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Newsletter # 3
Εγκαταστάθηκε ο Ωκεανογραφικός Σταθμός του HERMES στην είσοδο
του κόλπου της Βάρνας
Η Ένωση Δήμων της Μαύρης Θάλασσας της Βουλγαρίας, έπειτα από διαβούλευση με τους βασικούς θεσμικούς φορείς και με εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, ανέπτυξε στα μέσα Ιουνίου
(2019) τον Ωκεανογραφικό Σταθμό στην είσοδο του κόλπου της Βάρνας.
Τοποθετημένος σε ένα θαλάσσιο διάδρομο στο ακρωτήριο του Αγίου Γεωργίου, σε απόσταση
½ ναυτικού μιλίου από την ακτή και εξοπλισμένο με βασικό σημαντήρα ανατολικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνικής, ο ωκεανογραφικός σταθμός HERMES
BG1 θα παρέχει τώρα πολύτιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση των κυμάτων και ρευμάτων της Μαύρης Θάλασσας.
Οι πληροφορίες αυτές αναμένεται να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση από αλιείς,
χειριστές σκαφών, ερευνητές και επιστήμονες, καθώς και των νεοφυών επιχειρήσεων της Γαλάζιας Οικονομίας για αξιόπιστη και έγκαιρη ροή δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τη βελτίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων
στόχων τους.
Λίγο περισσότερο από ένα μήνα αργότερα, στις 26 Ιουλίου, ο Επικεφαλής Εξωτερικός
Εμπειρογνώμονας UBBSLA, κ. Boyan Savov, προσκλήθηκε από το Ινστιτούτο Υδρολογίας και
Μετεωρολογίας να δώσει μια παρουσίαση σχετικά με τις λειτουργίες και την επιχειρησιακή
ικανότητα του εγκαταστημένου πλέον ωκεανογραφικού σταθμού HERMES BG1 και τα πρώτα
βήματα που έγιναν για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με διαφορετικές παραμέτρους των
κυμάτων της θάλασσας.
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Ο B. Savov παρουσιάζει το έργο HERMES στους εμπλεκόμενους φορείς της Βάρνας.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Grand Hotel Dimyat της Βάρνας συμμετείχαν
περίπου 20 εκπρόσωποι των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και της επιστημονικής και
ερευνητικής κοινότητας.
Ο Ωκεανογραφικός Σταθμός HERMES BG1, εξήγησε ο Boyan Savov, επαγγελματίας με 40
χρόνια εμπειρία στην παράκτια μηχανική, θα εξελιχθεί σε αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για
τους τελικούς χρήστες. Ένα από τα πρώτα αναμενόμενα αποτελέσματα της λειτουργίας του Ωκεανογραφικού Σταθμού είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασμού της μοντελοποίησης της διάβρωσης
των ακτών, που θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τις τοπικές αρχές της ευρύτερης περιοχής
και την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα. Αυτές οι πληροφορίες και τα δεδομένα είναι
ήδη προσβάσιμα μέσω μιας διαδικτυακής πύλης (www.dbi0.com) και θα εξυπηρετούν το ευρύ
κοινό, τους επιστήμονες και τους ερευνητές που ασχολούνται με τις παράκτιες, τους επαγγελματίες που δραστηροποιούνται στην θάλασσα για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων.
«Με αυτό τον τρόπο», εξηγεί η κυρία Mariana Ivanona, Διευθύνων Σύμβουλος της UBBSLA,
«κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς την επίτευξη του στόχου μας να αξιοποιήσουμε την εμπειρία
που αποκτήθηκε μέσω του έργου HERMES και να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ανθεκτικών
παράκτιων κοινοτήτων στη Μαύρη Θάλασσα».
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Στιγμιότυπο από την εγκατάσταση του Ωκεανογραφικού Σταθμού στον κόλπο της Βάρνας.

Η δοκιμαστική έκδοση του HERMES WebGIS τώρα διαθέσιμη στο κοινό
Ο ΩΡΙΩΝ, ο βασικός εταίρος του έργου HERMES στην Κύπρο, έχει αναπτύξει την δοκιμαστική έκδοση ενός συστήματος WebGIS που απεικονίζει σε επιχειρησιακό τρόπο τα in-situ
(επιτόπια) δεδομένα για τα θαλάσσια ρεύματα και τα κύματα από το δίκτυο παρατηρητηρίων
του HERMES που αναπτύσσεται στις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες.
Επιπλέον, το σύστημα GIS στο Web παρέχει την απεικόνιση των δεδομένων θαλάσσιων ρευμάτων, θερμοκρασίας, αλατότητας, κυμάτων και ανέμων από το Copernicus CMEMS MFC
Med, το CMEMS MFC Black Sea και το CYCOFOS στις παράκτιες περιοχές του έργου
HERMES. Επιπλέον, το σύστημα GIS στο Web θα παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και λήψης των παρατηρημένων επιτόπιων δεδομένων του δικτύου παρακολούθησης Ωκεανογραφικών Σταθμών του HERMES.
Μια ευρεία γκάμα τελικών χρηστών θα επωφεληθεί από το σύστημα Web GIS που παρέχει
αξιόπιστα θαλάσσια δεδομένα και χρήσιμες πληροφορίες για επαγγελματίες και ιδιώτες που
εργάζονται στους τομείς της διαχείρισης παράκτιων ζωνών, της παράκτιας αλιείας, των παραθαλάσσιων εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας, της τουριστικής βιομηχανίας, των scuba divers, στην
πλοήγηση και ιστιοπλοΐα, στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, στις τοπικές λιμενικές αρχές, μαρίνες, καταφύγια αλιείας και πολλά ακόμη.
Η δοκιμαστική έκδοση του έργου HERMES Web GIS είναι προσβάσιμη από τη σύνδεση:
http://www.orioncyprus.org/hermes/
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Παράδειγμα του έργου HERMES Web GIS που δείχνει την πρόβλεψη της CYCOFOS για τη
θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας στις 03:00 UTC της 18ης Ιουλίου 2019 και τη χρονοσειρά των
ρευμάτων της θάλασσας από τον παρατηρητή HERMES 4120 από 13 έως 18 Ιουλίου 2018.
Τα παραπάνω in-situ δεδομένα παρέχονται από τον Ωκεανογραφικό Σταθμό 4120 που αναπτύχθηκε
στην Κάρυανη (Βόρειο Αιγαίο, Δήμος Παγγαίου) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
εταίρο του έργου HERMES.

Το εργαστήριο HERMES στα Τίρανα επιβεβαιώνει την ανάγκη στενότερης
συνεργασίας στην καταπολέμηση της παράκτιας διάβρωσης
Το εταιρικό σχήμα του έργου HERMES διοργάνωσε στα Τίρανα την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης και το Open Workshop, 3-4 Ιουλίου 2019, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γεωεπιστημών, Ενέργειας, Υδάτων και Περιβάλλοντος (IGEWE).
"Το έργο HERMES δημιουργεί ένα πραγματικό, διακρατικό δίκτυο", λέει ο επιστημονικός
συντονιστής του έργου, Καθηγητής Γεώργιος Συλαίος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης),
"που είναι ικανό να συλλέγει ωκεανογραφικά δεδομένα και να τα μεταδίδει σε πραγματικό
χρόνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες".
Αυτοί οι χρήστες καλύπτουν από τοπικές αρχές, αλιείς, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που εργάζονται στη θάλασσα ή / και στην ακτή και χρειάζονται τις
πληροφορίες για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος με τα σχέδια τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης ήταν το βασικό θέμα του Open Workshop.
Στο Workshop συμμετείχαν περίπου 50 άτομα, εκπροσωπώντας ένα ευρύ φάσμα βασικών
εθνικών φορέων που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με τη διάβρωση των ακτών στην
Αλβανία.

[4]

Το Ανοιχτό Εργαστήριο του HERMES στην έδρα του IGEWE.

Το Εργαστήριο συνδιοργανώθηκε από το IGEWE, που εδρεύει στα Τίρανα, και την
TEULEDA Development Agency, η οποία εδρεύει στη Σκόνδρα, υπογράμμισε την πραγματική
ανάγκη παρακολούθησης του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, ώστε οι εμπλεκόμενοι
φορείς να αναπτύξουν δράσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν τη διάβρωση των ακτών, η
οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για τις τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Fatos Hoxhaj, Διευθυντής του IGEWE, στην έναρξη του εργαστηρίου.
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Ο Δήμος Παγγαίου θα φιλοξενήσει το τελικό συνέδριο του HERMES
στην Ελευθερούπολη, 23-24 Απριλίου 2020
Οι εταίροι του έργου HERMES συμφώνησαν ομόφωνα να πραγματοποιήσουν την τελική
διάσκεψη του έργου 23-24 Απριλίου 2020 στην Ελευθερούπολη, την έδρα του Δήμου
Παγγαίου.
Το Συνέδριο θα καλύψει δύο (2) ολόκληρες μέρες, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης
στους Αμμολόφους, την διεθνώς γνωστή παραλία του Δήμου Παγγαίου, και θα στοχεύει στη
σύνδεση επιστημόνων, μηχανικών από δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και επαγγελματιών του
σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης των λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων, με
τις παράκτιες τοπικές αρχές και τις κοινότητες.
"Το συνέδριο του έργου HERMES θα αποτελέσει μια ευκαιρία για εμάς να συνεργαστούμε
με τον τομέα της γνώσης και να προχωρήσουμε προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης και
ανάπτυξης των παράκτιων ζωνών", λέει ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης.
Οι συμμετέχοντες και οι ομιλητές θα συμπεριλάβουν πολλούς εκπροσώπους τοπικών αρχών,
μηχανικούς του δημόσιου τομέα και σημαντικούς εμπειρογνώμονες διαχείρισης παράκτιων
ζωνών από κορυφαία πανεπιστήμια στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Αλβανία.

Ο Πύργος Απολλωνίας (Δήμος Παγγαίου).
Το εταιρικό σχήμα του έργου HERMES φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες και τις απόψεις αυτού του ενημερωτικού δελτίου. Το Πρόγραμμα BalkanMed δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.
Επικοινωνία: hermes.bmp@gmail.com
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες χώρες
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