Κέ ν τ ρ ο το υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Κύπ ρ ο υ

1. Physical oceanography (circulation
simulations, in situ coastal and open sea
monitoring surveys, including data collection and
analysis from autonomous underwater vehicle
missions, research vessel cruises and satellites)
2. Operational oceanography (forecasts of
circulation, temperature, waves and dispersion of
oil spills and other pollutants)
3. Biological oceanography (study of marine
biodiversity, biology and ecology of alien species,
and the impact of climate change on marine
The Oceanography Center of the University of Cyprus 7

των ξενικών ειδών, επιπτώσεων κλιματικών
αλλαγών στη θαλάσσια βιοποικιλότητα καθώς
και επιπτώσεων ξενικών ειδών στα ιθαγενή
είδη, περιβαλλοντική εκπαίδευση, δημιουργία
καταδυτικών διαδρομών για προώθηση
εναλλακτικού τουρισμού, θέματα θαλάσσιας
ρύπανσης και προστασίας θαλάσσιων ειδών)
4. Ωκεανογραφικές βάσεις δεδομένων
Το Ωκεανογραφικό Κέντρο δίνει προτεραιότητα
στην προαγωγή της έρευνας, την προσέλκυση
νέων ερευνητικών προγραμμάτων και την ανάπτυξη
ιδεών συναφών με τις θαλάσσιες επιστήμες. Το
ΩΚ είναι ανοικτό σε ερευνητικές συνεργασίες με
νέους ή έμπειρους ερευνητές και με κάθε οργανισμό
που ασχολείται με τις θαλάσσιες επιστήμες και το
θαλάσσιο περιβάλλον.
Μέχρι στιγμής το Ωκεανογραφικό Κέντρο έχει
προσελκύσει ερευνητικά προγράμματα με
χρηματοδότηση μεγαλύτερη από 6 εκατομμύρια
ευρώ. Τα 10 τρέχοντα προγράμματα του Κέντρου
(Δεκέμβριος 2018) αντιστοιχούν σε 2 εκατομμύρια
ευρώ για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τα τελευταία χρόνια το Κέντρο απασχολεί γύρω
στους δεκαπέντε ειδικούς επιστήμονες στους
οποίους οφείλονται και οι περισσότερες επιτυχίες
του. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι εξ αυτών
εργάζονται στο Κέντρο σε συνεχή βάση πάνω από
δέκα χρόνια. Στην ειδική αυτή έκδοση ο αναγνώστης
έχει την ευκαιρία να τους γνωρίσει και να πάρει μια
γεύση από τις έρευνές τους.

biodiversity, as well as the impact of alien species
on native species, environmental education,
creation of diving routes for the promotion of
thematic tourism, issues of marine pollution and
protection of marine species)
4. Oceanographic databases
The Oceanography Center places priority on
promoting research, attracting new research
programme funding and developing ideas
related to marine science. The Center is open to
collaborative research with new or experienced
researchers and any organisation involved in
marine sciences and the marine environment.
So far, the Oceanography Center has attracted
research projects with funding exceeding €6
million. The Center’s 10 current programmes (as
of December 2018) contribute €2 million to the
University of Cyprus.
Currently, and for the past few years, the Center
employs approximately 15 special scientists to
whom we owe most of its successes. It is worth
mentioning that some of our scientists have been
working for the Center on a continuous basis for
more than 10 years. In this special edition, the
reader will be introduced to them and get a taste
of their research.
Professor Georgios Georgiou
Director, Oceanography Center

Καθηγητής Γιώργος Γεωργίου
Διευθυντής, Ωκεανογραφικό Κέντρο
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Ο Δρ. Γιώργος Γεωργίου έχει εργαστεί ερευνητικά
πάνω από τριάντα χρόνια στις περιοχές της
υπολογιστικής ρεολογίας και ρευστοδυναμικής, της
αριθμητικής ανάλυσης, και της ωκεανογραφίας.
Μετά από την ολοκλήρωση του διδακτορικού του
στη Χημική Μηχανική (Πανεπιστήμιο του Michigan,
1989) εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής
στο Université Catholique de Louvain, Βέλγιο
(1990-1992).

Dr Georgios Georgiou has been working in
research for more than 30 years. His interests
include the areas of computational rheology
and fluid dynamics, numerical analysis and
oceanography. After completing his PhD in
chemical engineering (University of Michigan,
1989), he worked as a post-doctoral researcher
at the Université Catholique de Louvain, Belgium
(1990-1992).

και έχει επιμεληθεί τέσσερεις τόμους πρακτικών
συνεδρίων. Ήταν προσκεκλημένος εκδότης τριών
διεθνών ρεολογικών περιοδικών και υπήρξε
εξωτερικός κριτής σε πληθώρα (>100) διεθνών
επιστημονικών περιοδικών. Έχει διδάξει επίσης στα
Πανεπιστήμια Michigan, Πάτρας, Κρήτης και Αιγαίου,
καθώς επίσης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου και στο Universidade Tecnolόgica Federal
do Parana΄ (Βραζιλίας).

dynamics and has edited four volumes of
conference proceedings. He has served as guest
editor for three international rheological journals
and has been a peer reviewer for more than
100 international journals. He has also taught
at the universities of Michigan, Patras, Crete and
the Aegean, as well as the Cyprus University of
Technology and the Universidade Tecnolόgica
Federal do Parana΄ in Brazil.

Το 1992 επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε
ως Λέκτορας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του
νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου
προήχθη στη βαθμίδα του Καθηγητή το 2004.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει εργαστεί ως
συντονιστής ή ως συνεργαζόμενος εταίρος
σε περισσότερα από τριάντα ευρωπαϊκά ή
εθνικά ερευνητικά προγράμματα (>€2.5M για το
Πανεπιστήμιο Κύπρου).

In 1992 Dr Georgiou became a Lecturer in
Applied Mathematics in the Department of
Mathematics and Statistics of the then newly
established University of Cyprus. He was
promoted to Professor in 2004. Over the past
20 years he has coordinated or has been a
collaborating partner in more than 30 European
and national research programmes that have
contributed more than €2.5 million in funding to
the University of Cyprus.

Ο Δρ. Γεωργίου ήταν πρωτεργάτης στη δημιουργία
του Ωκεανογραφικού Κέντρου το 2003 ως μιας
μικρής ερευνητικής ομάδας και στην μετεξέλιξή του
το 2010 ως της πρώτης ερευνητικής μονάδας της
Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.
Από την αρχή της λειτουργίας του Ωκεανογραφικού
Κέντρου εκτελούσε χρέη Προσωρινού Διευθυντή
(2003-2014) και στη συνέχεια εξελέγη ως ο
πρώτος Διευθυντής του Ωκεανογραφικού Κέντρου
(Φεβρουάριος 2015 - Φεβρουάριος 2019).

Dr Georgiou was the instigator for the creation
of the Oceanography Center in 2003, at the time
a small research team that was transformed
in 2010 into the first research institute of the
School of Pure and Applied Sciences. Since its
inception, Dr Georgiou served as Interim Director
from 2003 to 2014 and was later elected as
the first Director of the Oceanography Center
(February 2015 – February 2019).

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 130 ερευνητικά
άρθρα σε διεθνή περιοδικά με εξωτερική κρίση, είναι
συν-συγγραφέας ενός βιβλίου Ρευστοδυναμικής,

Dr Georgiou has published more than 130
research articles in peer-reviewed international
journals, is the co-author of a book on fluid
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Οι ερευνητικές δραστηριότητες του
Δρος. Daniel R. Hayes περιλαμβάνουν τη βασική
και εφαρμοσμένη φυσική ωκεανογραφία της
ανατολικής Μεσογείου και πιο γενικά φαινόμενα
μεγάλης και μεσαίας κλίμακας. Χρησιμοποιεί
καινοτόμες μεθόδους για την παρατήρηση και την
πρόβλεψη ωκεανογραφικών παραμέτρων για τη
μελέτη των φαινομένων αυτών.
Το διδακτορικό (M.S., Ph.D. από το πανεπιστήμιο
της Washington, 1996-2003) και μεταδιδακτορικό
του έργο (στο British Antarctic Survey, Cambridge
το 2004) αφορούσε την πολική ωκεανογραφία,
πρώτα στην Αρκτική και μετά στην Ανταρκτική.
Αν και αυτή η εργασία δεν αφορούσε άμεσα τη
Μεσόγειο, του επέτρεψε να αναπτύξει τις τεχνικές,
παρατηρησιακές, αριθμητικές, και αναλυτικές
δεξιότητες τις οποίες χρησιμοποιεί σήμερα. Επίσης,
του έδωσε την ευκαιρία να συνεισφέρει στον
προγραμματισμό και στην εφαρμογή περίπλοκων
ερευνητικών προγραμμάτων πεδίου κάτω από τις
δύσκολες συνθήκες των πολικών ωκεανών. Αυτή
η εμπειρία τον έχει βοηθήσει να πετύχει σε πολλές
14 Το Ω κ ε α ν ο γ ραφ ι κ ό Κέ ν τ ρ ο το υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Κύπ ρ ο υ

Dr Daniel R. Hayes’ research interests and
activities focus on basic and applied physical
oceanography in the Eastern Mediterranean. He
is generally interested in large- and mediumscale phenomena and uses innovative methods
for observing and predicting oceanographic
parameters in studying these phenomena.
Dr Hayes was awarded his PhD from the University
of Washington (1996-2003) and carried out
post-doctoral work in the British Antarctic Survey
(Cambridge 2004), in both cases researching
polar oceanography, first in the Arctic and then
in the Antarctic. Although this work obviously
did not concern the Mediterranean, it allowed
him to develop the technical, observational,
numerical and analytical skills he uses today.
It also gave him the opportunity to contribute
to the planning and implementation of complex
field research programmes under adverse polar
ocean conditions. His experience has helped
him to succeed in many research proposals and
observation programmes in Cyprus. Dr Hayes has

ερευνητικές προτάσεις και πολλά προγράμματα
παρατηρήσεων στην Κύπρο. Είχε την ευκαιρία
να συμμετάσχει σε μία ερευνητική κατασκήνωση
στον Αρκτικό πάγο στη θάλασσα Chukchi και να
μελετήσει την ισορροπία θερμότητας και αλατότητας
με μετρήσεις τύρβης κάτω από το θαλάσσιο πάγο
με καινοτόμο εξοπλισμό και μεθόδους (SHEBA
project). Διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό
και στην εκτέλεση του πειράματος με ένα αυτόνομο
υποβρύχιο όχημα (AUV) και ένα τηλεκατευθυνόμενο
υποβρύχιο όχημα (ROV), εφαρμόζοντας αριθμητικά
μοντέλα και προχωρημένες μεθόδους στατιστικής
ανάλυσης. Στα πλαίσια του προγράμματος Autosub
Under Ice, συμμετείχε ξανά σε ένα πείραμα πεδίου,
μελετώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ θαλάσσιου
πάγου και κυμάτων της Ανταρκτικής.
Από το 2004, εργάζεται στο Ωκεανογραφικό Κέντρο
ως Ειδικός Επιστήμονας και έχει μεγάλη εμπειρία
στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων
(παραδοτέα, δημοσιεύσεις και διαχείριση).
Γενικά το ερευνητικό του έργο αποτελείται από
παρατηρήσεις και αναλύσεις των δυναμικών
φαινομένων της θάλασσας.
Εκτός από παρατηρησιακή εργασία, η έρευνα του
συμπεριλαμβάνει την προσαρμογή και την ανάλυση
αποτελεσμάτων προγνωστικών υδροδυναμικών
μοντέλων (MFSTEP, ECOOP, MyOcean, iParallel) και
μοντέλων κυμάτων (eWAVE). Έχει διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και ανάλυση
συνόλων δεδομένων από μοντέλα για επιστημονικές
και εφαρμοσμένες μελέτες.
Είναι μέλος της επιτροπής καθοδήγησης του EuroGOOS Glider Task Team και της διεθνούς επιτροπής

had the opportunity to participate in a research
camp in the Arctic ice pack near the Chukchi
Sea and to study the heat and salinity balance
by taking turbulence measurements under the
ocean’s ice pack, using innovative equipment and
methods (SHEBA project). He played a central
role in the design and execution of the experiment
by way of an autonomous underwater vehicle
[AUV] and a remotely operated underwater
vehicle [ROV], as well as using numerical models
and advanced methods of statistical analysis. As
part of the Autosub Under Ice programme, he
also participated in another field experiment that
studied the interaction between the ice pack and
Antarctic ocean waves.
Since 2004 Dr Hayes has been working as a
special scientist at the Oceanography Center,
directing his extensive experience towards
the development of research programmes
(deliverables, publications and management).
In general, his research work concentrates on
the observation and analysis of dynamic marine
phenomena. In addition to observational work,
his research includes the adaptation and analysis
of results of forecasting hydrodynamic models
(MFSTEP, ECOOP, MyOcean, iParallel) and
wave models (eWAVE). Dr Hayes has played an
important role in the collection and analysis of
data sets from models, used in scientific research
and applied studies.
Dr. Hayes is a member of the steering committee
of the EuroGOOS Glider Task Team and of the
international steering committee ‘OceanGliders’,
part of the Global Ocean Observing System
T h e O c e a n o g r a p h y C e n t e r o f t h e U n i v e r s i t y o f C y p r u s 15

καθοδήγησης «OceanGliders», μέρος του JCOMMOPS (Joint IOC/WMO committee on Marine and
Meteorological Observations-in situ Observing Programmes Support Centre). Λόγω του ερευνητικού του
έργου το Ωκεανογραφικό Κέντρο έχει αναγνωριστεί
ως πρωτοπόρος οργανισμός στη τεχνολογία και
έρευνα με gliders. Έτσι, η Κύπρος σήμερα διεκδικεί τις
πιο μεγάλες αποστολές με αυτόνομο υποβρύχιο που
έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Τέλος, ο Δρ.
Χέις δρα ως εθνικό σημείο επαφής για το πρόγραμμα
BlueMed, το οποίο συντονίζεται εκ μέρους της
Κύπρου από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας με
στόχο τη δημιουργία Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας
και Καινοτομίας για την Μεσόγειο με την συνεισφορά
μιας τετραμελούς ομάδας ειδικών.

Περίληψη Ερευνητικού Έργου
Ο Δρ. Χέις έχει εφαρμόσει την τεχνογνωσία
του στις τεχνικές μεθόδους παρατηρήσεων
περίπλοκων αναλύσεων δεδομένων και ανάπτυξης
αριθμητικών μοντέλων και της εφαρμογής τους στη
Ανατολική Μεσόγειο, μία από τις πιο ανεξερεύνητες
ωκεανογραφικές περιοχές στον κόσμο. Με
υποστήριξη από τεχνικούς στην Κύπρο στην πόντιση
και ανάκτηση εξοπλισμού, έχει συλλέξει ένα μεγάλο
αριθμό ωκεανογραφικών δεδομένων στην ευρύτερη
περιοχή (θερμοκρασίας, αλατότητας, θαλάσσιων
ρευμάτων, κυμάτων, διαλυμένου οξυγόνου, οπτικής
διαύγειας, φθορισμού της χλωροφύλλης) από
μία μεγάλη γκάμα πλατφόρμων (υποβρύχια-gliders, πλοία, σημαδούρες/φλοτέρ, παράκτιους και
σταθμούς σε μεγάλο βάθος). Έχει συνδυάσει
παρατηρήσεις από τα αυτόνομα υποβρύχια gliders με υδροδυναμικά μοντέλα με προσομοίωση
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(GOOS) through the JCOMM-OPS (Joint IOC/
WMO Committee on Marine and Meteorological
Observations-in situ Observing Programmes
Support Centre). The Oceanography Center has
been recognised as a pioneering technological
organisation carrying out research using gliders;
it is for this reason that Cyprus can now claim
to have carried out the longest expeditions
that use autonomous underwater vehicles ever
realised in the Mediterranean. Finally, Dr Hayes
is a National Pivot for the BlueMed initiative, in
which the Research Promotion Foundation of
Cyprus is coordinating the Cyprus contribution to
a Strategic Research and Innovation Agenda for
the Mediterranean with the assistance of a panel of
four such experts.

Research Project Summary
Dr Hayes’ expertise has been applied to
technical methods of observation, complex data
analyses and the development of numerical
models that are implemented in the Eastern
Mediterranean, one of the world’s most underresearched oceanographic regions. With the
support of technical personnel in Cyprus for
the deployment and recovery of equipment, his
team collects oceanographic data in the greater
area (temperature, salinity, sea currents, waves,
dissolved oxygen, optical clarity, chlorophyll
fluorescence) through the use of a wide range
of platforms (underwater gliders, ships, buoys/
floats, coastal and deep-sea stations). Dr Hayes
combines the information received from the
gliders with hydrodynamic models, thus achieving

που επιτρέπουν πιο ακριβείς προβλέψεις των
ωκεανογραφικών ρευμάτων σε πραγματικό χρόνο.

more precise predictions of oceanographic
currents in near-real time.

Αυτές οι δραστηριότητες έγιναν στα πλαίσια των
ακόλουθων χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων. ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΟΔΑ: (2008-2012).
Στόχος του προγράμματος ήταν η παρατήρηση της
λεκάνης της Λεβαντίνης της ανατολικής Μεσογείου
σε ένα επίπεδο λεπτομέρειας και ακρίβειας που
δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ προηγουμένως,
με την αγορά και χρησιμοποίηση δύο αυτόνομων
υποβρυχίων οχημάτων, των gliders. Αυτές οι
παρατηρήσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή
σειράς δεδομένων, όπου το καθένα εκπροσωπούσε
παρατηρήσεις 5-6 μηνών των πρώτων 1000
μέτρων της υδάτινης στήλης και χιλιάδων
χιλιομέτρων κατά μήκος. Την ίδια περίοδο, ο Δρ Χέις
άρχισε να δραστηριοποιείται με το ανεπίσημο δίκτυο
European Gliding Observatories (EGO), στα πλαίσια
του οποίου εκπαίδευσε ερευνητές το 2008 στο 3ο
EGO Conference and Glider School, διοργάνωσε
το 4ο συνέδριο στην Λάρνακα, και ήταν μέλος της
οργανωτικής επιτροπής στα επόμενα 3 συνέδρια
που πραγματοποιήθηκαν.

The above activities were funded and carried out
under the following research programmes:

Το EGO χρηματοδοτήθηκε για δικτύωση και
συντονισμό από ένα European Cost Action, και
αργότερα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (FP7)
GROOM (Gliders for Research and Ocean Observations and Management). Αυτές οι δύο
δραστηριότητες επέτρεψαν στους επιστήμονες
να συντονίσουν τις προσπάθειές τους, να
εκπαιδεύσουν νέους επιστήμονες καθώς και φορείς
που σχετίζονται με τη θαλάσσια περιοχή, ώστε
να επωφεληθούν από τις μοναδικές ικανότητες
που προσφέρονται από τα gliders και τελικά να

The aim of the ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΟΔΑ (20082012) project was to observe and research the
Levantine basin of the Eastern Mediterranean
in unprecedented detail through the purchase
and deployment of two autonomous underwater
vehicles known as gliders. Collected over periods
of five to six months, these observations were
used to build up a number of data series,
each a set of observations of the upper 1000
metres of the water column in an area spanning
thousands of kilometres. During the same period,
Dr Hayes began working with the European
Gliding Observatories informal network [EGO],
under whose auspices he trained researchers
at the 3rd EGO Conference and Glider School in
2008, organised the 4th Conference in Larnaca
and participated as a member of the Organising
Committee in the next three EGO conferences.
EGO initially received funding for networking
and coordination from a European Cost Action
programme and later from the European
programme (FP7) GROOM [Gliders for Research
and Ocean Observations and Management].
These two activities have enabled scientists to
coordinate their efforts and to train new scientists
and marine-related bodies in order to take full
advantage of the unique capabilities offered by
gliders and ultimately to draw up a road map for
the future of European research infrastructure
with gliders.
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Με την απόκτηση κονδυλίων, συνεχίζονται οι
παραπάνω δραστηριότητες, με πιο πρόσφατο
το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Horizon 2020,
BRIDGES (Bringing together Research and Industry
for the Development of Glider Environmental
Services). Στο πρόγραμμα αυτό, αναπτύσσονται
δύο πρωτότυπα μοντέλα gliders για ερευνητικές και
εμπορικές εφαρμογές. Αναφορικά με το EGO Cost
Action και GROOM, ο Δρ. Χέις έχει συνεισφέρει
σημαντικά στην προετοιμασία της πρότασης και
στη διαχείριση του προγράμματος. Πρόσφατα,
πέτυχε τη χρηματοδότηση του προγράμματος CINEL
(Circulation and water masses of the NE Levantine)
σε συνεργασία με το OGS της Trieste, Italy και το
U.S. Office of Naval Research. Ο στόχος του διετούς
προγράμματος ήταν η οργάνωση πειράματος για την
παρατήρηση και προβολή των θαλάσσιων ρευμάτων
σε πραγματικό χρόνο με 3 αυτόματα υποβρύχια
gliders, 2 σημαδούρες και 16 επιφανειακές
σημαδούρες νοτιοδυτικά της Κύπρου. Αυτή η
έρευνα θα βοηθήσει να μάθουμε περισσότερες
πληροφορίες για τα περίπλοκα και δυναμικά
φαινόμενα το καλοκαίρι και το χειμώνα.

These activities steadily continue to gain
funding, the latest coming from the European
Union – Horizon 2020 programme BRIDGES –
Bringing together Research and Industry for the
Development of Glider Environmental Services.
Within this programme, two new glider prototypes
are being developed, both for research and
commercial applications. Concerning the EGO
Cost Action and GROOM,
Dr Hayes has significantly contributed towards
the preparation of the proposal and management
of the project. Recently, he has managed to
obtain funding from the CINEL [Circulation and
Water Mass Properties in the North-eastern
Levantine] programme, in collaboration with the
Instituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica
Sperimentale of Trieste, Italy, and the U.S. Office
of Naval Research. The objective of this two-year
programme was to organise an experiment in
order to observe and forecast real-time marine
currents in an area lying south-east of Cyprus,
deploying three gliders, two profiling floats and
sixteen surface drifting buoys. This research
project will improved our understanding of the
complex and dynamic phenomena taking place in
the region during both summer and winter.

e-URready4OS

e-URready4OS

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο Expanded Underwater Robotics Ready for Oil Spills (e-URready4OS)
έχει ως στόχο την αύξηση της ετοιμότητας για την
αντιμετώπιση των πετρελαιοκηλίδων στην παράκτια
ζώνη με την ενίσχυση και βελτίωση ενός στόλου
αυτόνομων υποβρυχίων οχημάτων (AUV), μη

The European programme entitled e-URready4OS
(Expanded Underwater Robotics Ready for Oil
Spills) aims to increase preparedness to address
oil spills in the coastal zone by strengthening
and improving a fleet of autonomous underwater
vehicles [AUVs], unmanned aerial vehicles

σχεδιάσουν ένα χάρτη για τη μελλοντική Ευρωπαϊκή
ερευνητική υποδομή με gliders.
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επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) και μη
επανδρωμένα επιφανειακά οχήματα (USVs) που
χρησιμοποιούνται για τον έγκαιρο εντοπισμό και
την παρακολούθηση διαρροών πετρελαίου και
πετρελαιοκηλίδων.
Το έργο, που είναι συνέχεια ενός μικρότερου
προγράμματος και συγκεκριμένα του URready4OS, είναι διετές και συντονίζεται από το
Πολυτεχνείο της Καρθαγένης (Ισπανία). Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου είναι €798,106
(€43,355 για το Ωκεανογραφικό Κέντρο). Στο
πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 11 εταίροι από
επτά χώρες (Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία,
Κροατία, Κύπρο, Νορβηγία και Πορτογαλία). Από
το Ωκεανογραφικό Κέντρο, συμμετέχουν οι Δρ.
Δανιήλ Χέις και Δρ. Γεώργιος Γεωργίου. Ειδικότερα,
οι δύο ερευνητές έχουν αναλάβει την προσομοίωση
των πετρελαιοκηλίδων για να βοηθήσει το στόλο
AUV να τις ανιχνεύει πιο γρήγορα. Επίσης, από
την στιγμή που υπάρχει ένδειξη της μορφής
της πετρελαιοκηλίδας από τα AUV, μπορεί να
ξανατρέξουν τα μοντέλα για να προβλέψουν τη θέση
της και τη μορφή της. Αυτό θα βοηθήσει τον στόλο
των AUV να συγκεντρωθεί στις περιοχές και βάθη
που πιθανόν να επηρεαστούν. Η σύνδεση των
μοντέλων με την θαλάσσια ρομποτική, αποτελεί
ένα γρήγορο και αποτελεσματικό εργαλείο το
οποίο θα βοηθήσει στην άμεση ανταπόκριση των
αρμοδίων υπηρεσιών σε περίπτωση εντοπισμού
πετρελαιοκηλίδας στην παράκτια ζώνη.

[UAVs] and unmanned surface vehicles [USVs] to
be used for early detection and monitoring of oil
leakages and oil spills.
The duration of the project is two years, a followon of a smaller two-year project (URready4OS).
It is coordinated by the Universidad Politécnica
de Cartagena, Spain, and has a total budget of
€798,106 (€43,355 for the Oceanography
Center). A total of eleven scientist–partners from
seven countries (Estonia, United Kingdom, Spain,
Croatia, Cyprus, Norway and Portugal) participate
in the programme. The Oceanography Center is
represented by Drs Daniel Hayes and Georgios
Georgiou, who have undertaken the simulation
of oil spills in order to help the speedy detection
by the AUV fleet. This helps the AUV fleet to
concentrate on areas and depths that are more
likely to be affected. In addition, once there is
an indication of the fate of the oil spill from the
AUV, they calibrate models to predict the oil
spills’ subsequent placement and format. The
result of linking models to marine robotics is a
fast and efficient tool that assists the competent
authorities to respond promptly in the event of an
oil spill in the coastal zone.
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Η ομάδα του προγράμματος e-URready4OS
και μέρος του εξοπλισμού τους.
The e-URready4OS team with some
of their equipment.
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Από το 2007, η Δρ. Γιάννα Σαμουήλ εργάζεται στο
Ωκεανογραφικό Κέντρο ως Ειδική Επιστήμονας
Έρευνας, και ταυτόχρονα συνεργάζεται με το Τμήμα
Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου ως
Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας, όπου και έχει διδάξει
πτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Ηθολογίας και
Θαλάσσιας Οικολογίας.

Η Δρ. Γιάννα Σαμουήλ είναι θαλάσσια βιολόγος.
Με υποτροφία Fulbright, σπούδασε Θαλάσσιες
Επιστήμες και Βιολογία, με υπο-ειδίκευση τη Χημεία
στο University of Miami, στη Φλόριντα των Η.Π.Α.
Η πτυχιακή της επικεντρώθηκε στην προστασία
είδους φάλαινας του Ατλαντικού Ωκεανού (North
Atlantic right whale) με την ενεργό εμπλοκή των
ναυτικών. Το 2004 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό
της (MSc) στο Cornell University στην πολιτεία της
Νέας Υόρκης, στο Τμήμα Ζωολογίας, με επικέντρωση
τις επιπτώσεις ήχων χαμηλών συχνοτήτων (από
ανθρωπογενείς πηγές) στα προστατευόμενα είδη
θαλάσσιων χελωνών. Το 2008 έλαβε το διδακτορικό
της (PhD) από το ίδιο Πανεπιστήμιο του Cornell, κατά
τη διάρκεια του οποίου μελέτησε με δορυφορικά
δεδομένα και διάφορα μοντέλα τις επιπτώσεις των
κλιματικών αλλαγών στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, η Δρ. Γιάννα
Σαμουήλ εργάστηκε ως βοηθός διδασκαλίας
μαθημάτων Βιολογίας, Ωκεανογραφίας, Βιοακουστικής και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης.
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Dr Yianna Samuel is a marine biologist. She
was awarded a Fulbright Scholarship for her
undergraduate degree during which she majored
in Marine Sciences and Biology, with a minor
in Chemistry, at the University of Miami. Her
thesis was on the protection of the North Atlantic
right whale species with the active engagement
of mariners. In 2004 she completed her MSc
in the Department of Zoology of the Cornell
University, focussing on the effects of lowfrequency sounds (from anthropogenic sources)
on protected species of sea turtles. In 2008 she
received her doctorate from the same university,
where she researched the effects of climate
change on marine ecosystems with the help of
various models and the use of data collected by
satellites. During her studies, she worked as a
teaching assistant in Biology, Oceanography, Bioacoustic and Satellite Remote Sensing courses.
Since 2007 Dr Samuel has worked as
a Specialist Research Scientist at the
Oceanography Center and at the same time

Στο πλαίσιο των εργασιών της στο Ωκεανογραφικό
Κέντρο, η Δρ. Γιάννα Σαμουήλ ασχολείται με την διεξαγωγή
έρευνας, τον συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων και
ομάδας, την υποβολή ερευνητικών προτάσεων, καθώς και
με την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών.
Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται σε θέματα
θαλάσσιας βιοποικιλότητας ενδημικών και λεσσεψιανών
ειδών, παράκτιας οικολογίας, κλιματικής αλλαγής,
δορυφορικών δεδομένων και εκπαίδευσης/
ενημέρωσης ομάδων (γενικό κοινό, μαθητές,
εμπλεκόμενοι φορείς).
Η Δρ. Γιάννα Σαμουήλ δρα ως το εθνικό σημείο επαφής
και είναι συντονίστρια των ερευνητικών προγραμμάτων
της Διεθνούς Επιτροπής για την Επιστημονική Εξερεύνηση
της Μεσογείου (CIESM) Tropical Signals και JellyWatch. Επίσης συμμετέχει στο ερευνητικό έργο Darwin
RIS-KY του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, ενώ
συνδιαχειρίζεται και το έργο του Τμήματος Βιολογικών
Επιστημών RELIONMED-LIFE.
Για το Ωκεανογραφικό Κέντρο, η Δρ. Γιάννα Σαμουήλ
συντονίζει τα ερευνητικά έργα Interreg-Med
BLUEMED, LIFE EUROTURTLES, και Interreg ΕλλάδαΚύπρος ΑΝΔΙΚΑΤ. Μέχρι στιγμής, έχει φέρει στο
Ωκεανογραφικό Κέντρο γύρω στα 1.1 εκατομμύρια
ευρώ από τις πετυχημένες ερευνητικές προτάσεις
που έχει υποβάλει.

collaborates with the Department of Biological
Sciences of the University of Cyprus, where she
has taught undergraduate and graduate courses
in Ethology and Marine Ecology. Her work for the
Oceanography Center focusses on carrying out
research, coordination of research programmes
and teams, submitting research proposals and
supervising dissertations. Her research focusses
on issues of marine biodiversity of both endemic
and Lessepsian species, coastal ecology, climate
change, satellite remote sensing data, as well as
educating and informing various groups about
these subjects (general public, students and
involved stakeholders).
Dr Samuel acts as the national contact person
and coordinator of the Tropical Signals and
JellyWatch research projects under the auspices
of CIESM (Commission Internationale pour
l’Exploration Scientifique de la Méditerranée). She
also participates in the Darwin RIS-KY research
project of the UCY Department of Biological
Sciences, while she is also a co-manager of the
RELIONMED-LIFE project of the Department of
Biological Sciences.
For the Oceanography Centre, Dr Samuel
coordinates the research projects Med BLUEMED,
LIFE EUROTURTLES and Interreg Greece-Cyprus
ANDIKAT. To date, the research project proposals
she has submitted have attracted revenues of
around €1.1 million to the Oceanography Center.
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Ερευνητικά προγράμματα
που συντονίζει η Δρ. Γιάννα Σαμουήλ

Research Project Coordinated
by Dr Yianna Samuel

― Interreg-Med BLUEMED: Σχεδιασμός /

― Interreg-Med BLUEMED: Plan/Test/
Coordinate Underwater Museums, Diving Parks
and Knowledge Awareness Centres, in order to
support sustainable and responsible tourism
development and promote blue growth in
coastal areas and islands of the Mediterranean

Πειραματισμός / Συντονισμός για Υποβρύχια
Μουσεία, Καταδυτικά Πάρκα και Κέντρα
Ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης,
προκειμένου να υποστηριχθεί η αειφόρος και
υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη και να προωθηθεί
η «Γαλάζια ανάπτυξη» των παράκτιων περιοχών
και των νησιών της Μεσογείου

Το ερευνητικό πρόγραμμα BLUEMED θέτει ως
έναν εκ των στόχων του την προστασία και
διατήρηση, με ενιαίο τρόπο, της υποβρύχιας φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς των παράκτιων
και παρακείμενων θαλάσσιων περιοχών της
Μεσογείου. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση
της οικονομίας των περιοχών αυτών, μέσω της
προώθησης και υιοθέτησης του μοντέλου για
τη βιώσιμη και υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στη
σωστή αξιοποίηση και προστασία της υποβρύχιας
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του
σωστού σχεδιασμού, ελέγχου και συντονισμού των
Υποβρύχιων Μουσείων, Καταδυτικών Πάρκων και
των Κέντρων Ευαισθητοποίησης και Γνώσης.
Σημειώνεται ότι είναι για πρώτη φορά σε παγκόσμιο
επίπεδο που θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής μελέτη
των βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την
προστασία και ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής
κληρονομιάς, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία
επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και
αρχαίων ναυαγίων. Παράλληλα, επιδιώκεται η
ευαισθητοποίηση του κοινού στο συγκεκριμένο
24 Το Ω κ ε α ν ο γ ραφ ι κ ό Κέ ν τ ρ ο το υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Κύπ ρ ο υ

One of the objectives of BLUEMED is the
protection and conservation of the underwater
natural and cultural heritage in coastal and
adjacent maritime regions of the Mediterranean;
it also seeks to strengthen the economy of
these areas by promoting and adopting a
model of sustainable and responsible tourism
development. Specifically, the programme aims
towards the proper exploitation and protection of
underwater natural and cultural heritage through
the correct design, control and coordination
of Underwater Museums, Diving Parks and
Knowledge Awareness Centres.
It is noteworthy that this is the first time that a
thorough study of best practices relating to the
protection and promotion of cultural heritage is
being conducted on a worldwide level. The study
places emphasis on the operation of visitable
underwater archaeological sites and ancient
shipwrecks. In parallel, it seeks to raise public
awareness on this issue and to promote and
enhance natural and cultural wealth.

θέμα και η προώθηση και ανάδειξη του φυσικού και
πολιτιστικού πλούτου.
Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου
της Κύπρου θα συμβάλλει ουσιαστικά σε δράσεις
που αφορούν την ανάπτυξη μεθοδολογιών,
τρόπων αξιολόγησης, βασικών δεικτών απόδοσης,
ερωτηματολογίων, καθώς και σε δράσεις που
αφορούν τη διάχυση των αποτελεσμάτων του
έργου. Ένα σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων
στις οποίες εμπλέκεται το Ωκεανογραφικό Κέντρο
αφορούν την πραγματοποίηση δειγματοληψιών
και την καταγραφή βιοποικιλότητας και διαφόρων
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα πλαίσια εκπόνησης
περιβαλλοντικών μελετών για τις πιλοτικές περιοχές.
Παράλληλα, μέσα απ’ τη συμμετοχή του στο
πρόγραμμα BLUEMED, το Ωκεανογραφικό Κέντρο θα
έχει τη μοναδική ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους
που διαθέτουν ουσιαστική εμπειρία σε θέματα ενάλιας
αρχαιολογίας, αποκομίζοντας έτσι σημαντικές γνώσεις
στο συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, μέσω της απόκτησης
εμπειριών σε θέματα ανάπτυξης, διαχείρισης και
ανάδειξης Υποβρύχιων Μουσείων, Καταδυτικών
Πάρκων και Κέντρων Ευαισθητοποίησης και Γνώσης
θα μπορέσει να συμβάλλει ουσιαστικά στη μελλοντική
εφαρμογή τους και στη χώρα μας.
Στο έργο συμμετέχουν οι Ειδικοί Επιστήμονες του
ΩΚ: Παύλος Δίπλαρος, Γρηγόρης Κονναρής, Γιώτα
Λαζάρου, Δρ. Δημήτρης Παπαζαχαρίου, Δρ. Γιάννα
Σαμουήλ, Σταύρος Στυλιανού, Γεώργιος Φυττής, καθώς
και ο Δρ. Γιάννος Μυλωνάς του Τμ. Πληροφορικής και
εκπαιδευτής του ομίλου καταδύσεων του Αθλητικού
Κέντρου του ΠΚ.

development of methodologies, evaluation
methods, key performance indicators and
questionnaires, as well as communication
activities conveying the project results. An
important part of the actions involving the
Oceanography Center relate to the sampling
and recording of biodiversity and various
environmental parameters in the context of the
environmental studies that will be drafted for the
pilot areas.
Additionally, the Oceanography Center will have
the unique opportunity to work with partners
who have substantial experience in the field of
marine archaeology, thus gaining significant
knowledge in this field. Through the acquisition
of experience in designing, developing and
managing Underwater Museums, Diving Parks
and Knowledge Awareness Centres, the Center
will be able to contribute greatly to the future
implementation of the programme in Cyprus.
The Oceanography Center is participating in
this project with the following special scientists:
Pavlos Diplaros, Gregory Konnaris, Yiota
Lazarou, Dr Yianna Samuel, Stavros Stylianou,
George Fyttis and Dr Yiannos Mylonas of the
Department of computer and the diving instructor
of the UCY Sports Centre Diving Club.

The Oceanography Center will contribute
substantially to the actions relating to the
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― LIFE EUROTURTLES (LIFE15 NAT/
HR/000997): Συλλογικές δράσεις για
τη βελτίωση των μέτρων διατήρησης των
Ευρωπαϊκών πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών.

― LIFE EUROTURTLES (LIFE15 NAT/
HR/000997): Collective actions for improving
the conservation status of the EU sea turtle
populations

Κύριος στόχος του συγκεκριμένου Έργου είναι η
υλοποίηση μιας σειράς δράσεων που αποσκοπούν
στη βελτίωση μέτρων διατήρησης των δύο ειδών
θαλάσσιων χελωνών τα οποία θεωρούνται ως
προστατευόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσα από την Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/
EOK (Παραρτήματα ΙΙ και ΙV). Επιπρόσθετα, το Έργο
αποσκοπεί, μέσω της διερεύνησης μέτρων και
πιλοτικής εφαρμογής τους στην περιοχή Natura
2000 «Πόλις-Γιαλιά» (CY4000001), στη μείωση
προβλημάτων που προκαλούνται στα αλιευτικά
εργαλεία επαγγελματιών ψαράδων λόγω ακούσιου
εγκλωβισμού θαλάσσιων χελωνών. Για την Κύπρο,
έχει μεγάλη σημασία η υλοποίηση του εν λόγω
Έργου καθώς πρόκειται για το πρώτο Έργο LIFE
που χρηματοδοτεί δράσεις που επικεντρώνονται
αποκλειστικά στο θαλάσσιό της περιβάλλον.
Παράλληλα αποτελεί και το πρώτο Ερευνητικό Έργο
με υλοποίηση δράσεων διατήρησης και προστασίας
που αφορούν την πράσινη χελώνα (Chelonia
mydas), η οποία ωοτοκεί στην Κύπρο, ως μια από
τις ελάχιστες περιοχές της Μεσογείου στις οποίες
αυτό το είδος ωοτοκεί. Το Ερευνητικό Έργο LIFE
EUROTURTLES λαμβάνοντας υπόψη την πολυεθνική
κατανομή των πληθυσμών αυτών των θαλάσσιων
χελωνών (οι οποίες έχουν περιοχές αναπαραγωγής
και τροφοληψίας σε διαφορετικές Μεσογειακές
χώρες), έχει δημιουργήσει για τις ανάγκες
υλοποίησής του μια ευρεία και αξιόλογη ομάδα
εταίρων από Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα,

The main objective of this project is the
implementation of a series of actions aimed at
improving conservation measures for the two sea
turtle species that are considered ‘as protected
species by European Union Habitats Directive
92/43/EEC (Annexes II and IV). The project aims
to reduce the problems caused by the accidental
entrapment of sea turtles in professional
fishermen’s nets and other equipment by
investigating possible measures that can be taken
and their pilot implementation in the Polis-Gialia
Natura 2000 site. For Cyprus, implementation
of this project is of great importance as it is the
first LIFE project to finance actions that focus
exclusively on its marine environment. At the
same time, it is the first research project to
implement protection and conservation actions
relating to the green turtle (Chelonia mydas)
species, which nests in Cyprus, one of its very few
nesting areas in the Mediterranean.
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στο Έργο LIFE EUROTURTLES συμμετέχουν 9
φορείς από 6 χώρες της Μεσογείου. Συντονιστής
είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κροατίας.
Συμμετέχουν επίσης το Blue World Institute of
Marine Research and Conservation (Κροατία),
το Τμήμα Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας «Charles
Darwin» του Πανεπιστημίου της Ρώμης, η WWF
Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο Primorska (Σλοβενία),
το Nature Trust Malta (Μάλτα), ο Σύλλογος
για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας
– ΑΡΧΕΛΩΝ (Ελλάδα), και από την Κύπρο το
Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου
και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.
Το Ωκεανογραφικό Κέντρο είναι και ο εθνικός
συντονιστής δράσεων για την Κύπρο.

parties are the Blue World Institute of Marine
Research and Conservation (Croatia), Charles
Darwin Department of Biology and Biotechnology
of the University of Rome, WWF Italy, Primorska
University (Slovenia), Nature Trust Malta,
Archelon (the Sea Turtle Protection Society of
Greece) and from Cyprus the Oceanography
Center and the Department of Fisheries and
Marine Research. The Oceanography Center
is also the national coordinator of actions
taking place in Cyprus and participates with the
following special scientists: Elena Abiza, Monica
Demetriou, Pavlos Diplaros, Gregory Konnaris,
George Nikolaidis, Dr Yianna Samuel, Stavros
Stylianou and George Fyttis.

Στο έργο συμμετέχουν οι Ειδικοί Επιστήμονες
του ΩΚ: Έλενα Αμπίζα, Μόνικα Δημητρίου,
Παύλος Δίπλαρος, Γρηγόρης Κονναρής, Γεώργιος
Νικολαΐδης, Δρ. Γιάννα Σαμουήλ, Σταύρος
Στυλιανού, και Γεώργιος Φυττής.

Taking into account the multinational distribution
of the populations of these sea turtles, breeding
and feeding in different areas across various
Mediterranean countries, the project has put
together a wide and remarkable team of partners
from European countries in order to implement
its programmes. Specifically, nine entities from
six different Mediterranean countries have joined
forces. The project is coordinated by the Croatian
Natural History Museum. The other participating
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― Interreg Ελλάδα-Κύπρος ΑΝΔΙΚΑΤ:
Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες
προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής
Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού
Τουρισμού
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου
καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες περιοχές,
ως εργαλείου για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής και
την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την
ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τη
βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα του
καταδυτικού, εμπλουτίζοντας και διαφοροποιώντας
τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες. Επιπλέον,
το έργο στοχεύει στη δημιουργία του κατάλληλου
πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει τους εταίρους στη
διαχείριση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων
που στοχεύουν στη διαφύλαξη σημαντικών
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αλλά και στην
ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Επιπροσθέτως, στοχεύει στη δυνατότητα
δημιουργίας ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών
έτσι ώστε οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε
ένα σημείο του δικτύου να μπορούν ταχύτατα να
εφαρμόζονται στα υπόλοιπα. Επιπλέον μέσω του
δικτύου επιτυγχάνεται σημαντικότατη προώθηση
και προβολή των καταδυτικών προορισμών με
εξοικονόμηση πόρων.
Το έργο προβλέπει την οριοθέτηση τεσσάρων
τουλάχιστον προστατευόμενων περιοχών με
χάραξη καταδυτικών διαδρομών στην Ελλάδα, σε
δύο από τις οποίες θα γίνει και πόντιση τεχνητών
υφάλων με σκοπό την αύξηση της βιοποικιλότητας.
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― Interreg Greece-Cyprus ANDIKAT: Diving
routes in marine protected areas of the Εastern
Mediterranean – Development of a Diving
Tourism Network

The Interreg Greece-Cyprus Diving Tourism
Network Development (ANDIKAT) project
aims to develop a network of diving routes as
a tool for protecting the marine environment,
preserving natural heritage and promoting
cultural heritage, raising public awareness about
the protection of the marine environment and the
sustainable development of tourism, especially
diving tourism, enriching and diversifying
the tourist services offered. In addition, the
project endeavours to create an appropriate
framework that will enable partners to manage
and coordinate activities aimed at preserving
important marine ecosystems, as well as to
promote cultural heritage. The project seeks to
create a network of diving routes where good
practices applied in one of the network’s locations
can quickly spill over to the rest. Additionally,
the network is an important tool to help promote
diving destinations with substantial savings.
The project foresees the demarcation of at
least four protected areas with diving interest
in Greece, in two of which artificial reefs will
be placed, so as to increase biodiversity. In
Cyprus, artificial reefs and statues will be
placed in the Dasoudi beach area. Moreover,
the project provides for mapping and examining
the possibility to allow marine archaeological
sites to be visitable in areas of great cultural
interest, such as Leros and Fourni in Greece. In

Στην Κύπρο θα γίνει πόντιση τεχνητών υφάλων
(ΤΥ) και αγαλμάτων στο Δασούδι. Επιπρόσθετα το
έργο προβλέπει την χαρτογράφηση και εξέταση
της δυνατότητας κήρυξης Ενάλιων Επισκέψιμων
Αρχαιολογικών Χώρων σε περιοχές οι οποίες
παρουσιάζουν μεγάλο πολιτισμικό ενδιαφέρον
όπως η Λέρος και οι Φούρνοι στην Ελλάδα
ενώ για την Κύπρο προβλέπεται καθαρισμός,
αποκατάσταση και αποτύπωση του αρχαίου λιμανιού
Αμαθούντας για σκοπούς ανάδειξης και δημιουργίας
καταδυτικής διαδρομής. Το Ωκεανογραφικό
Κέντρο, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών, θα προβούν σε διερεύνηση
του υποθαλάσσιου δυναμικού επισκεψιμότητας
(snorkeling, scuba diving) στην παράκτια
περιοχή Λεμεσού και ειδικότερα στη θαλάσσια
προστατευόμενη περιοχή «Δασούδι», με σκοπό
τον προσδιορισμό, την οριοθέτηση, και την χάραξη
καταδυτικών διαδρομών.

Cyprus, the plan is to clean up, rehabilitate and
record the ancient port of Amathous in order to
designate and promote it as a diving route. The
Oceanography Center, in collaboration with the
Department of Fisheries and Marine Research,
will investigate the dynamics and identify diving
routes for underwater snorkelling and scuba
diving in the coastal area of Limassol, particularly
in the Dasoudi marine protected area.

Η έρευνα πεδίου θα υλοποιηθεί κατά κύριο λόγο με
χρήση επιστημονικής κατάδυσης και δευτερευόντως
με χρήση άλλων οπτικών μέσων (drop cameras).
Τα τελικά παραδοτέα του ΩΚ-ΠΚ θα περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων:

 esign and draft an atlas-type guide that will
• D
appeal to all interested entities and end users:
diving schools, boat owners, divers, tourists,
researchers, local government. To assist
species identification, the guide will contain
photographs, as well as scientific descriptions
of the marine flora and fauna found in the
protected area of Dasoudi. The atlas will also
contain some general information on protected
areas, as well as other planned activities at
different locations users may want to visit.
Finally, it will include the signposted diving and
shallow zone routes created for the project;

• Την χάραξη και σηματοδότηση των τριών
καταδυτικών καθώς και της μιας διαδρομής
ειδικού ενδιαφέροντος με επικέντρωση τους
κυματοθραύστες καθώς και τη ρηχή ζώνη.
• Τη δημιουργία ενός οδηγού (άντλαντα), ο οποίος
θα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους
φορείς και χρήστες: καταδυτικές σχολές,
ιδιοκτήτες σκαφών, δύτες, τουρίστες, ερευνητές,
τοπική αυτοδιοίκηση. Ο οδηγός αυτός θα
περιέχει φωτογραφικό υλικό της θαλάσσιας

Field work will primarily be conducted through
scientific diving research and to a lesser extent
by the use of other optical instruments (drop
cameras). The final deliverables required from the
Oceanography Center include:
• Identification and signposting of three diving
routes, as well as one special interest route
concentrating on the breakwaters and shallow
water zone;

• Production of waterproof identification cards
of the main species occurring in the protected
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χλωρίδας και πανίδας που απαντά στη θαλάσσια
προστατευόμενη περιοχή Δασούδι, καθώς και
επιστημονικές περιγραφές για την αναγνώριση
των ειδών. Θα περιέχει επίσης κάποιες γενικές
πληροφορίες για τις προστατευόμενες περιοχές,
για τις δραστηριότητες και το χώρο που μπορούν
να χρησιμοποιήσουν οι διάφοροι χρήστες. Τέλος,
θα περιλαμβάνει τις καταδυτικές διαδρομές και τη
διαδρομή ρηχής ζώνης, που δημιουργήθηκαν στο
έργο.
• Την παραγωγή αδιάβροχων καταδυτικών
καρτών αναγνώρισης των κυριοτέρων ειδών
που απαντούν στην προστατευόμενη περιοχή
Δασουδίου. Οι κάρτες αυτές θα χρησιμοποιούνται
από τις καταδυτικές σχολές και θα μπορούν να
μεταφέρονται από τους δύτες στις καταδύσεις
τους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ανάδειξη
της σημασίας της διατήρησης της βιοποικιλότητας
και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της
θαλάσσιας ζωής.

area of Dasoudi. These cards will be given to
the diving schools and divers can take them
along to their dives. This will highlight the
importance of preserving biodiversity and raise
public awareness of the marine environment
and life.
The Oceanography Center is participating in
this project with the following special scientists:
Pavlos Diplaros, Gregory Konnaris, Yiota
Lazarou, Dr Yianna Samuel, Stavros Stylianou,
George Fyttis and Dr Yiannos Mylonas of the
Department of Computer Science and the diving
instructor of the UCY Sports Centre Diving Club.

Στο έργο συμμετέχουν οι Ειδικοί Επιστήμονες του
ΩΚ: Παύλος Δίπλαρος, Γρηγόρης Κονναρής, Γιώτα
Λαζάρου, Δρ. Γιάννα Σαμουήλ, Σταύρος Στυλιανού,
Γεώργιος Φυττής, καθώς και ο Δρ. Γιάννος Μυλωνάς
του Τμ. Πληροφορικής και εκπαιδευτής του ομίλου
καταδύσεων του Αθλητικού Κέντρου του ΠΚ.
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Ο Ανδρέας Νικολαΐδης έχει επαγγελματική
εμπειρία τριάντα ετών στην Επιχειρησιακή
Ωκεανογραφία, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας το
απέκτησε εργαζόμενος στην Υδρογραφική Υπηρεσία
του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, όπου προήχθη
έως την θέση του αναπληρωτή Τμηματάρχη του
Τομέα Περιβαλλοντικών Ερευνών της Διεύθυνσης
Ωκεανογραφίας και για σύντομο χρονικό
διάστημα του Προϊσταμένου του ανεξάρτητου
Γραφείου Υποστήριξης Ναυτικών Επιχειρήσεων.
Συμμετείχε σε ερευνητικούς επιχειρησιακούς
πλόες, στην κατάρτιση του Ελληνικού Εθνικού
Δικτύου Παλιρροιογράφων, και στην κατάρτιση
του Εθνικού Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος
Πληροφοριών ως εμπειρογνώμονας σε θέματα
Ωκεανογραφίας και Πληροφορικής. Δημιούργησε
εξειδικευμένες εφαρμογές στατιστικής επεξεργασίας
ωκεανογραφικών δεδομένων, για την υποστήριξη
των Ναυτικών Επιχειρήσεων και συνεργάστηκε
με Ακαδημαϊκούς φορείς όπως το ΕΜΠ, το ΙΤΕ
Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλους, για
την υλοποίηση αντιστοίχων εφαρμογών. Διετέλεσε
Καθηγητής στα Σχολεία Εξειδίκευσης του Πολεμικού
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Andreas Nikolaidis has 30 years of

professional experience in operational
oceanography, most of which was acquired while
working for the Hydrographic Service of the
Hellenic Navy, where he reached the position
of Deputy Head of the Environmental Research
Division of the Oceanography Department
and for a short time served as Head of the
independent Naval Support Operations. As an
expert in oceanography and informatics, he has
participated in operational research voyages,
contributing to the establishment of the National
Greek Tide-Gauge Network and the National
Maritime Geographic Information System. He
has developed specialised statistical applications
for processing oceanographic data to support
naval operations and has collaborated with
many academic bodies such as NTUA (National
Technical University of Athens), the Foundation
for Research and Technology – FORTH in Crete,
the University of Athens and others in the
implementation of related applications. He also
served as Professor in the Navy Specialisation

Ναυτικού. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην
Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών με εξειδίκευση στη
φυσική και επιχειρησιακή ωκεανογραφία, από το
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου
του Αιγαίου. Διαθέτει επαγγελματικούς τίτλους
στον τομέα του προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών με πρόσθετη εξειδίκευση στα
Δίκτυα Υπολογιστών, τα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών και τα Δορυφορικά Συστήματα της
ESA και έχει πιστοποιητικό Διεθνούς Διδακτικής
Επάρκειας. Από το 2010, εργάζεται ως Ερευνητής
στο Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Κύπρου, όπου συμμετείχε σε περισσότερα από
είκοσι Ερευνητικά Προγράμματα, με αντίστοιχες
διεθνείς δημοσιεύσεις. Παράλληλα, εκπονεί
Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία ασχολείται με τη
μελέτη και την προσαρμογή αριθμητικού συστήματος
προσομοίωσης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στις
θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Schools. He holds a Master’s degree in
coastal management with specialisation in
natural and operational oceanography from
the Department of Marine Sciences of the
University of the Aegean. He also holds several
professional titles in computer programming,
specialised in computer networks, geographic
information systems and ESA satellite systems,
and possesses the International Teaching
Competence certificate. Since 2010 he has been
working as a researcher at the Oceanography
Center, where he has participated in more than
20 research programmes and contributed to
the corresponding international publications
At the same time, he is working on his doctoral
thesis in the Department of Civil Engineering
and Geoinformatics of the Cyprus University
of Technology, studding the sea water masses
circulation in the Eastern Mediterranean.
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EUCISE 2020

EUCISE 2020

Το CISE (Common Information Sharing Environment for Maritime Surveillance in Europe),
κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών
για τη θαλάσσια επιτήρηση στην Ευρώπη, είναι
μια εθελοντική διαδικασία συνεργασίας, για την
ενίσχυση και την προώθηση της ευαισθητοποίησης
σχετικά με τον ευρωπαϊκό θαλάσσιο τομέα, για
την ευημερία και την ασφάλεια της ΕΕ και των
πολιτών της. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα
πολιτικό, οργανωτικό και νομικό περιβάλλον που
θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
των επτά συναφών τομέων/κοινοτήτων χρηστών
(μεταφορές, προστασία του περιβάλλοντος,
έλεγχος της αλιείας, έλεγχος των συνόρων,
γενική επιβολή του νόμου, τελωνεία και άμυνα).
Το πρόγραμμα EUCISE 2020 αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της
ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οδικού χάρτη
για το CISE. Το πρόγραμμα, συνολικού κόστους
17,053,931.0 €, χρηματοδοτείται από το (FP7)
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ και ξεκίνησε την
1η Δεκεμβρίου 2014. Οι δραστηριότητες του
EUCISE2020 υλοποιούνται και διαχειρίζονται
από μια κοινοπραξία 37 εταίρων από 15
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Συντονιστής του
έργου είναι η ιταλική διαστημική υπηρεσία (ASI).
Περιλαμβάνονται ναυτιλιακές αρχές, πανεπιστήμια,
ερευνητικά ιδρύματα και άλλοι οργανισμοί. Το
έργο επιτυγχάνει το ευρύτερο δυνατό πειραματικό
περιβάλλον καινοτόμων και συνεργατικών
διαδικασιών μεταξύ των ευρωπαϊκών
ναυτιλιακών ιδρυμάτων. Το Ωκεανογραφικό
Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχε

Mr Nikolaidis coordinates the Oceanography
Center’s participation in the EUCISE 2020
research programme. The Common Information
Sharing Environment [CISE] for Maritime
Surveillance in Europe, as the name suggests, is
a voluntary cooperation platform of information
exchange that enhances awareness in the
European maritime sector and promotes
prosperity and security for the EU and its
citizens. The aim is to create a political,
organisational and legal environment that will
facilitate the exchange of information between
seven interrelated sectors: user communities
in transport, environmental protection, fishing
control, border control, general law enforcement,
customs and defence. The EUCISE 2020
programme is an important step towards
completing the European road map for CISE.
The programme, which started on 1 December
2014, has a total budget of €17,053,931 and
is funded by the Seventh Framework Programme
(FP7) of the EU. EUCISE 2020 activities are
implemented and managed by a consortium
of 37 partners from 15 different European
countries and is coordinated by the Italian
Space Agency (ASI). The consortium includes
maritime authorities, universities, research
institutes and other organisations. The project
achieves the widest possible experimental
environment for the fruition of innovative and
cooperative processes amongst European
maritime institutions. The Oceanography
Center’s participation provides specialised

34 Το Ω κ ε α ν ο γ ραφ ι κ ό Κέ ν τ ρ ο το υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Κύπ ρ ο υ

παρέχοντας ειδικά επεξεργασμένα δεδομένα και
επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη για τις θαλάσσιες
περιβαλλοντικές συνθήκες, προερχόμενα από
τα ιστορικά στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στα
έτη λειτουργίας του.

processed data and scientific expertise on
marine environmental conditions, acquired from
the historical data that has been collected and
archived in its years of operation.
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ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 / Θαλάσσιος
Χωροταξικός Σχεδιασμός 2

ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 / Maritime Spatial
Planning MSP 2

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, ορίζεται
ως μία δημόσια διαδικασία ανάλυσης και
κατανομής χωρικά και χρονικά των ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές για την
επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών
στόχων. Η κατάληξη του είναι ένα θαλάσσιο
χωροταξικό σχέδιο στο οποίο αποτυπώνεται το
όραμα κάθε κράτους για την αξιοποίηση και την
αειφόρο ανάπτυξη του θαλάσσιου χώρου του.

Marine spatial planning is defined as a public
process of analysing and spatially and temporally
allocating human activities to marine areas to
achieve ecological, economic and social goals. Its
conclusion is a maritime spatial plan that reflects
the vision of each state for the exploitation and
sustainable development of its maritime space.

Η επιτυχής υλοποίηση του στρατηγικού έργου
«Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με
ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ», το οποίο χρηματοδοτήθηκε
από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 και από εθνικούς
πόρους, οδήγησε στην προώθηση της δημιουργίας
της συνέχειας και εξέλιξης του Προγράμματος, το
οποίο ξεκίνησε το 2018. Όπως και στο αρχικό
Πρόγραμμα, στο έργο θα συμμετέχουν εταίροι από
Ελλάδα και Κύπρο. Συγκεκριμένα, από πλευράς
Κύπρου, συμμετέχουν το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
(ΤΕΝ) που έχει την ευθύνη συντονισμού του έργου
(Επικεφαλής Εταίρος), το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας (ΤΚΧ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Ωκεανογραφικό Κέντρο
(ΩΚ) Πανεπιστημίου Κύπρου. Από την Ελλάδα,
συμμετέχει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
(ΥΝΑ) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο έργο
συμμετέχουν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι θεσμικοί φορείς
για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό σε Κύπρο
και Ελλάδα συνεπικουρούμενοι από πανεπιστημιακά
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The successful implementation of the strategic
project Cross-border Cooperation for Maritime
Spatial Planning Development [MSP], which
was funded by the Greece-Cyprus Cross-border
Cooperation Programme 2007-2013 and
national funds, has prompted the continuation
and further development of the programme,
which started in 2018. Like the original
programme, the new project will involve partners
from Greece and Cyprus. On the Cypriot side, the
Department of Merchant Shipping, responsible
for coordinating the project (lead partner), the
Department of Lands and Surveys, the Cyprus
University of Technology and the Oceanography
Center are participating; and from Greece the
Ministry of Shipping and the Aegean and the
University of the Aegean. The project involves
the responsible institutional bodies for maritime
spatial planning from both Cyprus and Greece,
assisted by university institutes that specialise in
marine research and data processing. The total
budget of the project is €3,999,540.

ιδρύματα που ειδικεύονται σε θέματα
θαλάσσιας έρευνας και επεξεργασίας θαλάσσιων
παρατηρήσεων και δεδομένων. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
στα 3,999,540 €.
Το «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» στοχεύει στην περαιτέρω
ανάπτυξη μεθοδολογίας εφαρμογής του ΘΧΣ
και εφαρμογή της για ετοιμασία θαλάσσιων
χωροταξικών σχεδίων σε επιλεγμένες περιοχές
στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του έργου
θα γίνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
με τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών που
σχετίζονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στη
θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον, καθορισμός
προτεραιοτήτων και στόχων και ανάλυση
μελλοντικής κατάστασης τόσο για την περαιτέρω
ανάπτυξη υφιστάμενων δραστηριοτήτων όσο και την
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων σε συνάρτηση με
τη διασφάλιση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.
Έχοντας επίσης υπόψη ότι τα οικοσυστήματα και
οι επιπτώσεις των θαλάσσιων και παράκτιων
χρήσεων υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, καθώς
και το γεγονός ότι το Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου οικοδομείται
γύρω από ένα θαλάσσιο σύνορο, οι εταίροι του
έργου συνεργάζονται στενά για την ανάπτυξη μιας
κοινής πρότασης στρατηγικού περιεχομένου για τη
διασφάλιση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.

MSP programme and apply it in preparing spatial
plans for selected marine areas in Cyprus and
Greece. In this context, the project seeks to
record the current situation through the collection
of data and other information relating to
maritime human activities and the environment.
Furthermore, the project will set priorities and
objectives and analyse the forecasted future
situation, both to further develop existing
activities and to develop new ones, at the
same time ensuring a desirable environmental
situation. Bearing in mind that ecosystems and
the impact of marine and coastal human activity
go beyond national borders, as well as the fact
that the Greek-Cypriot Cross-border Cooperation
Programme has been put together around such a
maritime border, the project partners are working
closely together to develop a joint strategic
proposal to ensure environmental sustainability.
The Oceanography Center is participating in this
project with Dr Georgios Georgiou, Constantina
Mageirou, Andreas Niκolaidis, George Nikolaidis,
Xenia Panagidou and Stavros Stylianou.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο συμμετέχει στο έργο με
τους Δρ. Γιώργο Γεωργίου, Κωνσταντίνα Μαγείρου,
Ανδρέα Νικολαΐδη, Γιώργος Νικολαΐδη, Ξένια
Παναγίδου και Σταύρο Στυλιανού.

MSP 2 aims to further develop the
implementation methodology used in the initial
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Η κα. Άντρια Καραολιά είναι απόφοιτος
του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Κύπρου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
στο IT, Management & Organisational Change από
το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ του Ηνωμένου
Βασιλείου. Μετά την απόκτηση του πτυχίου της,
ξεκίνησε να εργάζεται ως Ειδικός Επιστήμονας/
Προγραμματιστής Ιστού στο Ωκεανογραφικό
Κέντρο αναπτύσσοντας το Cyprus Coastal Ocean
Forecasting & Observing System (CYCOFOS) και
την Κυπριακή Ωκεανογραφική Βάση Δεδομένων
(BYTHOS). Στην συνέχεια και μετά την απόκτηση
του Μεταπτυχιακού της Διπλώματος επέστρεψε
στην Κύπρο και συνέχισε να εργάζεται ως Ειδικός
Επιστήμονας σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα
έχοντας ως κύριο ρόλο τη διαχείριση δεδομένων και τη
διαχείριση ωκεανογραφικών βάσεων δεδομένων. Έχει
συμμετάσχει ως ερευνήτρια σε αριθμό ερευνητικών
προγραμμάτων όπως: SeaDataNet, Up-Grade
BS-Scene, E-Wave, PREMARPOL, SeaDataNet II,
MEDESS4MS, NEREIDS, RAOP-MED, EUCISE. Στην
παρούσα φάση εργάζεται στα πλαίσια του έργου MAESTRALE του οποίου είναι και Επιστημονική Υπεύθυνη.
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Andria Karaolia is a graduate of the

Department of Informatics of the University of
Cyprus and holds a post-graduate diploma in IT,
management and organisational change from
the University of Lancaster. After completing her
first degree, she began working as a specialist
scientist and web developer at the Oceanography
Center, where she developed the Cyprus Coastal
Ocean Forecasting and Observing System
[CYCOFOS] and the Cyprus Oceanographic
Database [BYTHOS]. After acquiring her postgraduate degree, she returned to Cyprus and
continued to work as a specialist scientist in
various research projects, playing a main role in
data and oceanographic database management.
As a researcher, Ms Karaolia has taken part
in a number of projects such as: SeaDataNet,
Up-Grade, BS-Scene, E-Wave, PREMARPOL,
SeaDataNet II, MEDESS4MS, NEREIDS, RAOPMED and EUCISE. Currently she is working on the
MAESTRALE project as its scientific coordinator.

MAESTRALE

MAESTRALE

Το έργο Maestrale (Maritime Energy Strategies for
Local Enterprises), που υλοποιείται στο πλαίσιο
του 1ου Άξονα Προτεραιότητας του προγράμματος
Interreg MED 2014-2020, έχει ως στόχο να
προωθήσει την ανάπτυξη της Γαλάζιας Ενέργειας
στην περιοχή της Μεσογείου ως βασικού άξονα
της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας
ομάδων καινοτομίας. Το έργο Maestrale ξεκίνησε
τον Νοέμβριο του 2016 και έχει συνολική διάρκεια
τριών ετών. Σε αυτό συμμετέχουν έντεκα (11)
συνολικά εταίροι από Ιταλία, Ισπανία, Κροατία,
Σλοβενία, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία και Κύπρο.
Το έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Σιένα στην
Ιταλία. Το Ωκεανογραφικό Κέντρο συμμετέχει σε
διάφορες δράσεις και έχει αναλάβει ως συντονιστής
την ανάπτυξη γεωβάσης δεδομένων (geodatabase)
για τη γαλάζια ενέργεια καθώς και τη μελέτη του
θαλάσσιου ενεργειακού δυναμικού στην Μεσόγειο.

The MAESTRALE (Maritime Energy Strategies for
Local Enterprises) project is being implemented
in the Interreg MED 2014-2020 – Priority
Axis 1 programme and aims to promote the
development of blue energy in the Mediterranean
region as a key axis of sustainable development
through the creation of innovation clusters.
The project started in November 2016 and
will last three years. There are 11 partners
in total from Italy, Spain, Croatia, Slovenia,
Greece, Malta, Portugal and Cyprus. The project
is coordinated by the University of Siena,
Italy. The Oceanography Center participates
in various activities and is the coordinator
for the development of the geo-database
for blue energy, as well as the study of the
Mediterranean’s marine energy potential.
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Παράθυρο Γεωβάσης Δεδομένων

Geodatabase Window

Το έργο Maestrale αποσκοπεί στη δημιουργία
ομάδων καινοτομίας για την Γαλάζια Ενέργεια
(Blue Energy Labs), μέσω της συμμετοχής φορέων
τοπικής αυτοδιοίκησης, μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
ακαδημαϊκών ινστιτούτων και πολιτών με στόχο
την ενίσχυση της πολιτικής για τη γαλάζια ενέργεια
και τη δημιουργία στρατηγικού πλάνου για τη
γαλάζια ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Συγκεκριμένα
προγραμματίζεται η ανάπτυξη δύο πιλοτικών
έργων μέσω τεσσάρων συνολικά συναντήσεων
των BELs σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο
έργο. Για την επιλογή των δύο πιλοτικών έργων
θα ληφθούν υπόψη η μελέτη του θαλάσσιου
Ενεργειακού Δυναμικού, το νομοθετικό πλαίσιο,
η ύπαρξη τεχνολογικής υποδομής, οι ευκαιρίες
χρηματοδότησης καθώς και τυχόν περιβαλλοντικοί
περιορισμοί στις υπό μελέτη περιοχές.

Τhe MAESTRALE project’s objective is to create
Blue Energy Labs [BELs] by involving local
authorities, small and medium-sized businesses,
academic institutes and private citizens in
order to reinforce blue energy policy and
develop a strategic plan for blue growth in the
Mediterranean. In particular, two pilot projects
are planned to be developed during four meetings
among the BELs from each participating country.
The selection criteria for the two pilot projects
take into account the following factors: the
marine energy potential study, the legislative
framework, the existence of technological
infrastructure and financing opportunities, as well
as any environmental restrictions in the areas
under consideration.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο συμμετέχει στο έργο με
τους Δρ. Γιώργο Γεωργίου, Άντρια Καραολιά, Ανδρέα
Νικολαΐδη, Γιώργο Νικολαΐδη και Ξένια Παναγίδου.
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The Oceanography Center is participating in
this project with Dr Georgios Georgiou, Andria
Karaolia, Andreas Nikolaidis, George Nikolaidis,
and Xenia Panagidou.
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Ο Δρ. Αναστάσιος Ματσικάρης σπούδασε με
υποτροφία Φυσική στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το 2006 μέχρι το
2010. Στη συνέχεια, ακολούθησε μεταπτυχιακές
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Reading, στην
Αγγλία. Το θέμα του μάστερ του αφορούσε
την ατμόσφαιρα των ωκεανών και το κλίμα. Η
διπλωματική του εργασία διερεύνησε τις αναδράσεις
(feedbacks) μεταξύ κλίματος και βλάστησης κατά
τη διάρκεια του τελευταίου παγετώνιου κύκλου (τα
τελευταία 120,000 χρόνια).
Από το 2012 μέχρι το 2016, ο Δρ. Ματσικάρης
εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο
Πανεπιστήμιο του Birmingham (Αγγλία), σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Max Planck για τη
Μετεωρολογία στο Αμβούργο (Γερμανία). Η
διδακτορική του έρευνα αφορούσε την αφομοίωση
παλαιοκλιματικών δεδομένων σε κλιματικά μοντέλα
γενικής κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας την τεχνική
επιλογής μέλους (ensemble member selection) από
σύνολο, προκειμένου να αναδημιουργηθεί το κλίμα
σημαντικών περιόδων της τελευταίας χιλιετίας.
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Dr Anastasios Matsikaris was awarded a
scholarship to study Physics at the National and
Kapodistrian University of Athens from 2006 to
2010. He then completed post-graduate studies
at the University of Reading. The subject of his
master’s degree concerned the atmosphere,
ocean and climate. In his thesis, he explored the
feedbacks between climate and vegetation during
the last glacial cycle (the past 120,000 years).
From 2012 to 2016, Dr Matsikaris completed
his doctoral thesis at the University of
Birmingham (UK) in collaboration with the Max
Planck Institute for Meteorology in Hamburg
(Germany). His doctoral research focussed on
the assimilation of palaeoclimatic data into
general circulation climate models using the
ensemble member selection technique, in order
to reconstruct the climate of important periods
during the last millennium.

Το Φεβρουάριο του 2017 ξεκίνησε να εργάζεται ως
μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ωκεανογραφικό
Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εργάστηκε στα
προγράμματα CINEL (Circulation and Water Mass
Properties in the north-eastern Levantine) και e-URready4OS (Expanded Underwater Robotics Ready
for Oil), ενώ τώρα εργάζεται στα προγράμματα
BRIDGES (Bringing together Research and Industry
for the Development of Glider Environmental Services) και MENTOR (Blue Career Centre of Eastern
Mediterranean and Black Sea).

programmes CINEL (Circulation and Water Mass
Properties in the North-eastern Levantine) and
e-URready4OS (Expanded Underwater Robotics
Ready for Oil), and is currently working on two
other programmes, BRIDGES (Bringing together
Research and Industry for the Development of
Glider Environmental Services) and MENTOR
(Blue Career Centre of Eastern Mediterranean and
Black Sea).

In February 2017 Dr Matsikaris began
working as a post-doctoral researcher at the
Oceanography Center. He has worked on the
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BRIDGES

BRIDGES

Το έργο BRIDGES (Bringing together Research
and Industry for the Development of Glider
Environmental Services) έλαβε χρηματοδότηση
από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 βάσει
της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 635359.
Στόχος του BRIDGES είναι η διεξαγωγή έρευνας
για την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής,
αξιόπιστης, και εύκολα επεκτάσιμης αυτόνομης
πλατφόρμας, με πολλαπλούς αισθητήρες και
ικανότητες παρακολούθησης για την υποστήριξη
μακροπρόθεσμων επιτόπιων εξερευνήσεων και
υπηρεσιών προστασίας των παράκτιων
και βαθιών ωκεανών.

The BRIDGES (Bringing together Research
and Industry for the Development of Glider
Environmental Services) project has been
funded by the European Union’s Research and
Innovation Programme Horizon 2020. The
objective of BRIDGES is to conduct research on
a cost-effective, reliable and easily developable
autonomous platform, deploying multiple sensors
and monitoring capabilities, in order to support
long-term on-site exploration and protection
services for coastal and deep-sea areas. This
goal will be achieved by:

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με:
1. Περαιτέρω βελτίωση της μόνης υπάρχουσας
ευρωπαϊκής τεχνολογίας gliders, ιδιαίτερα στο
μέγιστο βάθος λειτουργίας και το ωφέλιμο φορτίο
των αισθητήρων, προκειμένου να παραχθεί μια
σειρά βιομηχανικών καινοτόμων gliders που
στοχεύουν βασικές αγορές και επιτρέπουν τη
λειτουργία σε όλα τα βάθη.
2. Ανάπτυξη παραδειγμάτων πακέτων αισθητήρων
για την επίδειξη δυνατοτήτων υπηρεσιών
εξερεύνησης και παρακολούθησης σε ένα ευρύ
φάσμα τομέων της επιστήμης και της βιομηχανίας
(βασικές μεταβλητές του ωκεανού, MSFD και
Copernicus, ζωντανοί πόροι, πετρέλαιο και
φυσικό αέριο, υποθαλάσσια εξόρυξη και εξόρυξη
πρώτων υλών).
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1. F urther enhancement of the only existing
European glider technology, especially in
maximum-depth operation and sensorload capacity, so as to produce a series of
innovative industrial gliders in order to target
key markets and allow operation at all depths;
2. C
 omplete examples of sensor packages
to be able to demonstrate exploration and
monitoring capabilities to a wide range
of scientific and industrial sectors (ocean
core variables, MSFD and Copernicus, living
resources, oil and gas, underwater mining and
raw material extraction);

3. Ανάπτυξη μεθοδολογιών και συστημάτων
λογισμικού, που θα επιτρέπουν στα επιχειρησιακά
κέντρα να εποπτεύουν ένα στόλο gliders με
υψηλό επίπεδο αυτονομίας ως πρόσθετο στοιχείο
ανίχνευσης των συστημάτων παρακολούθησης
για υπηρεσίες επιστήμης και βιομηχανίας.

4. Standardise hardware and software
components to ensure open access and
system flexibility that allows for the
platform’s easy maintenance, upgrading and
commercialisation and the dissemination of
the appropriate data.

4. Τυποποίηση των εξαρτημάτων υλικού και
λογισμικού, για ανοικτή πρόσβαση και
ευελιξία του συστήματος που επιτρέπει
εύκολη συντήρηση, αναβάθμιση και εμπορική
εκμετάλλευση της πλατφόρμας και τη διάχυση
των κατάλληλων δεδομένων.

The project, which started in March 2015, has
a duration of four years and a total budget of
€263,750 for the Oceanography Center. The
project is coordinated by the ARMINES Research
Centre in France, and the Oceanography Center
participates with the following team: Dr Georgios
Georgiou (coordinator), Constantina Magirou, Dr
Anastasios Matsikaris and Dr Anastasios Rossides.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €263,750
για το Ωκεανογραφικό Κέντρο, είναι τετραετές και
ξεκίνησε το Μάρτιο του 2015. Συντονιστής είναι
το ερευνητικό κέντρο Armines της Γαλλίας. Από
το Ωκεανογραφικό Κέντρο συμμετέχουν οι Δρ.
Γιώργος Γεωργίου (Συντονιστής), Κωνσταντίνα
Μαγείρου, Δρ. Αναστάσιος Ματσικάρης και Δρ.
Αναστάσιος Ρωσσίδης.

Το glider που κατασκευάζεται στο BRIDGES.
The glider prototype being developed in BRIDGES.

3. D
 evelop methodologies and software systems
that allow operational centres to supervise a
fleet of gliders, with a high level of autonomy,
as an additional element for the detection
of monitoring systems for scientific and
industrial services;
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MENTOR

MENTOR

Το πρόγραμμα Blue Career Centre of Eastern
Mediterranean and Black Sea (MENTOR)
φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα Κέντρο Γαλάζιας
Σταδιοδρομίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στόχος του είναι να καθοδηγήσει νέα άτομα
αλλά και έμπειρους επαγγελματίες και να τους
κατευθύνει σε τέσσερις σημαντικούς τομείς της
Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας: θαλάσσιες
μεταφορές (ναυτιλία, λιμάνια, ναυπηγοεπισκευή
και ναυπηγική βιομηχανία), κρουαζιέρα και
θαλάσσιος τουρισμός, υδατοκαλλιέργειες, και
υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού
αερίου, συνεισφέροντας έτσι στην κάλυψη των
υπαρχόντων κενών δεξιοτήτων.

The European MENTOR programme aspires
to create a Blue Career Center in the Eastern
Mediterranean and Black Sea regions. It aims
to attract young people and experienced
professionals and, through proper guidance,
to contribute to filling the skills gap in four
major blue growth sectors in the Eastern
Mediterranean and Black Sea regions: maritime
transport, nautical tourism, aquaculture and
offshore oil and gas extraction.

Το MENTOR επιδιώκει να ενημερώσει τους
νέους που αναζητούν εργασία στους πιο πάνω
τομείς για τις προοπτικές που διανοίγονται και
παράλληλα να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις
στην εξεύρεση προσωπικού με τα απαιτούμενα
προσόντα. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού
€689.762 (€113.848 για το Ωκεανογραφικό
Κέντρο) εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος
Blue Careers του Εκτελεστικού Γραφείου για
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (EASME). Το πρόγραμμα είναι διετές και
ξεκίνησε το Μάρτιο του 2017. Συντονιστής είναι
το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Κύπρου, ενώ συμμετέχουν έξι ακόμα εταίροι
από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία: το Ινστιτούτο Θαλασσίων Υποθέσεων
Ανατολικής Μεσογείου (Mar.In.E.M.), το Κυπριακό
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Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Marine Cluster Bulgaria
(Βουλγαρία), και το Ναυτικό Πανεπιστήμιο της
Κωστάντζα (Ρουμανία). Από το Ωκεανογραφικό
Κέντρο συμμετέχουν οι Δρ. Ανδρέας Αλεξάνδρου,
Δρ. Γιώργος Γεωργίου (Συντονιστής), Δρ. Δανιήλ
Χέις, Κωνσταντίνα Μαγείρου, Δρ. Αναστάσιος
Ματσικάρης και Δρ. Νίκη Χαρτόσια.

Dr Andreas Alexandrou, Dr Niki Chartosia,
Dr Georgios Georgiou (coordinator), Dr
Daniel Hayes, Constantina Mageirou and Dr
Anastasios Matsikaris.

MENTOR seeks to inform jobseekers in
the aforementioned fields of employment
prospects and openings, while at the same
time supporting businesses in finding qualified
staff. The project’s total budget of €689,762
(€113,848 for the Oceanography Center) is
approved by the Blue Careers Programme
of the European Commission’s Small and
Medium-sized Enterprise Executive Agency
[EASME]. The project started in March 2017
and will run for two years. The Oceanography
Center is the coordinating body for the
programme, in which another six partners
from Cyprus, Greece, Bulgaria and Romania
participate, namely: the Maritime Institute of
the Eastern Mediterranean [Mar.In.E.M], the
Cyprus Chamber of Commerce and Industry
[CCCI], the National Technical University of
Athens [NTUA], the Agricultural University
of Athens, the Marine Cluster Bulgaria and
the Nautical University of Constanza. The
Oceanography Center project participants are
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Η Δρ. Νίκη Χαρτόσια είναι βιολόγος με
διδακτορικό στη Θαλάσσια Βιολογία και Οικολογία.
Ειδικεύεται στη μελέτη των τροφικών συνηθειών
των θαλάσσιων οργανισμών, στην αναγνώριση και
ταξινόμηση θαλάσσιων κυρίως ασπονδύλων και
γενικότερα την ενδιαφέρει η μελέτη της βιολογίας και
οικολογίας θαλάσσιων οργανισμών με έμφαση στα
ξενικά είδη.
Το 2003 πήρε το μεταπτυχιακό της (MSc) στην
Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ το
2010 έλαβε το Διδακτορικό (Phd) της από το ίδιο
Πανεπιστήμιο, στο οποίο μελέτησε τη βιολογία και
οικολογία δυο συμπατρικών ειδών καβουριών. Κατά
τη διάρκεια των σπουδών αυτών, η Δρ. Χαρτόσια
εφάρμοσε πρωτοπόρες τεχνικές και μεθόδους και
της δόθηκε η ευκαιρία να λάβει μια ολοκληρωμένη
γνώση στη Θαλάσσια Βιολογία και Οικολογία.
Τα τελευταία χρόνια, εργάζεται στο Ωκεανογραφικό
Κέντρο ως Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας, ενώ
εργάζεται επίσης και ως Ειδικός Επιστήμονας
Διδασκαλίας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του
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Dr Niki Chartosia is a biologist with a
doctorate in marine biology and ecology. She
specialises in the study of the feeding habits
of marine organisms and the identification
and classification of predominantly marine
invertebrates, as well as the study of marine
organism biology and ecology, focussing on
alien species. Dr Chartosia received an MSc in
hydrobiology and aquaculture from Aristotle
University of Thessaloniki (2003) and completed
her doctorate thesis on the study of the biology
and ecology of two sympatric crab species at the
same university (2010). During her PhD studies,
she acquired a comprehensive knowledge
of marine biology and ecology and had the
opportunity to apply pioneering techniques and
methods to her work.
In recent years, Dr Chartosia has been working
as a Specialist Research Scientist at the
Oceanography Center, at the same time teaching
in the Department of Biological Sciences of
the University of Cyprus. She teaches various

Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο πλαίσιο της εργασίας
της είναι υπεύθυνη για τη διδασκαλία ποικίλων
μαθημάτων (π.χ. Θαλάσσια Βιολογία, Θαλάσσια
Οικολογία) σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές και ταυτόχρονα συμμετέχει σε διάφορα
Ερευνητικά Προγράμματα τα οποία την καθιστούν
υπεύθυνη για προετοιμασία παραδοτέων,
επιστημονικών δημοσιεύσεων και τη γενικότερη
διαχείριση προγραμμάτων. Συγχρόνως έχει
επιβλέψει και προπτυχιακές και μεταπτυχιακές
διατριβές οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη
της βιοποικιλότητας της Κύπρου και τη μελέτη της
δίαιτας διαφόρων ειδών, με έμφαση τα λεσεψιανά
ψάρια (ξενικά είδη). Μέχρι σήμερα, το ερευνητικό
της έργο περιλαμβάνει δεκαεπτά επιστημονικές
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και
περισσότερες από τριάντα συμμετοχές σε διεθνή
συνέδρια. Επίσης συμμετείχε και στη μετάφραση ή
στη συγγραφή κεφαλαίων επιστημονικών βιβλίων.

subjects (e.g. marine biology, marine ecology) to
both undergraduate and post-graduate students,
being involved, in parallel, in various research
programmes, for which she is responsible for
the preparation of deliverables and scientific
publications, as well as being engaged in the
general management of the programmes. She
supervises undergraduate and post-graduate
students in their dissertations that particularly
study the biodiversity of Cyprus and the study of
the diets of various species, with an emphasis on
the Lessepsian migrating alien species. To date,
her research work includes 17 peer-reviewed
scientific publications in international journals
and more than 30 participations in international
conferences. Dr Chartosia has also worked in the
translation or writing of scientific book chapters.
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SEA4ALL

SEA4ALL

Το έργο Εγκαθίδρυση Δικτύων Θαλάσσιων
Προστατευόμενων Περιοχών στην Ανατολική
Μεσόγειο (PROTOMEDEA) χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG MARE). Στόχος
του προγράμματος είναι η χαρτογράφηση των
υπαρχόντων Θαλάσσιων Προστατευόμενων
Περιοχών (ΘΠΠ) και ο σχεδιασμός νέων,
προτεινόμενων περιοχών σε δύο περιοχές της
Ανατολικής Μεσογείου, το Αιγαίο και την Κύπρο.
Επιπλέον, θα αναπτυχθεί και θα εξεταστεί το
μοντέλο ECOPATH σε επιλεγμένες ΘΠΠ με τη χρήση
παλαιότερων αλλά και νέων δεδομένων ώστε
να εκτιμηθεί η ολική συνεισφορά των ΘΠΠ στην
αειφορική αλιεία. Τέλος, δοκιμάζοντας διάφορες
υποθέσεις στα μοντέλα θα προταθεί πιθανός
ανασχεδιασμός των ΘΠΠ, λαμβάνοντας υπόψη και
τη γνώμη των τελικών χρηστών.

PROTOMEDEA (Towards the establishment of
marine protected area networks in the Eastern
Mediterranean) is funded by the European Union
(DG MARE). The aim of the project is to map
existing Marine Protected Areas [MPAs] and to
designate new proposed areas in two regions
of the Eastern Mediterranean, the Aegean Sea
and around Cyprus. In addition, the ECOPATH
model is being developed and tried in selected
MPAs using both old and new data sets in order
to assess the overall contribution of MPAs to
sustainable fishing. Finally, testing various
assumptions in the models, while taking into
account the end users’ opinions, possible redesignations of MPAs will be suggested.

Ηλεκτρονικά παιχνίδια και Εργαλεία Διαμόρφωσης
Οικολογικής Συνείδησης ιδιαίτερα για τη Θαλάσσια
Ρύπανση θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν
για εκπαιδευτικούς σκοπούς με στόχο τη
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση
οικολογικής συνείδησης σε μαθητές, στο πλαίσιο
του χρηματοδοτούμενου από το Erasmus + έργου
SEA4ALL «Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα
θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση
καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ)», το οποίο ξεκίνησε
την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Electronic games and other ecological
consciousness-building tools, especially for
marine pollution, will be developed and used
for educational purposes in order to raise
awareness and shape eco-consciousness among
students as part of the SEA4AL (Enhancing
critical thinking in schools for marine pollution
using innovative ICT technologies) project,
funded by Erasmus+, which started on
1 December 2017.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο συμμετέχει στο έργο
με τις Δρ. Νίκη Χαρτόσια (Συντονίστρια) και Δρ.
Βασιλική Μαρκαντωνάτου.
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The Oceanography Center is participating in this
project with Dr Niki Chartosia (Coordinator) and
Dr Vasiliki Markantonatou.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το οποίο εδράζεται
στο Ηράκλειο Κρήτης. Συμμετέχουν επίσης έξι
άλλοι φορείς από τέσσερις διαφορετικές χώρες:
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού και το Ωκεανογραφικό Κέντρο,
Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), η Περιφερειακή
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης και το Αρχιπέλαγος- Ινστιτούτο

The lead partner for this project is the Foundation
for Research and Technology (FORTH) based in
Heraklion, Crete. There are six other participating
organisations from four different countries:
from Cyprus, the Cyprus Pedagogical Institute
of the Ministry of Education and Culture and the
Oceanography Center; from Greece, the Regional
Directorate of Primary and Secondary Education
of Crete and the ‘Archipelago’ Institute of Marine
and Environmental Research of the Aegean;
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Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου
(Ελλάδα), το Inspectoratul Scolar Judetean
(Ρουμανία) καθώς και το Πανεπιστήμιο του Cardiff
(Ηνωμένο Βασίλειο). Στο πρόγραμμα θα εμπλακούν
επίσης σχολεία απ’ όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
Το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί στο
πλαίσιο του έργου θα επικεντρωθεί κυρίως στη
θαλάσσια ρύπανση, χρησιμοποιώντας σενάρια
για εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων και επιπλέοντα
αντικείμενα, και θα δοκιμαστεί σε συγκεκριμένα
σχολεία πριν την ευρεία χρήση του. Οι μαθητές θα
μπορούν να διαμορφώσουν μία σφαιρική άποψη
των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης
και θαλάσσιας ρύπανσης τόσο στο παρόν όσο
και στο μέλλον, μέσα από αναπαραστάσεις,
κινούμενα σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες, ταινίες,
ερωτηματολόγια κτλ.

the Inspectoratul Scolar Judetean (Romania);
and the University of Cardiff (UK).
The programme will also involve schools from
all participating countries.
The educational material that will be developed in
this project will place emphasis mainly on marine
pollution, using scenarios of oil spills and objects
floating in the sea and will be tested in selected
schools before being widely circulated. Students
will be able to formulate a global view of the
effects of environmental and marine pollution,
both presently and in the future, through
representations, animations, maps, photographs,
films, questionnaires, etc.
The Oceanography Center is participating in
this project with Dr Georgios Georgiou, Andreas
Nikolaidis, Xenia Panagidou and Dr Niki Chartosia, .

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο συμμετέχει στο έργο με
τους Δρ. Γιώργο Γεωργίου, Ανδρέα Νικολαΐδη, Ξένια
Παναγίδου και Δρ. Νίκη Χαρτόσια.
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Προγράμματα
Programmes
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MENTOR: Κέντρο Γαλάζιας Καριέρας
της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας

MENTOR: Blue Career Centre
of Eastern Mediterranean & Black Sea

1.3.2017 – 28.2.2019

1.3.2017 – 28.2.2019

www.bluecareers.org

www.bluecareers.org

1.2017 – 31.12.2018

www.upct.es/urready4os/?lang=en

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EASME)
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €113.848/ €689.762
Συντονιστής Προγράμματος: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Γεωργίου

Funding body: European Union (EASME)
Funding for OC: €113,848 of €689,762
Programme coordinator: University of Cyprus
OC coordinator: Dr Georgios Georgiou

www.upct.es/urready4os/?lang=en

Funding body: European Union, Humanitarian Aid
and Civil Protection
Funding for OC: €43,355 of €798,106
Programme coordinator: Universidad Politécnica de Cartagena
OC coordinator: Dr Georgios Georgiou

Περιγραφή: Το προτεινόμενο Κέντρο Γαλάζιας Καριέρας αφ’ ενός

Project Description: The proposed Blue Career Centre seeks

στοχεύει στο να προσφέρει προοπτική στους νέους που αναζητούν
εργασία στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών, του ναυτικού
τουρισμού, των υδατοκαλλιεργειών και της υπεράκτιας εξόρυξης
πετρελαίου και φυσικού αερίου, και αφ’ετέρου να υποστηρίξει
τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση κατάλληλου προσωπικού με
τα ενδεδειγμένα προσόντα. Οι εταίροι προέρχονται από την
Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώ μετέχουν
επίσης παρατηρητές από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Λίβανο
και την Τουρκία, οι οποίοι θα συνεργαστούν για την επίτευξη των
ακόλουθων στόχων:

to provide prospects for young jobseekers in maritime transport,
nautical tourism, aquaculture and the offshore oil and gas sectors
to support businesses in finding the right staff with proper qualifications. Partners from Cyprus, Greece, Bulgaria and Romania,
with observers from Egypt, Jordan, Lebanon and Turkey, will join
forces to:

• Προσέλκυση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ατόμων
με επαγγελματικά ή τεχνικά προσόντα στα ναυτικά επαγγέλματα,
διαμέσου στοχοθετημένων και καινοτόμων πρωτοβουλιών
εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένου και του
επαγγελματικού προσανατολισμού).

•Retrain and up-skill workers employed in other sectors and/or
people currently unemployed for a job in the blue economy

• Επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των ικανοτήτων εργαζομένων, είτε
απασχολούνται σε άλλους κλάδους της οικονομίας ή/και σε άτομα
που σήμερα είναι άνεργα, ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας
στην γαλάζια οικονομία.
• Διαφοροποίηση και επέκταση των δεξιοτήτων ατόμων που
απασχολούνται σήμερα στη γαλάζια οικονομία ώστε να προωθήσουν
την καριέρα τους ή/και να διευκολυνθούν στην κινητικότητα τους
προς άλλες θέσεις εργασίας στη θάλασσα.

• Attract higher-education graduates or people with a vocational/
technical qualification in maritime professions through targeted
and innovative education and/or training initiatives (including
career guidance)

• Diversify and expand the skills of people currently employed in
the blue economy to progress in their career and/or to facilitate
mobility to other maritime jobs

e-URready4OS: Διευρυμένη υποβρύχια ρομποτική,
άμεση αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων
(Expanded Underwater Robotics ready for oil spills)

e-URready4OS: Expanded Underwater Robotics Ready
for Oil Spills
1.1.2017 – 31.12.2018

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
και Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €43,355/ €798,106
Συντονιστής Προγράμματος: Πολυτεχνείο της Καρταχένα - Ισπανία
(Universidad Politécnica de Cartagena)
Συντονιστής για το ΩΚ: Δρ. Γιώργος Γεωργίου
Περιγραφή: Ένας στόλος αυτόνομων υποβρυχίων οχημάτων θα

παρέχει έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση υποθαλάσσιων
πετρελαιοκηλίδων και θα τροφοδοτεί με στοιχεία αριθμητικά μοντέλα
προβλέψεων, αυξάνοντας έτσι την ετοιμότητα για μείωση των
συνεπειών των πετρελαιοκηλίδων στις ακτές. Το έργο αυτό αποτελεί
επέκταση του προγράμματος URready4OS (2013), με το οποίο
χρηματοδοτήθηκε η αύξηση του στόλου υποβρυχίων οχημάτων.
ΣΤΟΧΟΙ
Γενικοί:

Project Description: A fleet of autonomous underwater vehi-

cles will provide early detection and monitoring of underwater oil
plumes, feeding numerical models and increasing preparedness
to reduce the consequences of oil spills on the coast. This project
is an extension of the URready4OS (2013), which funded the
increase of the fleet of underwater vehicles.
OBJECTIVES
General:
• Expand the already existing URready40S fleet
(from 5 to 12 units)
• Provide training to new vehicle teams joining the fleet

•Α
 νάπτυξη του ήδη υπάρχοντος στόλου URready40S
(από 5 σε 12 μονάδες).

• Improve the current URready40S system

•Π
 αροχή Εκπαίδευσης σε νέες ομάδες χειρισμού οχημάτων
που θα συμμετάσχουν στο στόλο.

Specific:

• Transfer the know-how to maritime safety agencies

•Β
 ελτιώσεις στην λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος
URready40S

• Prepare a NEPTUS version fully adapted to all kinds
of fleet vehicles, independently of their manufacturers

•Μ
 εταφορά τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες/φορείς θαλάσσιας
ασφάλειας.

• Perform training exercises with new vehicles and ones currently
in service

Ειδικοί:

• Prepare and give short practical courses and demos to maritime
safety agencies

•Α
 νάπτυξη μιας έκδοσης του λογισμικού NEPTUS πλήρως
προσαρμοσμένης σε όλα τα είδη οχημάτων του στόλου,
ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή τους.
• Ε κτέλεση εκπαιδευτικών ασκήσεων τόσο με τα καινούργια οχήματα
όσο και με αυτά που ήδη βρίσκονται σε υπηρεσία
•Ο
 ργάνωση εκδηλώσεων και προετοιμασία για παράδοση σύντομων
πρακτικών μαθημάτων σε φορείς θαλάσσιας ασφάλειας
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Οι μαθητές θα μπορούν να διαμορφώσουν μία σφαιρική άποψη των
επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης και θαλάσσιας ρύπανσης
τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, μέσα από αναπαραστάσεις,
κινούμενα σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες, ταινίες, ερωτηματολόγια κτλ.

Sea4All: «Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα
θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων
τεχνολογιών»

Sea4all: Enhancing critical thinking in schools for marine
pollution using innovative ICT technologies
25.4.2013 – 24.10.2014

25.4.2013 – 24.10.2014

www.sea4all-project.eu

www.sea4all-project.eu

Funding body: Erasmus+ Programme of the European Union
Funding for OC: €16,335 of €249,180
Programme coordinator: Foundation for Research

Χρηματοδότης: Erasmus+ Programme of the European Union
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €16,335/€249.180
Συντονιστής Προγράμματος: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Συντονιστής για το ΩΚ: Δρ. Γιώργος Γεωργίου
Περιγραφή: Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Sea4All» θα

αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό με τη συνεργασία ειδικών
επιστημόνων σε τρία επιστημονικά πεδία: Οι εκπαιδευτικοί
θα διαμορφώσουν τη διδακτική ύλη και το υλικό, το οποίο θα
εμπλουτιστεί με επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, σε συνεργασία
με ειδικούς Επιστήμονες σε θέματα θαλάσσιας και παράκτιας
ρύπανσης. Στη συνέχεια και με τη συνδρομή ειδικών στην ανάπτυξη
λογισμικών, το υλικό αυτό θα παρουσιάζεται και θα χρησιμοποιείται
με καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η
εκπαιδευτική πλατφόρμα θα βασίζονται σε περιβαλλοντικές μελέτες
και σε αναγνωρισμένες παιδαγωγικές μεθόδους και απαιτήσεις,
προκειμένου να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και
τη διαμόρφωση της κριτικής τους σκέψης μέσα από το παιχνίδι κατά
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το Έργο στοχεύει, παράλληλα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα
από διερευνητική μάθηση και δημιουργικές δραστηριότητες. Σε αυτό
το πλαίσιο, τόσο η εκπαίδευση και οι γνώσεις, όσο και το πολύπλευρο
περιεχόμενο και τα εργαλεία, θα διαμορφωθούν ώστε να μπορούν
να απευθύνονται σε διαφορετικά επίπεδα και τύπους εκμάθησης και
να διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός στόχος, λαμβάνοντας υπόψη τα
ενδιαφέροντα, τους σκοπούς, και τις προτιμήσεις των μαθητών. Οι
διάφορες δραστηριότητες και τα ηλεκτρονικά εργαλεία θα υποστηρίζουν
τον ελεύθερο πειραματισμό, τη δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου
και αντικειμένων μέσα από την κριτική σκέψη, την εκπαιδευτική πρακτική
και την εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι. Το εκπαιδευτικό υλικό θα
επικεντρωθεί κυρίως στη θαλάσσια ρύπανση, χρησιμοποιώντας
σενάρια για εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων και επιπλέοντα αντικείμενα,
και θα δοκιμαστεί σε συγκεκριμένα σχολεία πριν την ευρεία χρήση του.
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BRIDGES: Σύνδεση της έρευνας με την βιομηχανία για την
ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών των υδροπτέρυγων
(Bringing together Research and Industry for the Development of Glider Environmental Services)

1.3.2015 – 28.2.2019
www.bridges-h2020.eu

& Technology – FORTH
OC coordinator: Dr Georgios Georgiou

1.3.2015 – 28.2.2019

Project Description: In the Sea4All programme, educational
material will be developed in collaboration with specialists in three
disciplines: teachers will develop the curriculum and materials to
be used, which will be enriched with scientific data and studies
provided by expert marine scientists on deep-sea and coastal
pollution. With the assistance of software development specialists,
the material will be presented and used in innovative electronic
tools. Electronic games and the educational platform will be based
on environmental studies and recognised pedagogical methods
and requirements to help raise pupil awareness and shape critical
thinking through play during the educational process.

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση Ορίζων 2020
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €263.750/ €7.8Μ
Συντονιστής Προγράμματος: ARMINES
Συντονιστής για το ΩΚ: Δρ. Γιώργος Γεωργίου

The project also aims to develop skills through exploratory
learning and creative activities. In this context, both education and
knowledge, as well as the multifaceted content and tools, will be
formulated to address different levels and types of learning and
to facilitate educational objectives, accounting for the interests,
goals and preferences of students. The various activities and
electronic tools will allow and support free experimentation,
the creation of innovative content and artefacts through critical
thinking, educational practice and education through play. The
training material will focus mainly on marine pollution, using
scenarios of oil spills and objects floating in the sea, and will
be tested in selected schools before being widely circulated.
Students will be able to formulate a global view of the effects of
environmental and marine pollution, both presently and in the
future, through representations, animation, maps, photographs,
films, questionnaires, etc.

BRIDGES: Bringing together Research and Industry
for the Development of Glider Environmental Services

www.bridges-h2020.eu

Περιγραφή: Ο κύριος στόχος του προγράμματος BRIDGES, σε

αντιστοιχία με την αναμενόμενη αύξηση της εκμετάλλευσης των
ωκεανών, είναι η διεξαγωγή έρευνας σχετικής με την δημιουργία μιας
οικονομικά αποδοτικής, ισχυρής και εύκολα αναπτύξιμης, αυτόνομης
πλατφόρμας που θα διαθέτει πολλαπλές ικανότητες ανίχνευσης,
επιτήρησης και παρακολούθησης, προκειμένου να υποστηριχθεί,
μακροπρόθεσμα και επιτόπια, η εξερεύνηση και η προστασία των
παράκτιων και ανοικτών θαλάσσιων περιοχών.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί ως εξής:
• Περαιτέρω ενίσχυση της μοναδικής υπάρχουσας ευρωπαϊκής
τεχνολογίας υδροπτέρυγων, ειδικά όσον αφορά την λειτουργία τους
σε μέγιστα βάθη και στην φέρουσα ικανότητα αισθητήρων, ώστε
να παραχθεί μια σειρά από καινοτόμα βιομηχανικά υδροπτέρυγα,
προκειμένου να στοχευθούν οι βασικές αγορές και να επιτευχθεί η
λειτουργία τους σε όλα τα βάθη.
• Ολοκλήρωση παραδειγμάτων πακέτων αισθητήρων για να καταδειχθεί
η δυνατότητα εξερεύνησης και παρακολούθησης σε ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών και βιομηχανικών τομέων (βασικές μεταβλητές των
ωκεανών, MSFD και Copernicus, έμβιοι πόροι, πετρέλαιο και φυσικό
αέριο, υποβρύχια εξόρυξη και εξόρυξη πρώτων υλών).
• Ανάπτυξη μεθοδολογιών και συστημάτων λογισμικού που
επιτρέπουν στα επιχειρησιακά κέντρα να εποπτεύουν ένα στόλο

Funding body: European Union – Horizon 2020
Funding for OC: €263,750 of €7.8m
Programme coordinator: ARMINES
OC coordinator: Dr Georgios Georgiou
Project Description: The main objective of BRIDGES, in
accordance with the expected rise in ocean industrialisation, is
to conduct research on a cost-effective, robust and easily developable autonomous platform, with multiple sensing, surveying
and monitoring capabilities, in order to support long-term on-site
exploration and protection services of coastal and deep-sea areas.

This objective will be achieved by:
• Further enhancement of the only existing European glider technology, especially in maximum-depth operation and sensor-load
capacity, so as to produce a series of innovative industrial gliders
in order to target key markets and allow operation at all depths
• Complete examples of sensor packages to be able to demonstrate exploration and monitoring capabilities to a wide range of
scientific and industrial sectors (ocean core variables, MSFD and
Copernicus, living resources, oil and gas, underwater mining and
raw material extraction)
• Develop methodologies and software systems that allow
operational centres to supervise a fleet of gliders, with a high
level of autonomy, as an additional element for the detection of
monitoring systems for scientific and industrial services
• Standardise hardware and software components to ensure open
access and system flexibility that allows for the platform’s easy
maintenance, upgrading and commercialisation and the dissemination of the appropriate data
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υδροπτέρυγων με υψηλό επίπεδο αυτονομίας, ως πρόσθετο στοιχείο
για την ανίχνευση συστημάτων παρακολούθησης επιστημονικών και
βιομηχανικών υπηρεσιών.
• Τυποποίηση εξαρτημάτων υλικού υπολογιστών και λογισμικού για να
εξασφαλιστεί η ανοικτή πρόσβαση και η ευελιξία του συστήματος ώστε
να επιτρέπεται η εύκολη συντήρηση, αναβάθμιση και εμπορευματοποίηση
της πλατφόρμας και η διάδοση των κατάλληλων δεδομένων

BLUEMED: Σχεδιασμός / Πειραματισμός / Συντονισμός
για Υποβρύχια Μουσεία, Πάρκα Καταδύσεων και Κέντρα
Ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, προκειμένου
να υποστηριχθεί η αειφόρος και υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη
και να προωθηθεί η «Γαλάζια» ανάπτυξη των παράκτιων
περιοχών και των νησιών της Μεσογείου

α) Ο
 σχεδιασμός ενός συστήματος διαδικασιών, πολιτικών πρακτικών,
διαχείρισης, δικτύωσης και προώθησης υποβρύχιων μουσείων,
πάρκων καταδύσεων και κέντρων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
που θα παραδοθεί προς εφαρμογή στις τοπικές / περιφερειακές αρχές.

• The promotion of innovative services and diving technologies for
the enrichment of diving tourism

β) Η
 προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών και καταδυτικών τεχνολογιών για
τον εμπλουτισμό του καταδυτικού τουρισμού.

• The promotion of underwater natural and cultural heritage to the
general public through 3D reconstructions exhibited in museums
and Knowledge Awareness Centres

γ) Η
 αύξηση της ελκυστικότητας του τουριστικού προϊόντος για άτομα
που ενδιαφέρονται για καταδυτικές δραστηριότητες στις περιοχές
πιλοτικής εφαρμογής.

BLUEMED: Plan/test/coordinate underwater museums,
diving parks and knowledge awareness centres, in order to
support sustainable and responsible tourism development
and promote blue growth in coastal areas and islands of
the Mediterranean

δ) Η προώθηση της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στο
ευρύ κοινό μέσω τρισδιάστατων αποτυπώσεων που θα εκτίθενται σε
μουσεία και στα Κέντρα Ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης.
ε) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την
ενιαία και ολοκληρωμένη προώθηση και δικτύωση της τουριστικά
ενδιαφέρουσας υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με
τίτλο «Υποβρύχιες φυσικές και πολιτιστικές διαδρομές στη Μεσόγειο».

• The increase in the pilot regions of tourism attractiveness for
people interested in diving activities

• The design and development of a web-based platform for the
integrated touristic promotion and networking of underwater
natural and cultural heritage, which will be titled ‘Underwater
Natural and Cultural Routes in the Mediterranean’

1.11.2016 – 31.10.2019
1.11.2016 – 31.10.2019

https://bluemed.interreg-med.eu

https://bluemed.interreg-med.eu/

Funding body: European Regional Development Fund
Funding for OC: €224,000 of €2,797,549
Programme coordinator: Region of Thessaly
OC coordinator: Dr Yianna Samuel

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €224.000/ €2.797.549
Συντονιστής Προγράμματος: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιάννα Σαμουήλ
Περιγραφή: Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο θέτει ως πρωταρχικό

του στόχο την προστασία και τη διατήρηση, με ενιαίο τρόπο, της
υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στις παράκτιες
και νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου. Στόχος είναι να ενισχυθεί η
οικονομική ανάπτυξη αυτών των περιοχών μέσω της προώθησης και
της υιοθέτησης ενός αειφόρου και υπεύθυνου μοντέλου τουριστικής
ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη ανάγκη προστασίας του
περιβάλλοντος, το έργο επιδιώκει την περαιτέρω ευθυγράμμιση,
προγραμματισμό και σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των
σχετικών πολιτικών, όπως η σύμβαση UNESCO 2001, το πρωτόκολλο
ICZM για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών κλπ. Οι
πιλοτικές δράσεις θα υλοποιηθούν στις περιφέρειες του Capo Rizzuto
και του Baia Bay στην Ιταλία, στον δυτικό Παγασητικό Κόλπο και τις
Σποράδες στην Ελλάδα και στο Cavtat στην Κροατία. Συγκεκριμένα, οι
δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
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LIFE EUROTURTLES: Συλλογικές δράσεις για τη βελτίωση
των μέτρων διατήρησης των Ευρωπαϊκών πληθυσμών
θαλάσσιων χελωνών

Life EurοTurtles: Collective actions for improving
the conservation status of the EU sea turtle population
1.9.2016 – 31.8.2021

1.9.2016 – 31.08.2021

www.euroturtles.eu

Project Description: The research project sets as its primary

www.euroturtles.eu

goal the protection and preservation, in a unified way, of the underwater natural and cultural heritage in coastal and island regions of
the Mediterranean Sea. It aims to strengthen the economic development of these regions through the promotion and adoption of a sustainable and responsible tourism development model. Recognising
the fundamental need to protect the environment, it further seeks to
align, plan, design and effectively implement relevant policies, such
as the UNESCO 2001 Convention, the ICZM protocol for Integrated
Coastal Zone Management, etc. Pilot actions will be implemented
in the regions of Capo Rizzuto and Baia Bay in Italy, in the western
Pagasitikos Bay and the Sporades in Greece and in Cavtat in Croatia.
Specifically, these actions will involve the following:

Χρηματοδότης: Πρόγραμμα Life της ΕΕ
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €701.593/ €5.116.167
Συντονιστής Προγράμματος: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κροατίας
Συντονιστής για το ΩΚ: Δρ. Γιάννα Σαμουήλ

Funding body: Life
Funding for OC: €701,593 of €5,116,167
Programme coordinator: Croatian Natural History Museum
OC coordinator: Dr Yianna Samuel

• T he design of a system of processes, political practices, management, networking and promotion of Underwater Museums, Diving
Parks and Knowledge Awareness Centres which will be given to
the local/regional authorities

Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι η βελτίωση τηςβιωσιμότητας, κατά

προτεραιότητα, των πληθυσμών δύο ειδών θαλάσσιας χελώνας που
συναντώνται στην ΕΕ, της χελώνας Caretta caretta και της πράσινης
χελώνας Chelonia mydas. Το έργο αναγνωρίζει ότι ο στόχος αυτός μπορεί
να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σε επίπεδο
ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την πολυεθνική κατανομή αυτών των πληθυσμών,
οι οποίοι έχουν τόπους αναπαραγωγής και τροφής σε διαφορετικές και
απομακρυσμένες μεταξύ τους χώρες της ΕΕ. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του
έργου είναι:
•Η
 μείωση του αντίκτυπου των ανθρωπογενών απειλών σε περιοχές
φωλεοποίησης, προκειμένου: i) να εξασφαλιστεί κατάλληλος οικότοπος

Project Description: The aim of the project is to improve the
conservation status of the EU populations of two sea turtle priority species, the loggerhead turtle Caretta caretta and the green
turtle Chelonia mydas. The project recognises that this aim can
only be achieved through an EU-level approach, considering the
multinational distribution of these populations, which have breeding and foraging grounds in different and distant EU countries. The
specific project objectives are:

•Reduce the impact of anthropogenic threats at nesting sites, in
order to: i) guarantee a suitable nesting and incubation habitat
for the future, including climate change effects; and ii) allow a
high production of newborns recruiting to their populations
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φωλεοποίησης και επώασης για το μέλλον, λαμβανομένων υπόψη
και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και ii) να επιτρέπουν
την υψηλή παραγωγή νεογέννητων που προσλαμβάνουν στους
πληθυσμούς τους.
• Η μείωση του αντίκτυπου των ανθρωπογενών απειλών, ιδίως των
σχετικών με την αλιεία, στους τόπους αναζήτησης τροφής.
• Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας για τη διάσωση της θαλάσσιας
χελώνας στις θαλάσσιες περιοχές Natura 2000, με την επέκταση
των σημερινών περιοχών ώστε να συμπεριλάβουν σημεία υψηλής
συγκέντρωσης χελωνών και την βελτίωση της όλης διαχείρισης αυτών
των περιοχών.
• Η δημιουργία μιας συνεκτικής προσέγγισης για τη διάσωση των
πληθυσμών της θαλάσσιας χελώνας της ΕΕ, προκειμένου να
βελτιστοποιηθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές προσπάθειες και
πόροι στην ΕΕ.
• Η συμβολή στην αναβάθμιση της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια
Στρατηγική, με συνεκτικές μεθόδους και βασικά συγκριτικά στοιχεία
ώστε να βελτιωθεί μελλοντικά η ικανότητα παρακολούθησης της
κατάστασης διάσωσης των πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών της ΕΕ.
• Η προώθηση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ της έννοιας των κοινών
πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών της ΕΕ και της κοινής κληρονομιάς
των φυσικών θαλάσσιων πόρων, των οποίων οι θαλάσσιες χελώνες
αποτελούν εξαιρετικά, χαρισματικά και κορυφαία παραδείγματα ειδών.

• Reduce the impact of anthropogenic threats, in particular fishery-related, at foraging grounds
• Improve the effectiveness of marine Natura 2000 sites for sea
turtle conservation by extending current sites over turtle hotspot areas and improving their management
• Set up a consistent approach for the conservation of the EU sea
turtle populations in order to optimise current and future efforts
and resources in the EU
• Contribute to the Marine Strategy Framework Directive with
consistent methods and with baseline data for improving the
capacity of monitoring the conservation status of the EU sea
turtle populations in the future
• Promote among EU citizens the concept of shared EU sea turtle
populations and of the common heritage of natural marine
resources of which sea turtles are excellent and charismatic
flagship species

Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €168.713/ €2.633.854,63
Συντονιστής Προγράμματος: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Συντονιστής για το ΩΚ: Δρ. Γιάννα Σαμουήλ

Funding for OC: €168,713 of €2,633,854.63
Programme coordinator: South Aegean Region
OC coordinator: Dr Yianna Samuel

Περιγραφή: Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου καταδυτικών
διαδρομών σε θαλάσσιες περιοχές, ως εργαλείου για την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής και την ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού για
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τη βιώσιμη
ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα του καταδυτικού, εμπλουτίζοντας
και διαφοροποιώντας τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες. Το έργο
προβλέπει την οριοθέτηση 4 τουλάχιστον προστατευόμενων περιοχών
με χάραξη καταδυτικών διαδρομών. Στην Κύπρο θα γίνει πόντιση
τεχνητών υφάλων (ΤΥ) και αγαλμάτων στο Δασούδι. Επιπρόσθετα
το έργο προβλέπει για την Κύπρο καθαρισμό, αποκατάσταση και
αποτύπωση του αρχαίου λιμανιού Αμαθούντας για σκοπούς ανάδειξης
και δημιουργίας καταδυτικής διαδρομής.

Project Description: The project aims to develop a network of
diving routes as a tool for protecting the marine environment, preserving natural heritage and promoting cultural heritage, raising
public awareness about the protection of the marine environment
and the sustainable development of tourism, especially diving
tourism, enriching and diversifying tourist services offered. The
project foresees the demarcation of at least four protected areas
and the designation of diving routes. In Cyprus, artificial reefs and
statues will be placed in the Dasoudi beach area. Additionally,
for Cyprus, the plan provides for the clean-up, rehabilitation and
recording of the ancient port of Amathous in order to designate
and promote a diving route.

MAESTRALE: Στρατηγικές Θαλάσσιας Ενέργειας
για Τοπικές Επιχειρήσεις (Maritime Energy Strategies
for Local Enterprises)

MAESTRALE: Maritime Energy Strategies
for Local Enterprises

• Set up an EU network for sea turtle conservation based on common objectives and methods; this network will include the main
research and conservation organisations in the key EU countries
(most of which participate in the project as beneficiaries) and the
relevant competent authorities

• Η δημιουργία δικτύου, για τη διάσωση των θαλάσσιων χελωνών στην
ΕΕ σε βάση κοινών στόχων και μεθόδων. Το δίκτυο θα περιλαμβάνει
τους κύριους οργανισμούς έρευνας και διάσωσης σε χώρες «κλειδιά»
της ΕΕ (οι περισσότεροι από αυτούς τους φορείς ήδη συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ως δικαιούχοι χρηματοδότησης) καθώς και τις σχετικές
αρμόδιες αρχές.

1.11.2016 – 31.10.2019
1.11.2016 – 31.10.2019

maestrale.interreg-med.eu

maestrale.interreg-med.eu

Funding body: European Regional Development Fund
Funding for OC: €216,912 of €2.4m
Programme coordinator: University of Siena, Department of

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €216.912/€2,4Μ
Συντονιστής Προγράμματος: Πανεπιστήμιο της Σιένα, Τμήμα Φυσικών

και Περιβαλλοντικών Επιστημών - UNISI
Συντονιστής για το ΩΚ: ‘Άντρια Καραολιά/Γιώργος Νικολαίδης
Περιγραφή: Στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014-2020

ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες
Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

ΑΝΔΙΚΑΤ: Diving routes in marine protected areas of the
Eastern Mediterranean – Interreg Greece-Cyprus Diving
Tourism Network Development

5.6.2018 – 4.6.2021

5.6.2018 – 4.6.2021

Χρηματοδότης: Interreg V-A European Regional Development Fund

Funding body: Interreg V-A European Regional Development Fund

Greece-Cyprus 2014-2020

Greece-Cyprus 2014-2020
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- άξονας προτεραιότητας 1, το σχέδιο MAESTRALE στοχεύει να θέσει τα
θεμέλια για μια στρατηγική ανάπτυξης της εκμετάλλευσης ενέργειας που
προέρχεται από την θάλασσα, στην περιοχή της Μεσογείου. Βασισμένο
σε μια έρευνα σχετική με τις υπάρχουσες, καινοτόμες τεχνολογίες και
τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις συμμετέχουσες
χώρες, το πρόγραμμα MAESTRALE προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων
μεταξύ επιστημόνων, πολιτικών, επιχειρηματιών και πολιτών και να
ενθαρρύνει την λήψη αποτελεσματικών μέτρων και επενδύσεων για την
γαλάζια ανάπτυξη.

Physical Sciences, Earth and Environment – UNISI
OC coordinator: Andria Karaolia/George Nikolaidis
Project Description: Within the framework of Priority Axis
1 of the Interreg MED 2014-2020 Programme, the MAESTRALE project aims to lay the foundations for a strategy for the
deployment of maritime energy in the Mediterranean area. Based
on a survey of existing and innovative technologies, barriers and
potentials in participating countries, MAESTRALE endeavours
to broaden the sharing of knowledge among scientists, policy
makers, entrepreneurs and citizens and to encourage effective
measures and investments for blue growth.
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Παρά την ύπαρξη αρκετών ακαδημαϊκών και τεχνικών μελετών στον
τομέα των γαλάζιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην περιοχή
της Μεσογείου υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών
και λειτουργικών εγκαταστάσεων. Για να καλυφθεί αυτό το κενό,
οι εταίροι του έργου θα συνεργαστούν για να μελετήσουν τις
δυνατότητες θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις
συμμετέχουσες χώρες από πλευράς φυσικού, νομικού, τεχνολογικού,
οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου. Τα ζητήματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική αειφορία,
την τεχνολογική καινοτομία, την αποδοχή από τους πολίτες και τις
ενδεχόμενες επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ο γενικός
στόχος του MAESTRALE είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της
γαλάζιας ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου ως ένα τομέα
κλειδί για την αειφόρο ανάπτυξη, προωθώντας τη δημιουργία και τη
διακρατική δικτύωση θερμοκοιτίδων καινοτομίας.

Despite the existence of several academic and technical studies in
the field of blue renewable energy, in the Mediterranean region there
is a lack of concrete initiatives and operating facilities. To close this
gap, the project partners will cooperate to identify the maritime
renewable energy potentials in the participating countries with regard
to their physical, legal, technological, economic and social contexts.
Issues to be addressed include environmental sustainability,
technological innovation, citizen acceptability and possible conflicts
with marine ecosystems. The overall objective of MAESTRALE is to
promote the development of blue energy in the Mediterranean area
as a key sector of sustainable growth by promoting the creation and
transnational networking of innovation clusters.

Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».

Within the project’s framework the following actions will take place:

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

• information collection related to human activities at sea and
marine environment

•σ
 υλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στη
θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον,
• ε πικαιροποίηση της βάσης δεδομένων και εμπλουτισμός της με νέα
σχετικά δεδομένα για περισσότερες περιοχές ενδιαφέροντος,

• database update and enrichment with new relevant data for more
areas of interest
• web GIS system development, which will display the collected data

• α νάπτυξη συστήματος GIS στο διαδίκτυο, στο οποίο θα εμφανίζονται τα
δεδομένα που συλλέγονται,

• overview and improvement suggestions for the current legal
framework

• ε πισκόπηση και προτάσεις βελτίωσης του ισχύοντος νομικού πλαισίου,

• further elaboration of the maritime spatial plans

• π εραιτέρω επεξεργασία των υφισταμένων θαλάσσιων
χωρικών σχεδίων,

• evaluation of the process and methodologies and identification of
good practices for the future

• α ξιολόγηση των υφισταμένων διαδικασιών και μεθοδολογιών και τον
εντοπισμό καλών πρακτικών για το μέλλον.

θαλ-χωρ 2

ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: Maritime Spatial Planning MSP 2

ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: Maritime Spatial Planning MSP 2

1.9.2018 – 28.2.2021

1.9.2018 – 28.2.2021

www.mspcygr.info

www.mspcygr.info

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €248,000 εκ /4εκ.
Συντονιστής Προγράμματος: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συντονιστής για το ΩΚ: Δρ. Γιώργος Γεωργίου

Funding body: European Regional Development Fund
Funding for OC: €248,000 of 4M
Programme coordinator: University of Cyprus
OC coordinator: Dr Georgios Georgiou

Περιγραφή: Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) είναι ένα

Project Description: Maritime Spatial Planning (MSP) is one of
the key cross-cutting tools of the Integrated Maritime Policy of the
European Union and an important instrument for sustainable development of marine areas and coastal regions, as it contributes to the
objectives of an ecosystem-based management approach.

από τα θεμελιώδη εργαλεία της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα σημαντικό μέσο για την αειφόρο
ανάπτυξη των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, καθώς συμβάλλει
στους στόχους μιας οικοσυστημικής προσέγγισης διαχείρισης.
Ως ΘΧΣ ορίζεται η δημόσια διαδικασία ανάλυσης και διανομής της
χωρικής και χρονικής κατανομής των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και
κοινωνικών στόχων. Αποτέλεσμα θα είναι ένα θαλάσσιο χωροταξικό
σχέδιο το οποίο αντικατοπτρίζει το όραμα της κάθε χώρας για την
εκμετάλλευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου χώρου της.
Το έργο στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση του
επιτυχημένου ΘΑΛ ΧΩΡ 1, το οποίο αναπτύχθηκε επίσης υπό την
επίβλεψη και χρηματοδότηση του Προγράμματος Διασυνοριακής
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MSP is defined as a public process of analysing and allocating the
spatial and temporal distribution of human activities in marine areas
to achieve ecological, economic and social objectives. The outcome
is a maritime spatial plan which reflects the vision of each country for
the exploitation and sustainable development of its marine space.
The project aims to the further development and implementation
of the successful MSP 1, which was also developed under the
supervision and funding of the Cross-border Cooperation Programme
‘Greece-Cyprus 2007-2013’.

EUCISE 2020: Ευρωπαϊκό πεδίο δοκιμών για ανταλλαγή
πληροφοριών για το θαλάσσιο περιβάλλον, με προοπτική το έτος
2020 (European test bed for the maritime Common Information
Sharing Environment in the 2020 perspective)

EUCISE 2020: European test bed for the maritime
Common Information Sharing Environment
in the 2020 perspective
1.12.2014 – 31.5.2018

1.12.2014 – 31.05.2018

www.eucise2020.eu

www.eucise2020.eu

Funding body: European Union
Funding for OC: €263,920 of €17m
Programme coordinator: Italian Space Agency
OC coordinator: Andreas Nikolaidis

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €263,920/€17Μ
Συντονιστής Προγράμματος: Ιταλική Διαστημική Υπηρεσία
Συντονιστής για το ΩΚ: Ανδρέας Νικολαΐδης
Περιγραφή: Το EUCISE 2020 είναι ένα ερευνητικό έργο στον τομέα

ασφάλειας που εντάσσεται στο ‘Έβδομο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα-Πλαίσιο, και στοχεύει την επίτευξη προ-λειτουργικής
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ναυτιλιακών αρχών των
ευρωπαϊκών κρατών. Το EUCISE 2020 αποτελεί σημαντικό ορόσημο
στον οδικό χάρτη για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος
ανταλλαγής πληροφοριών (CISE). Το CISE υποστηρίζει την ανάπτυξη
της γαλάζιας οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί βασική
καινοτομία στην ευρωπαϊκή θαλάσσια διακυβέρνηση, στοιχείο του
ευρωπαϊκού ψηφιακού θεματολογίου και, τέλος, αποτελεί πυλώνα
του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την στρατηγική για την
ασφάλεια στη θάλασσα.

Project Description: EUCISE 2020 is a security research
project of the European Seventh Framework Programme; it aims to
achieve pre-operational information sharing among the maritime
authorities of the European states. EUCISE 2020 is an important
milestone in the road map for the implementation of the European
CISE – Common Information Sharing Environment. CISE supports
the development of the blue economy of the European Union, is a
key innovation of European maritime governance, is an element of
the European Digital Agenda and, finally, is a pillar of the European
Action Plan for the European Maritime Security Strategy.
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Χρηματοδότης: Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Πειραματικής

PROTOMEDEA: Προς τη δημιουργία δικτύων θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών στην Ανατολική Μεσόγειο (Towards the establishment of Marine Protected Area Networks
in the Eastern Mediterranean)
1.12.2015 – 30.11.2018
www.protomedea.eu
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €45.004,00/€600.000
Συντονιστής Προγράμματος: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Συντονιστής για το ΩΚ: Δρ. Νίκη Χαρτόσια
Περιγραφή: Το έργο επικεντρώνεται στην δημιουργία δικτύων
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών [MPA], με στόχο την επίτευξη
των στόχων της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η χαρτογράφηση των
υφιστάμενων Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών (ΠΘΠ) και των
Ουσιωδών Οικοτόπων Τροφής Ψαριών ενώ θα εξεταστεί η ανάπτυξη
μοντέλων ECOPATH σε επιλεγμένες ΠΘΜ, με τη χρήση παλαιότερων
και νέων στοιχείων, προκειμένου να εκτιμηθεί η σημερινή συνολική
συμβολή των ΠΘΠ στη βιωσιμότητα της αλιείας. Επιπρόσθετα, θα
δοκιμαστούν διάφορα σενάρια επιπτώσεων των ΠΘΠ σε μοντέλα MSY
και ECOPATH/ECOSPACE ώστε αφού αξιολογηθούν και συζητηθούν
με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων θα είναι δυνατή η υποβολή κοινά
επεξεργασμένων προτάσεων για αποτελεσματικότερες ΠΘΠ στις
περιοχές μελέτης. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν και θα εξεταστούν
διαφορετικά συστήματα διαχείρισης για τη επίτευξη του βέλτιστου
αποτελέσματος στην διαχείριση της αλιείας.

CINEL: Κυκλοφορία και ιδιότητες μάζας ύδατος στη
βορειοανατολική Λεβαντίνη (Circulation and water mass properties in the North-Eastern Levantine)

PROTOMEDEA: Towards the establishment of Marine
Protected Area Networks in the Eastern Mediterranean

Γεωφυσικής Τεργέστης - OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e
Geofisica Sperimentale)
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €64.997,80
Συντονιστής Προγράμματος: OGS
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Daniel Hayes

1.12.2015 – 30.11.2018

Περιγραφή:

www.protomedea.eu

•O
 σχεδιασμός πειραμάτων με gliders και παρασυρόμενους
πλωτήρες στη Λεκάνη της Βορειοανατολικής Λεβαντίνης, με βάση τη
διαθέσιμη βιβλιογραφία και τα ωκεανογραφικά δεδομένα.

Funding body: European Union
Funding for OC: €45,004 of €600,000
Programme coordinator: Hellenic Centre for Marine Research

[HCMR]
OC coordinator: Dr Niki Chartosia
Project Description: The project focusses on proposing Ma-

rine Protected Area [MPA] networks, aiming to achieve the Maximum Sustainable Yield [MSY] objectives of the Common Fisheries
Policy [CFP]. Within this context, mapping of existing MPAs and
Essential Fish Habitats [EFHs] is foreseen, while the development
of ECOPATH models in selected MPAs will be considered, using
previous and new data, in order to assess the current overall contribution of MPAs in the sustainability of fisheries. Additionally,
what-if scenarios of the impact of MPAs on MSY and ECOPATH/
ECOSPACE models will be evaluated and discussed with a wide
range of stakeholders in order to propose commonly agreed
and more effective MPAs in the study areas. Moreover, different
management schemes will be developed and examined in order to
support the optimisation of fisheries management.

CINEL: Circulation and Water Mass Properties in the
North-eastern Levantine
1.1.2016 – 31.12.2017

1.1.2016 – 31.12.2017

www.nettuno.ogs.trieste.it/sire/cinel/

www.nettuno.ogs.trieste.it/sire/cinel/

Funding body: OGS (Instituto Nazionale di Oceanografia e
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•Η
 πόντιση, πλοήγηση και ανάκτηση των gliders του OC-UCY
από την Κύπρο.
•Η
 πόντιση των drifters και των floats στα νερά της Κύπρου σύμφωνα
με το πειραματικό στάδιο του έργου.
•Η
 ετοιμασία, έναρξη και λειτουργική διαχείριση του συστήματος
αφομοίωσης των δεδομένων (data assimilation) και των
προβλέψεων του OC-UCY κατά τη διάρκεια και μεταξύ των
αποστολών που θα πραγματοποιούνται από τα gliders.
• η ετοιμασία και καταγραφή των αποτελεσμάτων των gliders
και του (προγνωστικού) μοντέλου και η προετοιμασία εκθέσεων
που θα περιγράφουν τις δραστηριότητες που θα διεξάγονται στα
πλαίσια του έργου.

Geofisica Sperimentale)
Funding for OC: €64,997.80
Programme coordinator: OGS
OC coordinator: Dr Daniel Hayes
Project Description:

• Designing experiments with gliders, floats and drifters in the
north-east Levantine basin, based on available bibliography and
oceanographic data
• Underwater deployment, navigation and recovery of OC-UCY
gliders from Cyprus over winter and summer conditions in
one year
• Underwater deployment of drifters and floats in Cyprus’
marine area
• Preparation, start-up and operational management of the data
assimilation system and OC-UCY forecasts during and between
missions performed by the gliders
• Preparation and recording of results from the gliders and the
forecasting model, and preparation of reports describing the
activities that will be carried out during the project

ΘΑΛ-ΧΩΡ
ΘΑΛ- ΧΩΡ: Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Cross-border
cooperation for Maritime Spatial Planning Development)

ΘΑΛ-ΧΩΡ: Maritime Spatial Planning
Cross-border cooperation for maritime spatial
planning development

1.10.2013 – 30.9.2015

1.10.2013 – 30.9.2015

www.mspcygr.info/

www.mspcygr.info/

Χρηματοδότης: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα –

Funding body: Cross-border Cooperation Programme

Κύπρος 2007 – 2013 και από εθνικούς πόρους.
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €200.000/€3.5 εκ.
Συντονιστής Προγράμματος: Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (ΤΕΝ)
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης

Funding for OC: €200,000 of €3.5m
Programme coordinator: Department of Merchant Shipping,

Greece-Cyprus 2007-2013 and national funds

Cyprus
OC coordinator: Dr George Zodiatis

T h e O c e a n o g r a p h y C e n t e r o f t h e U n i v e r s i t y o f C y p r u s 67

ΑΚΤΗ: Διαμόρφωση και Πιλοτική Εφαρμογή Σχεδίων
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης στη
Ρόδο και στην Κύπρο (Configuration and pilot application of
complete management plans of the coastal zone in Rhodes
and Cyprus)

ΑΚΤI: Configuration and pilot application of complete
management plans of the coastal zones in Rhodes
and Cyprus
25.4.2013 – 24.10.2014
Funding body: European Union and National Resources of Greece

25.4.2013 – 24.10.2014

and Cyprus

www.akti.eu/

Funding for OC: €150,000
Programme coordinator: South Aegean Region
OC coordinator: Dr George Zodiatis

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι της Ελλάδας και

της Κυπριακής Δημοκρατίας
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €150.000
Συντονιστής Προγράμματος: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης

SEA-MOBILE: Παροχή θαλάσσιων δεδομένων και
προβλέψεων μέσω κινητών συσκευών οθόνης αφής για την
προσέγγιση μεγάλου κοινού δυνητικών χρηστών (Providing
marine data and forecasts via mobile touch screen devices to
reach out to a large audience of potential users)

SEA-MOBILE: Providing marine data and forecasts via
mobile touch screen devices to reach out to a large audience of potential users
30.4.2013 – 29.4.2015
www.oceanography.ucy.ac.cy/pages/sea-mobile/

30.4.2013 – 29.4.2015
www.oceanography.ucy.ac.cy/pages/sea-mobile/
Χρηματοδότης: ΙΠΕ
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €146.404
Συντονιστής Προγράμματος: Ωκεανογραφικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο

Funding body: ΙΠΕ / Research Promotion Foundation [RPF]
Funding for OC: €146,404
Programme coordinator: Oceanography Center, UCY
OC coordinator: Dr George Zodiatis

Κύπρου
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης
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MyOcean 2:Πανευρωπαϊκή δυνατότητα Ωκεάνιας
παρακολούθησης και πρόβλεψης (Pan-European capacity for
Ocean Monitoring and Forecasting)
1.4.2012 – 30.9.2014
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €174.360
Συντονιστής Προγράμματος: Mercator Ocean
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης

MEDESS-4MS: Μεσογειακό σύστημα υποστήριξης
αποφάσεων για την ασφάλεια στη θάλασσα (Mediterranean
Decision Support System for Marine Safety)

MyOcean 2: Pan-European capacity for ocean monitoring
and forecasting

Funding body: European Union – FP7
Funding for OC: €174,360
Programme coordinator: Mercator Ocean
OC coordinator: Dr George Zodiatis

MEDESS-4MS: Mediterranean decision support system
for marine safety

www.medess4ms.eu/
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Μεσόγειος (EC -

Med Programme)
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €745.100
Συντονιστής Προγράμματος: Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Κύπρου
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης

Cyprus

PERSEUS: Περιβαλλοντική ‘Έρευνα για τις πολιτικές στις
θάλασσες της Νότιας Ευρώπης (Policy-oriented marine environmental research in the Southern European Seas)

PERSEUS: Policy-oriented marine environmental research in the Southern European Seas

OC coordinator: Dr George Zodiatis

1.1.2012 – 31.12.2015
1.1.2012 – 31.12.2015

www.perseus-net.eu/

www.perseus-net.eu/

Funding body: European Union – FP7
Funding for OC: €106,667.20
Programme coordinator: Hellenic Centre for Marine Research

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €106.667,20
Συντονιστής Προγράμματος: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης
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1.1.2012 – 31.12.2013
www.neartowarntsunami.com
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €45.000
Συντονιστής Προγράμματος: IOC/UNESCO
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Γεωργίου

CIESM Tropical Signals: Παρακολούθηση των ειδών macrodescriptor για την αύξηση της θερμοκρασίας του κλίματος.
(Monitoring macrodescriptor species of climate warming.)

[HCMR]
OC coordinator: Dr George Zodiatis

1.1.2012 – 31.12.2013
Funding body: European Union – FP7
Funding for OC: €45,000
Programme coordinator: IOC/UNESCO
OC coordinator: Dr Georgios Georgiou

CIESM Tropical Signals: Monitoring macrodescriptor
species of climate warming
15.11.2011 – 2013

www.medess4ms.eu/
Funding body: EC – Med Programme
Funding for OC: €745,100
Programme coordinator: Department of Merchant Shipping,

NearToWarn: Near-field tsunami early warning and
emergency planning

www.neartowarntsunami.com

1.4.2012 – 30.9.2014

1.2.2012 – 31.1.2015
1.2.2012 – 31.1.2015

NearToWARN: Έγκαιρη Προειδοποίηση και
Προγραμματισμός ‘Έκτακτης Ανάγκης - πρόβλεψη κοντινού
πεδίου για Τσουνάμι (Near-Field Tsunami Early Warning and
Emergency Planning)

15.11.2011 – 2013

www.ciesm.org/

www.ciesm.org/

Funding body: Monaco Foundation
Funding for OC: €22,000
Programme coordinator: CIESM
OC coordinator: Dr Georgios Georgiou

Χρηματοδότης: Ίδρυμα Μονακό (Monaco Foundation)
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €22.000
Συντονιστής Προγράμματος: CIESM
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Γεωργίου

PREMARPOL: Πρόληψη και Καταπολέμηση της Θαλάσσιας
Ρύπανσης στα Λιμάνια και τις Μαρίνες. (Prevention and
Combating of Marine Pollution in Ports and Marinas has been
featured on the University of Cyprus Website.)

PREMARPOL: Prevention and combating of marine pollution in ports and marinas
27.10.2011 – 26.12.2013
www.oceanography.ucy.ac.cy/pages/premarpol/

27.10.2011 – 26.12.2013

Funding body: European Regional Development Fund [ERDF] and

www.oceanography.ucy.ac.cy/pages/premarpol/

national funds
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Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικοί Πόροι της

Ελλάδας και της Κύπρου 2007 - 2013
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €85.869,70
Συντονιστής Προγράμματος: Κοινή Τεχνική Γραμματεία του
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης

SeaADataNet II: Μια Πανευρωπαϊκή Υποδομή για τη
Διαχείριση Ωκεανογραφικών Δεδομένων (A Pan European
Infrastructure for Oceanographic Data Management)

Funding for OC: €857,869.70
Programme coordinator: Joint Technical Secretariat of the

Cross-border Cooperation Programme Greece-Cyprus
2007-2013
OC coordinator: Dr George Zodiatis

SeaDataNet II: Pan-European infrastructure for oceanographic data management
1.10.2011 – 30.9.2015

1.10.2011 – 30.9.2015

www.seadatanet.org/

www.seadatanet.org/

Funding body: European Union – FP6
Funding for OC: €120,639
Programme coordinator: IFREMER, France
OC coordinator: Dr George Zodiatis

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €120.639
Συντονιστής Προγράμματος: IFREMER, Γαλλία
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης

Κόλπος Βασιλικού

Vasilikos Bay

2.10.2011 – 1.4.2010

2.10.2011 – 1.4.2010

www.oceanography.ucy.ac.cy/vasilikoWEB/

www.oceanography.ucy.ac.cy/vasilikoWEB/

Χρηματοδότης: ΙΠΕ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Funding body: ΙΠΕ / Research Promotion Foundation [RPF], Euro-

Ανάπτυξης της ΕΕ

pean Regional Development Fund [ERDF]

Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €24.500
Συντονιστής Προγράμματος: Ωκεανογραφικό Κέντρο,

Funding for OC: €24,500
Programme coordinator: Oceanography Center, UCY
OC coordinator: Dr George Zodiatis

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης
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CREAM: Συντονισμός της έρευνας για υποστήριξη της
εφαρμογής οικοσυστημικής προσέγγισης στον τομέα των
ιχθυοκαλλιεργειών και παροχή συμβουλών διαχείρισης
στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. (Coordinating
research in support to application of ecosystem approach
to fisheries and management advice in the Mediterranean
and Black Seas.)
1.9.2011 – 30.4.2014
www.cream-fp7.eu/
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €24.075
Συντονιστής Προγράμματος: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο,

CREAM: Coordinating research in support of the
application of the ecosystem approach to fisheries and
management advice in the Mediterranean and Black Seas
1.9.2011 – 30.4.2014
www.cream-fp7.eu/
Funding body: European Union – FP7
Funding for OC: €24,075
Programme coordinator: Mediterranean Agronomic Institute

of Zaragoza - International Centre for Advanced Mediterranean
Agronomic Studies
OC coordinator: Dr Georgios Georgiou

Σαραγόσα - Ισπανία/ Διεθνές Κέντρο Προηγμένων Μεσογειακών
Αγρονομικών Μελετών (Mediterranean Agronomic Institute of
Zaragoza / International Center for Advanced Mediterranean
Agronomic Studies)
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Γεωργίου

GROOM: Υδρόπτερα για την ‘Έρευνα, Παρατήρηση και
Διαχείριση Ωκεανών (Gliders for Research, Ocean Observation and Management)

GROOM:Gliders for Research, Ocean Observation and
Manage ment
1.1.2011 – 30.9.2014

1.1.2011 – 30.9.2014

www.groom-fp7.eu/doku.php

www.groom-fp7.eu/doku.php

Funding body: European Union – FP7
Funding for OC: €276,000
Programme coordinator: UPMC, France
OC coordinator: Dr Georgios Georgiou/Dr Daniel Hayes

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €276.000
Συντονιστής Προγράμματος: UPMC, Γαλλία
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Γεωργίου/Δρ. Daniel Hayes
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E-WAVE: Ολοκληρωμένο σύστημα υψηλής ανάλυσης για
την παρακολούθηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό του
ενεργειακού δυναμικού των κυμάτων στην ΑΟΖ της Κύπρου
(Integrated High Resolution System for Monitoring and Quantifying the Wave Energy Potential in the EEZ of Cyprus)

E-WAVE: Integrated high-resolution system for monitoring and quantifying the wave energy potential in the EEZ
of Cyprus
3.1.2011 – 2.1.2013
www.oceanography.ucy.ac.cy/ewave/

3.1.2011 – 2.1.2013
www.oceanography.ucy.ac.cy/ewave/
Χρηματοδότης: ΙΠΕ
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €172.440
Συντονιστής Προγράμματος: Ωκεανογραφικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο

Funding body: ΙΠΕ / Research Promotion Foundation [RPF]
Funding for OC: €172,440
Programme coordinator: Oceanography Center, UCY
OC coordinator: Dr George Zodiatis

Κύπρου
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης

PARALLEL: Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος
«Parallel» για Ωκεάνιες - Παράκτιες Προβλέψεις στην Κύπρο
(Development of the Integrated Parallel Cyprus Coastal
Ocean Forecasting System)

PARALLEL: Development of the Integrated Parallel
Cyprus Coastal Ocean Forecasting System
1.12.2010 – 30.11.2012
www.oceanography.ucy.ac.cy/parallel/

1.12.2010 – 30.11.2012
www.oceanography.ucy.ac.cy/parallel/
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €143.700
Συντονιστής Προγράμματος: Ωκεανογραφικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο

Funding body: European Union – FP7
Funding for OC: €143,700
Programme coordinator: Oceanography Center, UCY
OC coordinator: Dr Georgios Georgiou

Κύπρου
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Γεωργίου
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SMOS-MODE-COST: COST SMOS Αποστολή Εκμετάλλευσης
Ωκεανογραφικών Δεδομένων (Mission Oceanographic Data
Exploitation)

SMOS-MODE-COST: Mission oceanographic data
exploitation

MyOCEAN: Πανευρωπαϊκή πρόβλεψη και παρακολούθηση
(Pan-European forecasting and monitoring)

MyOCEAN: Pan-European capacity for ocean monitoring
and forecasting

15.7.2010 – 14.7.2014

1.1.2009 – 31.3.2012

1.1.2009 – 31.3.2012

15.7.2010 – 14.7.2014

www.smos-mode.eu/

www.smos-mode.eu/

Funding body: European Union
Funding for OC: €35,445
Programme coordinator: ESF – European Science Foundation
OC coordinator: Dr George Zodiatis

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €125.000
Συντονιστής Προγράμματος: Mercator Ocean
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης

Funding body: European Union – FP7
Funding for OC: €125,000
Programme coordinator: Mercator Ocean
OC coordinator: Dr George Zodiatis

ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΟΔΑ: Υποθαλάσσιες Αυτοκινούμενες Μονάδες
Καταγραφής Παραμέτρων Θαλάσσης

ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΟΔΑ: Self-propelled marine data
recording units

2.7.2007 – 1.7.2011

2.7.2007 – 1.7.2011

www.ucy.ac.cy/ctl/documents/puof/koinotita_26.pdf

www.ucy.ac.cy/ctl/documents/puof/koinotita_26.pdf

Χρηματοδότης: ΙΠΕ
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €252.900
Συντονιστής Προγράμματος: Ωκεανογραφικό Κέντρο
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Daniel Hayes

Funding body: ΙΠΕ / Research Promotion Foundation [RPF]
Funding for OC: €252,900
Programme coordinator: Oceanography Center, UCY
OC coordinator: Dr Daniel Hayes

ECOOP: Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης και
Προβλέψεων για την Παράκτια Υφαλοκρηπίδα (European Coastal Shelf Sea Operational Monitoring and Forecasting System)

ECOOP: European coastal shelf sea operational monitoring and forecasting system

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €35.445
Συντονιστής Προγράμματος: ESF – Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστημών
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης

Upgrade BSS: Σκηνικό Αναβάθμισης της Μαύρης Θάλασσας
(Upgrade Black Sea Scene)

Upgrade BSS: Upgrade Black Sea Scene
1.1.2009 – 31.12.2011

1.1.2009 – 31.12.2011

www.blackseascene.net/

www.blackseascene.net/

Funding body: European Union – FP7
Funding for OC: €92,800
Programme coordinator: EDMO – European Directory of Marine

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €92.800
Συντονιστής Προγράμματος: EDMO - European Directory of Marine

Organisations

Organisations

OC coordinator: Dr George Zodiatis

Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης

1.2.2007 – 31.1.2010
1.2.2007 – 31.1.2010

www.ecoop.eu/about/index.html

www.ecoop.eu/about/index.html

Funding body: EU – FP6
Funding for OC: €113,100
Programme coordinator: Danish Marine Institute (DMI)
OC coordinator: Dr George Zodiatis

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €113.100
Συντονιστής Προγράμματος: Danish Marine Institute (DMI)
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης
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SESAME: Αξιολόγηση και μοντελοποίηση των αλλαγών στα
οικοσυστήματα της Νότιας Ευρώπης. (Southern European Seas:
Assessing and Modeling changes in Ecosystems)

SESAME: Southern European Seas: Assessing and modelling changes in ecosystems
1.11.2006 – 30.4.2011

1.11.2006 – 30.4.2011

www.sesame-ip.eu

www.sesame-ip.eu

Funding body: European Union – FP6
Funding for OC: €20,000
Programme coordinator: Hellenic Centre for Marine Research

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €20.000
Συντονιστής Προγράμματος: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης

(HCMR)
OC coordinator: Dr George Zodiatis

MERSEA-IP: Ολοκληρωμένο έργο για το Θαλάσσιο
περιβάλλον και την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή επικράτεια.
(Marine Environment and Security in the European Areas- Integrated project.)

AQUA-PLANNER: Environmental impact from aquaculture assessment system

1.11.2006 – 1.11.2008

1.11.2006 – 1.11.2008

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €35.000
Συντονιστής Προγράμματος: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Γεωργίου

Funding body: EU – FP6
Funding for OC: €35,000
Programme coordinator: Hellenic Center for Marine Research

1.4.2004 – 30.9.2008
www.mersea.eu.org

1.4.2004 – 30.9.2008
www.mersea.eu.org

AQUA-PLANNER: Σύστημα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες

MERSEA-IP: Marine environment and security in the
European areas – Integrated project

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση - 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €78.300
Συντονιστής Προγράμματος: IFREMER, Γαλλία
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης

Funding body: European Union – FP6
Funding for OC: €78,300
Programme coordinator: IFREMER, France
OC coordinator: Dr George Zodiatis

(HCMR)
OC coordinator: Dr Georgios Georgiou

SeaDataNet: Πανευρωπαϊκή υποδομή διαχείρισης ωκεάνιων
και θαλάσσιων δεδομένων. (Pan European Infrastructure for
Ocean & Marine Data management.)

SeaDataNet: Pan-European infrastructure for ocean and
marine data management
1.4.2006 – 31.3.2011

1.4.2006 – 31.3.2011

www.seadatanet.org/

www.seadatanet.org/

Funding body: European Union
Funding for OC: €84,100
Programme coordinator: IFREMER, France
OC coordinator: Dr George Zodiatis

Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση
Χρηματοδότηση για το ΩΚ: €84.100
Συντονιστής Προγράμματος: IFREMER, Γαλλία
Συντονιστής για ΩΚ: Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης
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Στοιχεία επικοινωνίας:

Contact us:

Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου
Τ.Θ 20537
1678 Λευκωσία
Κύπρος

Oceanography Center, University of Cyprus
P.O. Box 20537
1678 Nicosia
Cyprus

Ε: mageirou@ucy.ac.cy
Τ: (+357) 2289 3989

Ε: mageirou@ucy.ac.cy
Τ: (+357) 2289 3989
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