Αθήνα, 28 Νοεμβρίοσ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέες πονηίζεις πλωηήρων ηης Εθνικής Ερεσνηηικής Υποδομής «Ελληνική σποδομή
ασηόνομων παραζσρόμενων πλωηήρων ARGO για ηην παραηήρηζη ηων ωκεανών –
ΑΡΓΩ» (GREEK ARGO)

Οι θέζεις ηων δύο πλωηήρων (6901882 και 6901883) ποσ πονηίζηηκαν ζηο Ιόνιο ηον Νοέμβριο ηοσ 2013 και ηο Μάρηη ηοσ 2014
και οι ηέζζερις νέοι (6901884, 6901885, 6901886 και 6901887) ποσ πονηίζηηκαν ηον Οκηώβρη και ηο Νοέμβρη ηοσ 2014.

Σν Ειιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Εξεπλώλ (ΕΛΚΕΘΕ) ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο
θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΕΣ) κέζσ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ από ηελ Επξσπατθή Έλσζε (Επξσπατθό
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο - ΕΣΠΑ) πξνγξάκκαηνο
«Ελληνική σποδομή ασηόνομων
παραζσρόμενων πλωηήρων ARGO για ηην παραηήρηζη ηων ωκεανών – ΑΡΓΩ» (GREEK ARGO),
εληζρύεη κε 4 λέεο πνληίζεηο πισηήξσλ ARGO ην εζληθό δίθηπν παξαηήξεζεο ησλ ζαιαζζώλ.
ηνλ ήδε ππάξρνληα ζηόιν ησλ 2 ελεξγώλ πισηήξσλ ARGO πνπ πνληίζηεθαλ ζην Ιόλην πέιαγνο ην
Ννέκβξην ηνπ 2013 θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΙΟΝΙΟ-Intereg III, έξρνληαη

λα πξνζηεζνύλ 4 λένη πισηήξεο ARGO πνπ πνληίζηεθαλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΑΡΓΩ. Ο πξώηνο πισηήξαο, ηύπνπ ARGO NOVA, πνληίζηεθε ζηηο 7 Οθησβξίνπ 2014 ζην
Βόξεην Αηγαίν, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Άζσ. Σελ επόκελε κέξα, ζηηο 8 Οθησβξίνπ πνληίζηεθε ν
δεύηεξνο πισηήξαο ηύπνπ ARGO NOVA ζην βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηνπ Κξεηηθνύ πειάγνπο. Έλαλ κήλα
κεηά, ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2014, πνληίζηεθε ν ηξίηνο πισηήξαο ηεο ππνδνκήο ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή
αλαηνιηθά ηεο Ύδξαο ζην θεληξηθό Αηγαίν. Ο ζπγθεθξηκέλνο πισηήξαο είλαη ηύπνπ ARGO NOVA
OXYGEN θαη είλαη εθνδηαζκέλνο κε αηζζεηήξα γηα ηε κέηξεζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ ζην λεξό.
Απνηειεί ην δεύηεξν πισηήξα κε αηζζεηήξα νμπγόλνπ πνπ πνληίδεηαη ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο, δίλνληαο
ηελ επθαηξία ζηνπο επηζηήκνλεο λα κειεηήζνπλ ηε δπλακηθή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο. Σελ
επόκελε κέξα, ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2014 πνληίζηεθε ν ηέηαξηνο πισηήξαο, ηύπνπ ARGO NOVA, ν νπνίνο
απειεπζεξώζεθε ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Πύινπ, ζηε λνηηνδπηηθή Πεινπόλλεζν.
Οη πισηήξεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα παξαζύξνληαη ειεύζεξα από ηα ζαιάζζηα ξεύκαηα ζε βάζνο 350
κέηξσλ, λα θαηαδύνληαη θάζε πέληε κέξεο ζε βάζνο 1.000 κέηξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ελώ αλαδύνληαη ζηελ
επηθάλεηα λα θαηαγξάθνπλ θαηαθόξπθα πξνθίι ζεξκνθξαζίαο, αιαηόηεηαο θαη νμπγόλνπ, ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ MedArgo (Mediterranean & Black Sea Argo Centre) γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο
Μεζνγείνπ θαη ησλ ππνιεθαλώλ ηεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (κηθξή
βαζπκεηξία, πεξίπινθεο αθηνγξακκέο, ύπαξμε πνιιώλ λεζηώλ θ.α.) θαη κε ζηόρν λα εμαζθαιηζηεί ν
κεγαιύηεξνο δπλαηόο ρξόλνο δσήο ησλ πισηήξσλ.
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο http://www.greekargo.gr/ κπνξεί θαλείο λα δεη ην αθξηβέο γεσγξαθηθό
ζηίγκα, ηελ ώξα θαη ηελ εκεξνκελία ησλ πισηήξσλ, ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ βξέζεθαλ ζηελ επηθάλεηα γηα
λα κεηαδώζνπλ ηα δεδνκέλα ζηα θέληξα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ARGO. ην επόκελν δηάζηεκα, ε
ηζηνζειίδα ζα ελεκεξσζεί, ώζηε νη επηζθέπηεο λα κπνξνύλ κε ην πάηεκα πάλσ ζην ζηίγκα ηνπ θάζε
πισηήξα ARGO λα βιέπνπλ άκεζα ηα θαηαθόξπθα πξνθίι ζεξκνθξαζίαο, αιαηόηεηαο θαη νμπγόλνπ πνπ
έρνπλ θαηαγξάςεη νη πισηήξεο, θαζώο θαη ζπγθξίζεηο ησλ κεηξήζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα
πδξνδπλακηθώλ κνληέισλ γηα ηηο πεξηνρέο απηέο.
Σν επηρεηξεζηαθό ζρέδην δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε κε ηελ πξνκήζεηα
επηπιένλ πισηήξσλ ARGO κέρξη ην επηέκβξε ηνπ 2015 θαη ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
επόκελσλ πνληίζεσλ ζην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ
παξαθνινύζεζε ησλ ειιεληθώλ ζαιαζζώλ.
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