
 

Πρακτικά 

Coordinating Committee Meeting, Πέμπτη 19/9/2019 12:00, Σίνδος, 

Θεσσαλονίκη 

Συμμετέχουσες/Συμμετέχοντες κατ’ αλφαβητική σειρά: 

1. Μανέας Γιώργος, Πανεπ. Στοκχόλμης 

2. Μιμίκου Μαρία, ΕΜΠ 

3. Νικολαϊδης Νίκος, Πολυτεχνείου Κρήτης 

4. Παναγόπουλος Ανδρέας, ΙΕΥΠ 

5. Πισινάρας Βασίλης, ΙΕΥΠ 

6. Herrmann Frank, FZJ 

7. Wendland Frank, FZJ 

Αρχικά έγιναν οι συστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς στη συνάντηση 

παρευρέθηκαν και οι F. Herrmann και F. Wendland, οι οποίοι εκπροσωπούν το Ερευνητικό 

Κέντρο του Julich που συμμετέχει στο παρατηρητήριο PHO.  

Ακολούθησε ενημέρωση από τον Α. Παναγόπουλο σχετικά με τα αποτελέσματα της 

παρουσίασης του GR-LTER και της συμμετοχής του στο ILTER 2nd Open Science Meeting που 

πραγματοποιήθηκε στη Λειψία (02-06/09/2019). Το ενδιαφέρον του κοινού σχετικά με το 

GR-LTER ήταν μεγάλο. Ένα σημαντικό συμπέρασμα αφορά στο γεγονός ότι στην πλειονότητα 

των χωρών που αναπτύσσονται τα LTER sites, η λειτουργία και η ανάπτυξή τους 

υποστηρίζεται συστηματικά από κρατική χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό, προτάθηκε από 

επιστήμονες με εμπερία στην πολυετή λειτουργία LTER sites να γίνουν παρουσιάσεις και 

workshops σε υπεύθυνους φορείς και τη ΓΓΕΤ, προκειμένου να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα 

λειτουργίας των LTER sites στην Ελλάδα. Ο Γ. Μανέας τόνισε το θετικό αντίκτυπο που είχε η 

παρουσίαση του παρατηρητηρίου ΝΕΟ σε τοπικούς φορείς. 

Σε ευρωπαϊκο επίπεδο, πρόσφατα χρηματοδοτήθηκαν δύο προγράμματα, τα οποία αφορούν 

στην χρηματοδότηση LTER sites. Από το GR-LTER χρηματοδοτήθηκε το KRB-CZO. Η 

χρηματοδότηση που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των έργων αυτών 

αφορά έξοδα συντήρησης, networking κλπ., και δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση για 

εξοπλισμό, η οποία θα πρέπει να δοθεί από εθνικούς πόρους του κάθε κράτους. Ως εκ 

τούτου, διαπιστώθηκε ομόφωνα η αναγκαιότητα για εθνική χρηματοδότηση των 

παρατηρητηρίων και συνεπώς η ανάγκη σχετικής ενημέρωσης της ΓΓΕΤ και των αρμόδιων 

υπουργείων. Κρίσιμο απαιτούμενο σε κάθε μελλοντική χρηματοδότηση είναι και ένα 

business plan που θα τεκμηριώνει την βιωσιμότητα του κάθε παρατηρητήριο, στο οποίο 

πρέπει επίσης να παρουσιάζεται και η διάδοχη κατάσταση διαχείρισης του κάθε 

παρατηρητηρίου, ήτοι ποια ομάδα θα συνεχίσει τη διαχείρισή του μετά την υφιστάμενη. 

Ένα σημαντικό θέμα το οποίο τέθηκε προς συζήτηση αφορούσε την αναγκαιότητα 

συγχώνευσης παρατηρητηρίων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μοναδικότητα τους. Το 

γεγονός αυτό θα μειώσει μεν τον συνολικό αριθμό των παρατηρητηρίων, ωστόσο θα 

οδηγήσει σε παρατηρητήρια με μεγαλύτερη δυναμική που καλύπτουν περισσότερα 

προαπαιτούμενα των LTER sites. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο 

συνεργασίας μεταξύ των LTER sites που ανήκουν στο LTER-Greece πρέπει να γίνει πιο 

ουσιαστικό, καθώς έως σήμερα αφορά κυρίως την ανταλλαγή απόψεων και όχι την ενεργή 

συνεργασία μεταξύ των παρατηρητηρίων. Συνδυάζοντας τα δυνατά σημεία του κάθε 



 

παρατηρητηρίου κάτω από ένα κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του LTER-Greece 

μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς η ανάγκη χρηματοδότησης στους αρμόδιους φορείς και να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον και του ιδιωτικού τομέα. Κάποια από τα πλαίσια συνεργασίας 

που προτάθηκαν αφορούν στις συνέργειες (synergies) και ομάδες (groups), καθώς και η 

δημιουργία ενός κοινού χώρου εργασίας (common work space). 

Έως την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης, η δημιουργία ενός web-site το 

οποίο θα παρουσιάζει πιο συνεργιστικά και ολιστικά τα παρατηρητήρια μπορεί να είναι ένα 

σημαντικό εργαλείο για την προώθηση του δικτύου LTER-Greece. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι 

είναι αναγκαία η διεξαγωγή workshop προκειμένου να διερευνηθεί και να μεθοδευθεί η 

συγχώνευση/συνέργεια μεταξύ των παρατηρητηρίων προς την κατεύθυνση της 

ουσιαστικότερης συνεργασίας. Επιπρόσθετα, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να 

συμπεριληφθούν sites τα οποία ανήκουν στην ίδια περιοχή και τα οποία δεν εντάσσονται ως 

τώρα στο LTER-Greece, προκειμένου να δημιουργηθούν παρατηρητήρια με μεγαλύτερη 

δυναμική. 

Με βάση τα παραπάνω και ως άμεση ενέργεια, προτάθηκε η διεξαγωγή δύο workshop. Το 

πρώτο θα λειτουργεί ως προπαρασκευστικό για το δεύτερο και θα αφορά στην 

προετοιμασία/οργάνωση των θεμάτων και των ομάδων εργασίας που θα λειτουργήσουν. Το 

δεύτερο θα αφορά στην ανάπτυξη των συνεργειών/συνεργασιών μεταξύ των 

παρατηρητηρίων. Το πρώτο workshop προτάθηκε να γίνει στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις 

του ΕΜΠ ή στο ΕΛΚΕΘΕ στις 30-31/10/2019. Το δεύτερο προτάθηκε να γίνει στη Μεσσηνία 

μετά τις 25/11/2019 και πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς κατά την περίοδο αυτή το 

παρατηρητήριο ΝΕΟ μπορεί να μας φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του. 


