
Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου (ΥΣΡ) 

και του Πλοίου Επιστημονικών Ερευνών (Π/ΕΕ) ΑΛΚΥΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ 

Προϋπολογισμός: 450.437,21 € 

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 225.218.60 € 

Το έργο συνίσταται στην αναβάθμιση και συμπλήρωση της ερευνητικής υποδομής του 

Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του Πλοίου Επιστημονικών Ερευνών (Π/ΕΕ) ΑΛΚΥΩΝ 

του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) μέσω της προμήθειας, 

εγκατάστασης και λειτουργίας επιστημονικού - ωκεανογραφικού εξοπλισμού 

τεχνολογίας αιχμής, καθώς και της προμήθειας εξοπλισμού πειραματικής αλιείας. Η 

υλοποίησή του θα αναβαθμίσει τις δυνατότητες του ΕΛΚΕΘΕ ως προς την υποστήριξη 

προτεραιοτήτων και δράσεων της στρατηγικής της Έξυπνης εξειδίκευσης της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα ενισχύσει τις δράσεις του ΥΣΡ/ΕΛΚΕΘΕ στο Νότιο 

Αιγαίο, μια περιοχή ευαίσθητη τόσο από περιβαλλοντική και οικολογική άποψη όσο και 

από εθνική. Διακρίνεται σε 3 Υποέργα (εκ των οποίων τα 2 και 3 έχουν ήδη παραληφθεί): 

ΥΕ[1] Αναβάθμιση και συμπλήρωση της υποδομής του ΥΣΡ/ΕΛΚΕΘΕ για: 

α) την αυτόματη καταγραφή κρίσιμων ωκεανογραφικών παραμέτρων σε εγκαταστάσεις 

ιχθυοκαλλιεργειών και την ακουστική μέτρηση θαλάσσιων επιφανειακών κυματισμών 

και ρευμάτων, με την προμήθεια ενός αυτόνομου πλωτήρα με προσαρμοσμένους 

αισθητήρες που θα ποντιστεί, αρχικά, σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας 

στη Ρόδο και θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τιμές θερμοκρασίας, ρευμάτων, 

αγωγιμότητας, διαφάνειας υδάτων κ.ά. Τα δεδομένα θα μεταδίδονται ασύρματα και θα 

αποθηκεύονται στην Τράπεζα Δεδομένων του ΥΣΡ του ΕΛΚΕΘΕ, ενώ οι χρονοσειρές τους 

θα απεικονίζονται σε web περιβάλλον, στο οποίο θα έχουν άμεση πρόσβαση οι 

ενδιαφερόμενοι Χρήστες 

β) την αυτόματη καταγραφή του κυματικού κλίματος και των θαλάσσιων ρευμάτων, με 

την προμήθεια δύο συσκευών, οι οποίες θα μπορούν να ποντιστούν σε επιλεγμένες 

θέσεις στη θαλάσσια παράκτια ζώνη 



και συμπλήρωση του εξοπλισμού του Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ/ΕΛΚΕΘΕ, με την προμήθεια 

αλιευτικού εξοπλισμού και των παρελκόμενων του για τη διερεύνηση της 

βιοποικιλότητας στην παράκτια ζώνη και ειδικά στα υποθαλάσσια φαράγγια (sub marine 

canyons) της ηπειρωτικής κρηπίδας. 

ΥΕ[2]: Αναβάθμιση του συστήματος πολυδεσμικής ακουστικής βαθυμετρίας του Π/ΕΕ 

ΑΛΚΥΩΝ/ ΕΛΚΕΘΕ, με την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός νέου 

συστήματος πομπού-δέκτη, δύο συχνοτήτων (150/400 kHz), με σκοπό την – υψηλής 

ανάλυσης - χαρτογράφηση του ανάγλυφου, της\ μορφολογίας και των ενδιαιτημάτων 

του θαλάσσιου πυθμένα, καθώς και των χαρακτηριστικών της θαλάσσιας στήλης, σε 

βάθη μεγαλύτερα από όσο είναι δυνατό σήμερα με το ήδη εγκατεστημένο, παλαιότερης 

γενιάς σύστημα 

ΥΕ[3]: Αναβάθμιση του συστήματος τομογραφίας υποδομής θαλάσσιου πυθμένα του 

Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ/ΕΛΚΕΘΕ με την προμήθεια ενός τομογράφου υποδομής πυθμένα τύπου 

σπινθηριστή ώστε να είναι δυνατή η αποτύπωση των υποθαλάσσιων δομών σε περιοχές 

με μεγαλύτερο εύρος κοκκομετρίας επιφανειακών ιζημάτων (λεπτόκοκκα έως και πιο 

αδρομερή) από όσο είναι δυνατό σήμερα με το ήδη εγκατεστημένο σύστημα 

Όλα τα παραπάνω θα συντελέσουν στην αναβάθμιση των ερευνητικών και 

επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΥΣΡ και του Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ όσον αφορά: 

1) στις λεπτομερείς αποτυπώσεις των θαλάσσιων περιοχών με έντονο φυσιολατρικό, 

γεωλογικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (Τουρισμός Εμπειρίας), των 

αλιευτικών πεδίων και θέσεων υδατοκαλλιεργειών, καθώς και των θέσεων χωροθέτησης 

θαλάσσιων αιολικών πάρκων 

2) στη μελέτη της βιοποικιλότητας στην θαλάσσια παράκτια ζώνη ώστε να διερευνηθεί 

η επίπτωση των ξενικών ειδών στα ενδημικά είδη, κυρίως σε εκείνα με οικονομική 

σημασία. 

Τελικά, εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη οικονομικών 

δραστηριοτήτων «σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον», όπως ο τουρισμός εμπειρίας 

καθώς και η αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. 


