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 Απολογισμός δράσεων των υποδομών GreekArgo - EuroArgo εντός του 
2015 

    (Γ. Κορρές, Δ. Κάσσης, Α. Κωνσταντινίδου)  
 

 Σύντομες παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων των υποέργων 4-7 της 
υποδομής ΑΡΓΩ (επιστ. Υπεύθυνοι υποέργων)  
 

 Σχεδιασμός δράσεων 2016 - Γενική συζήτηση  



 παραλαβή πλωτήρων 

 
 ποντίσεις  
 
 παρακολούθηση δικτύου-ιστοσελίδα 
 
 newsletters με τα νέα της υποδομής  
 
  δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/παρουσιάσεις σε συνέδρια 
  
  παρουσιάσεις σε σχολεία  
 
  ερωτηματολόγιο-συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων 

  



• Ιούνιος 2015 (25/6/2015) ->  

4 πλωτήρες NOVA 

3 πλωτήρες NOVA OXYGEN 

+ 

οριστική παραλαβή 23/10/2015 

• Σεπτέμβριος 2015 (9/9/2015) ->  5 πλωτήρες NOVA 

οριστική παραλαβή 17/9/2015 
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 5th Euro-Argo User Workshop, 16-17 
Μαρτίου 2015, Βρέστη, Γαλλία 

 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο 
Ωκεανογραφίας, 13-17 Μαΐου 2015, 
Μυτιλήνη 

 European Maritime Day 2015, 28-29 Μαΐου 
2015, Αθήνα 

 Βραδιά Ερευνητή 2015, 25 Σεπτεμβρίου 
2015, Αθήνα 



• 26/02/2015 - 4ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης-1η τάξη Γυμνασίου 

• 06/03/2015 - Κολλέγιο Αθηνών-1η τάξη Γυμνασίου  
• 10/03/2015 - 1ο Λύκειο Ελευσίνας-1η τάξη Λυκείου 
• 02/06/2015 - 7ο Δημοτικό Γαλατσίου- 3η τάξη Δημοτικού 
• 04/06/2015 - 7ο Δημοτικό Γαλατσίου- 4η τάξη Δημοτικού 
• 19/11/2015 - Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη-1η και 2η τάξη Λυκείου 
 

http://www.greekargo.gr/educational_material 
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Συνολικός αριθμός απαντήσεων ερωτηματολογίου:   9 

Οι ερωτηθέντες δήλωσαν: 

 Πάρα πολύ εξοικειωμένοι με τα 
δεδομένα ARGO και πολύ 
ικανοποιημένοι με τον τρόπο που τα 
λαμβάνουν 

 
  Download: web/ftp Corioris 
 
 Πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την 

ποιότητα των δεδομένων, αν και 
σημείωσαν ότι χρειάζεται καλύτερος 
έλεγχος ποιότητας 



 Ότι χρησιμοποιούν τα δεδομένα 
ARGO κυρίως για τη μελέτη του 
κλίματος και για αριθμητικά 
μοντέλα, αρκετά σε θέματα γενικής 
έρευνας και λιγότερο για τη μελέτη 
του οικοσυστήματος και της αλιείας 

 Ότι χρησιμοποιούν πολύ τα δεδομένα 
ARGO θερμοκρασίας, αλατότητας και 
χλωροφύλλης και λιγότερο του 
διαλυμένου οξυγόνου, του PAR,  του 
άνθρακα και των ακουστικών 
παραμέτρων 

 Το επιστημονικό/ερευνητικό 
ενδιαφέρον τους είναι εστιασμένο 
στη Μεσόγειο και ειδικότερα στο 
Κρητικό και το Λιβυκό πέλαγος, όπου 
και θα έπρεπε να γίνουν ποντίσεις 
νέων πλωτήρων ARGO  

Οι ερωτηθέντες δήλωσαν: 
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Οι ερωτηθέντες δήλωσαν: 

 Πολύ ικανοποιημένοι από τη χωρική 
κάλυψη του δικτύου ARGO σε 
παγκόσμια κλίμακα και αρκετά 
ικανοποιημένοι από τη χωρική 
κάλυψη στις ελληνικές θάλασσες 
και τις θάλασσες της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου 

 
 Ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η 

τεχνολογική εξέλιξη των πλωτήρων 
ώστε να ενσωματώσουν νέους 
βιοχημικούς αισθητήρες, να 
μπορούν να μετρούν στο ανώτερο 
επιφανειακό στρώμα και να 
αυξηθεί η διάρκεια ζωής των 
μπαταριών τους 
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 Πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την ιστοσελίδα του 
προγράμματος, προτείνοντας επιπλέον τα παρακάτω: 

•   δυνατότητα download  
•   περισσότερο υλικό, βίντεο, νέα κτλ. 
•   παρουσίαση επιστημονικών αποτελεσμάτων 

  Ως αποτελεσματικούς τρόπους διάχυσης τους ακόλουθους: 
•   σύντομα reports στα κοινωνικά δίκτυα 
•   παρουσιάσεις σε σχολεία 
•   συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες 
•   παρουσίαση της υποδομής σε workshops, summer 
schools κτλ. 

 Πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιητική η μέχρι τώρα πορεία της 
ελληνικής υποδομής Greek ARGO, αλλά με περισσότερες 
συναντήσεις εργασίας και ενημέρωση, καθώς και μετρήσεις 
θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια 


