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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Με  απόφαση του Περιφερειάρχη, αναβαθµίζονται µε πόρους του 
ΕΣΠΑ οι ερευνητικές και επιχειρησιακές δυνατότητες του Ενυδρείου 
Ρόδου  και του ερευνητικού σκάφους «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ 

 
Εντάχθηκαν στο Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, η προµήθεια, εγκατάσταση και 
λειτουργία επιστηµονικού – ωκεανογραφικού εξοπλισµού τεχνολογίας αιχµής, 

καθώς και η προµήθεια εξοπλισµού πειραµατικής αλιείας 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζηµάρκου, εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 η Πράξη «Ανάπτυξη της 
ερευνητικής υποδοµής του Υδροβιολογικού Σταθµού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ 
Αλκυών του ΕΛΚΕΘΕ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε τίτλο ««Ενίσχυση 
ερευνητικών υποδοµών για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης 
εξειδίκευσης», που στόχο έχει την ενίσχυση των ερευνητικών υποδοµών στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε πεδία απαραίτητα για την αξιοποίηση των 
παραγωγικών και οικονοµικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας, όπως το θαλάσσιο 
περιβάλλον και η αειφόρος διαχείριση της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών. 

Το έργο, προϋπολογισµού 500.000 ευρώ, χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Προγράµµατος, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτοµίας. 
Το αντικείµενο του, συνίσταται στην αναβάθµιση και συµπλήρωση της ερευνητικής 
υποδοµής του Υδροβιολογικού Σταθµού Ρόδου (ΥΣΡ) και του Πλοίου 
Επιστηµονικών Ερευνών «Αλκυών», 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 ανάπτυξη της ερευνητικής υποδοµής του Υδροβιολογικού Σταθµού Ρόδου 
(Ενυδρείο) και του πλοίου επιστηµονικών ερευνών, θα αναβαθµίσει τις δυνατότητες 
του ΕΛΚΕΘΕ ως προς την υποστήριξη προτεραιοτήτων και δράσεων της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  και θα 
ενισχύσει τις δράσεις του Υδροβιολογικού Σταθµού Ρόδου / ΕΛΚΕΘΕ στο Νότιο 
Αιγαίο, µια περιοχή ευαίσθητη, τόσο από περιβαλλοντική και οικολογική άποψη, όσο 
και από εθνική.  

Η αναβάθµιση των ερευνητικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ενυδρείου 
Ρόδου  και του ερευνητικού σκάφους του ΕΛΚΕΘΕ, όσον αφορά: 

- στις λεπτοµερείς αποτυπώσεις των θαλασσίων περιοχών µε έντονο 
φυσιολατρικό, γεωλογικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον 
(Τουρισµός Εµπειρίας), των αλιευτικών πεδίων και θέσεων υδατοκαλλιεργειών, 
καθώς και των θέσεων χωροθέτησης θαλασσίων αιολικών πάρκων 

- στη µελέτη της βιοποικιλότητας στη 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 των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον, όπως ο τουρισµός εµπειρίας, 
καθώς και η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες.  

Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

Ως ηµεροµηνία έναρξης ορίζεται η 30/06/2018 και λήξης η 30/06/2019 

 


