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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Τμήμα Ωκεανογραφίας και 

Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Προμήθεια & Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού - Παρατηρητήριο 

Παράκτιου Περιβάλλοντος AEGIS 

Υποστήριξη της Γαλάζιας 

Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο.

Το έργο πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Τμήματος

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών με σκοπό την

δημιουργία Παρατηρητήριου Παράκτιου Περιβάλλοντος AEGIS

που θα υποστηρίξει τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Βορείου Αιγαίου

σύμφωνα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της

Περιφέρειας και θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες,

όπως:

• Υποστήριξη δημιουργίας και λειτουργίας καταδυτικών

πάρκων και υποβρύχιων τουριστικών διαδρομών.

• Συμπλήρωση φακέλου προς προώθηση και κατοχύρωση

προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)

(πχ σαρδέλα Καλλονής).

• Άμεση επέμβαση σε παράκτιες περιβαλλοντικές κρίσεις (πχ

φυτοπλαγκτονικές εξάρσεις τοξικών ειδών, καταγραφή

φυσικών καταστροφών).

• Προσφορά υπηρεσιών καταγραφής περιβαλλοντικών

δεδομένων και αποτυπωμάτων παράκτιων δραστηριοτήτων

ή/και της Κλιματικής Αλλαγής που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή

και Εθνική νομοθεσία.

• Προσφορά υψηλής ποιότητας επιχειρησιακών προβλέψεων

της θαλάσσιας κατάστασης (π.χ. θερμοκρασία, αλατότητα,

ρεύματα) στο ευρύ κοινό μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΘ και

του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ).

• Υποστήριξη μελετών έργων υποδομής (πχ υδάτινων

ταμιευτήρων, έργων παράκτιας προστασίας).

• Συμβολή στην πολιτική προστασία πχ σε περιπτώσεις

πλημμυρικών φαινομένων.

• Συνεισφορά σε εργασίες προστασίας ακτής από

ρύπανση, έρευνας και διάσωσης κλπ.

• Χωροθέτηση και υποστήριξη χρήσεων θαλάσσιου και

παράκτιου χώρου (υδατοκαλλιεργειών, αλιείας,

θαλάσσιων αιολικών πάρκων, υποθαλάσσιων αδρανών

υλικών, θαλάσσιου αθλητισμού).

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, το οποίο

πραγματοποιήθηκε σε 2 φάσεις λόγω της πολυπλοκότητάς

του, με πολλά απρόοπτα, με καλή προετοιμασία και άψογη

εκτέλεση από την ομάδα μας. Οι δύο φάσεις ολοκληρώθηκαν

ως εξής:

Οκτώβριος 2019: Εγκατάσταση Παράκτιου συστήματος

μέτρησης στάθμης θάλασσας (2 παλιρροιογράφοι οι οποίοι

διαθέτουν αισθητήρες μέτρησης στάθμης OTT RLS)

τοποθετημένοι στον λιμένα Σκάλας Καλλονής και στον

Κόλπο της Γέρας αντίστοιχα.

Ιανουάριος 2020: Εγκατάσταση Πλωτής ωκεανογραφικής

πλατφόρμας για μετρήσεις ωκεανογραφικών και

μετεωρολογικών παραμέτρων και παρακολούθηση αυτών σε

πραγματικό χρόνο (online) τοποθετημένη στον Κόλπο

Καλλονής.

Υπόβαθρο
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Επιφανειακός πλωτήρας Corrilla Marine EM1750 εξοπλισμένος με 

ηλιακά πάνελ για πλήρη ενεργειακή τροφοδοσία του συστήματος.

Σύστημα ασφαλούς αγκύρωσης πλωτήρα με υψηλής αντοχής σχοινιά, 

αλυσίδες πρόσδεσης μήκους 40m αλλά και βαρίδια – αγκύρια (sinkers) 

για την αγκυροβόληση του πλωτήρα σε μέγιστο βάθος 20m.

Συλλέκτης και αποστολέας δεδομένων Campell Scientific CR1000x 

Πυρανόμετρο EPPLEY SPP- μέτρηση της συνολικής ηλιακής ενέργειας. 

Πυργεώμετρο EPPLEY PIR - μέτρηση της μεγάλου μήκους κύματος 

ηλιακής ακτινοβολίας.

Σύστημα ωκεαν/κού πολυαισθητήρα Seabird HydroCAT – EP -

καταγραφή αγωγιμότητας, θερμοκρασίας, βάθους, διαλυμένου οξυγόνου, 

pH, θολότητας και χλωροφύλλης

Υποβρύχιος οπτικός αισθητήρας μέτρησης νιτρικών SeaBird Suna

V2 - αυτόνομη παρακολούθηση των συγκεντρώσεων θρεπτικών ουσιών 

με βάση το άζωτο σε περιβάλλοντα γλυκού νερού, στις θάλασσες, στις 

εκβολές ποταμών και σε νερά με υψηλή θολερότητα.

Μετρητής θαλάσσιας ραδιενέργειας KATERINA II - ανίχνευση 

ακτινοβολίας-γ και ταυτόχρονη καταγραφή των επιπέδων ραδιενέργειας 

όλων των ραδιοϊσοτόπων που ανιχνεύει στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Αισθητήρας Βροχόπτωσης R.M.Young 50203 - Υβριδικό βροόμετρο 

για μέτρηση σε θαλάσσιες συνθήκες.

Μετεωρολογικός Πολυαισθητήρας GILL Maximet GMX 500 GPS 

Option Μέτρηση ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, θερμοκρασίας αέρα 

και υγρασίας.

Ιστός παλιρροιογράφου - κατασκευή της εταιρίας METRICA

σύμφωνα με παγκόσμιους οργανισμούς και προδιαγραφές.

Έχει χρησιμοποιηθεί σε παρόμοια έργα με αποδεδειγμένη

ομαλή λειτουργία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των

τεσσάρων (4) ετών.

Λογισμικό Meteoview2

Παράκτιο σύστημα μέτρησης στάθμης θάλασσας

Αισθητήρας Στάθμης OTT RLS - όργανο για συνεχή μέτρηση 

της στάθμης του νερού με τη μέθοδο Radar

Καταγραφική Μονάδα ML-217 2G Global (YDOC)

Σύστημα Τροφοδοσίας που αποτελείται από τα εξής 

επιμέρους συστήματα: 

• Πολυκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πάνελ 20W

• Φωτοβολταϊκός ρυθμιστής φόρτισης μπαταρίας 

• Μπαταρία 12V, 9Αh 

Λογισμικό διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων. Οι χρήστες 

έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των εγκατεστημένων σταθμών 

μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας Η/Υ, tablet, iPad ή smart

phone ή δέχονται ενημερώσεις για τυχόν συμβάντα μέσω email. 

Πλωτή ωκεανογραφική πλατφόρμα


