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Ανάπτυξη

Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας 

Συντονιστής : Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ 

Συμμετέχοντες φορείς: 
 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ 
 Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών 
 Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών 
 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 
 Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 



Το «Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας

των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων» (HIMOFOTS) είναι μια ολοκληρωμένη

υποδομή μεγάλης κλίμακας για την διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας που

περιλαμβάνει δύο διακριτές συνιστώσες:

 Θαλάσσια Συνιστώσα: Θαλάσσια συστήματα παρατήρησης και πρόγνωσης,

μεθοδολογιών διαχείρισης της παράκτιας ζώνης καθώς και εγκαταστάσεις για

δοκιμές θαλάσσιων κατασκευών

 Συνιστώσα Επιφανειακών Υδάτων: Πληροφοριακό σύστημα για την υδρο-

περιβαλλοντική πληροφορία που αφορά στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους

Οι δύο υποδομές διατηρούν τον διακριτό τους ρόλο, που επιβάλλεται και από το

διαφορετικό θεματικό τους αντικείμενο, με το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ

και τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ να έχουν τους αντίστοιχους συντονιστικούς

ρόλους, και μια σειρά συνεργαζόμενων φορέων να συμπληρώνουν το σχήμα της

συνολικής υποδομής



Θαλάσσια Συνιστώσα
Θαλάσσια συστήματα παρατήρησης και πρόγνωσης, μεθοδολογίες 
διαχείρισης της παράκτιας ζώνης καθώς και εγκαταστάσεις δοκιμών 

θαλάσσιων κατασκευών

Συντονιστής: Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ – Μέλος των Ευρωπαϊκών 
Υποδομών EUROARGO ERIC (floating profilers) και EMSO (cabled seabed 
observatories)

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 



Κόμβοι της Θαλάσσιας Συνιστώσας 

Σταθεροί πλωτήρες

Υποβρύχια υδρόπτερα
(gliders)

Αυτόνομοι 
παρασυρόμενοι 
πλωτήρες Argo

Θαλάσσιο καλωδιωμένο 
παρατηρητήριο βυθού

Σύστημα FerryBox

Καταγραφείς 
θαλάσσιας στάθμης 
(παλιρροιογράφοι)



Κόμβοι της Θαλάσσιας Συνιστώσας 

Υψίσυχνη τηλεμετρία 
(HF Radar)

Εργαστήριο 
βαθμονόμησης 
αισθητήρων

Βάσεις δεδομένων

Εργαστηριακός 
εξοπλισμός για την 

ανάλυση δεδομένων 
της παράκτιας ζώνης

Προγνωστικά προϊόντα

Δεξαμενή δοκιμής 
θαλάσσιων 
κατασκευών



Η υποδομή HIMIOFoTS φιλοδοξεί να αποτελέσει αρωγό στη θαλάσσια έρευνα

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και προώθηση της θαλάσσιας τεχνολογίας και

καινοτομίας στοχεύοντας στη(ν)

 επέκταση των προγνωστικών προϊόντων της, σε παράκτια συστήματα ακολουθώντας την διεθνή

τάση προς την παράκτια επιχειρησιακή ωκεανογραφία

 δημιουργία ολοκληρωμένου και υψηλής χωρικής διακριτοποίησης συστήματος πρόγνωσης του

θαλάσσιου περιβάλλοντος με ταυτόχρονη χρήση δορυφορικών και insitu μετρήσεων

 παροχή δεδομένων πεδίου και προγνώσεων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και σε καθεστώς

ελεύθερης πρόσβασης

 δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών για χρήση από στοχευμένο κοινό

(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναυσιπλοΐα, διασπορά ρυπαντών στο θαλάσσιο περιβάλλον,

τουρισμός)

 ένταξή της σε δράσεις αριστείας για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τεχνικών λύσεων

 συλλογή υδρολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, σε λεπτομερείς χωρικές και χρονικές

κλίμακες, που συμβάλλουν στην κατανόηση των πολύπλοκων φυσικών διεργασιών (π.χ.,

πλημμυρικές διεργασίες, χαμηλές ροές) για τις οποίες μέχρι σήμερα υπάρχει μεν πληροφορία αλλά

εξαιρετικά φτωχή σε ποιότητα και όγκο.

Στόχοι της υποδομής HIMIOFOTS



Προσβασιμότητα στους κόμβους της υποδομής 

Ανοιχτή πρόσβαση στους κόμβους του δικτύου της υποδομής σε ερευνητικές ομάδες και
πιθανούς χρήστες, μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόσβασης το οποίο βασίζεται σε
δοκιμασμένες πρακτικές (best practices) από άλλα διεθνή δίκτυα (πχ., NEPTUNE, DONET,
ΗΥΜΕΧ), αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων πρωτοβουλιών τόσο σε ευρωπαϊκή όσο και
σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο κανονισμός προσβασιμότητας και οι φόρμες πρόσβασης είναι διαθέσιμοι μέσω της
ιστοσελίδας του HIMIOFToS (https://www.himiofots.gr/el/prosvasimotita)

Πρόσβαση στην υποδομή Gliders –
Προσάρτηση ακουστικού δέκτη 

(υδροφώνου) για την παρακολούθηση 
κητωδών, Μάρτιος 2020

Πρόταση Dr. P. Gkikopoulou, Sea Mammal 
Research Unit, Scottish Ocean Institute, 

University of St Andrews

https://www.himiofots.gr/el/prosvasimotita


 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου Τομέα
(οργανισμοί λιμένων, υπουργείο ναυτιλίας, πολιτική προστασία) καθώς και
περιβαλλοντικούς οργανισμούς

 Δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών για χρήση
από στοχευμένο κοινό (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναυσιπλοΐα, εξόρυξη
υδρογονανθράκων, υδατοκαλλιέργειες, τουρισμός)

 Ελεύθερη πρόσβαση σε πληθώρα δεδομένων πεδίου που αφορούν την
παρακολούθηση των υδατικών πόρων της χώρας

 Ελεύθερη πρόσβαση σε αριθμητικές προσομοιώσεις μεγάλης χρονικής
διάρκειας που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον

 Πρόσβαση στους κόμβους της ερευνητικής υποδομής για την ανάπτυξη ή/και
την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών.

 Ένταξη σε δράσεις αριστείας της υποδομής για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
τεχνικών λύσεων

 Δυνατότητα από κοινού υποβολή ερευνητικών προτάσεων

Υπηρεσίες της υποδομής HIMIOFOTS



Εθνική Εμβέλεια της υποδομής HIMIOFOTS

Η υποδομή HIMIOFoTS συγκαταλέγεται στον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και στον οποίο εντάσσονται
εθνικής εμβέλειας ερευνητικές υποδομές με ιδιαίτερη περιφερειακή διάσταση και
σημαντική διασύνδεση με ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποδομές για την έρευνα και την
καινοτομία

 Σημαντική συνεισφορά στην μελέτη της εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής και στην 
κατανόηση  των επιπτώσεών της στα υδάτινα σώματα της χώρας, προσφέροντας 
σημαντική πληροφορία για έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων και μείωση του 
περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους.

 Συστηματική καταγραφή  φυσικών φαινομένων (πχ μετρήσεις ποτάμιας απορροής ή 
ύψους κύματος) ή/και προγνώσεις σχετικά με υπερχειλίσεις ποταμών , κύματα 
καταιγίδας (παροδική ανύψωση θαλάσσιας στάθμης σε παράκτιες περιοχές) και 
ακραίους θαλάσσιους κυματισμούς – Υποστήριξη στις περιφέρειες της χώρας που 
αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα και την Πολιτική Προστασία στην έγκαιρη 
αντιμετώπιση τους.

 Υποστήριξη των εθνικών δράσεων στον τομέα της ενέργειας παρέχοντας δεδομένα για 
την εκπόνηση μελετών (περιβαλλοντικών επιπτώσεων η /και μελετών εγκατάστασης) 
τόσο για τις μελλοντικές εξορύξεις υδρογονανθράκων όσο και για εγκαταστάσεις 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα επιλεγμένα θαλάσσια οικόπεδα



Εθνική Εμβέλεια της υποδομής HIMIOFOTS

 Μέσω της παρακολούθησης του συνόλου των υδάτων της χώρας και διαθέτοντας
επιστημονικό δυναμικό που έχει τις κατάλληλες γνώσεις, εμπειρία και
επαφές/συνεργασίες σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο είναι σε θέση να αποτελέσει
σύμβουλο της πολιτείας σε περιβαλλοντικά θέματα, σε θέματα κλιματικής αλλαγής
καθώς και στη θέσπιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τους
υδάτινους πόρους της χώρας

 Εκπροσωπεί τη χώρα, μέσω της θαλάσσιας συνιστώσας της, σε δύο μεγάλες Ευρωπαϊκές
Ερευνητικές Υποδομές το EuroArgoERIC (ελεύθερα παρασυρόμενοι πλωτήρες ARGO) και
το EMSOERIC (καλωδιωμένα παρατηρητήρια – εργαστήρια βυθού) που αφορούν στις
ευρωπαϊκές θάλασσες και στον παγκόσμιο ωκεανό αντίστοιχα. Η συμμετοχή της αυτή
ενδυναμώνει τον κυρίαρχο ρόλο της Ελλάδας στις δράσεις της επιχειρησιακής
ωκεανογραφίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου



Περισσότερες πληροφορίες http://himiofots.hcmr.gr

http://www.himiofots.gr/

