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Τα Θέματα που μας Καθοδήγησαν σε Λύση 
• Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Ε.Ε. είναι οικονομικά 

ευάλωτο σε ισχυρά γεωλογικά φαινόμενα 

• Ανάγκη καλύτερης κατανόησης των διεργασιών που 
διέπουν ένα ισχυρό σεισμικό γεγονός 

• Ανάγκη ακριβούς προσομοίωσης της χρονικής και χωρικής 
εξέλιξης των ισχυρών σεισμικών γεγονότων 

• Έλλειψη άμεσης και σε βάθος χρόνου διαθεσιμότητας 
δεδομένων υψηλής ποιότητας που παράγονται από άμεσες 
παρατηρήσεις 

• Μεγάλη η σημασία της αποτελεσματικότερης πρόληψης και 
διαχείρισης των φυσικών καταστροφών 

• Επιτακτική ανάγκη συντονισμού των διαφόρων εθνικών 
φορέων που διαθέτουν τις ερευνητικές εγκαταστάσεις και 
υποδομές 



HELPOS: Ένα Καινοτόμο Δίκτυο Υποδομών 
• Λύση ανάγκης για μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 

ερευνητική υποδομή στον τομέα των Γεωεπιστημών και 
της Σεισμικής Μηχανικής 

• Κατανεμημένο δίκτυο ερευνητικών εγκαταστάσεων και 
υποδομών Ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων και 
Πανεπιστημίων 

• Βάση Έργου: μόνιμοι σταθμοί που συμμετέχουν σε 
παγκόσμια, εθνικής εμβέλειας και τοπικά δίκτυα με υψηλής 
ποιότητας δεδομένα, κυρίως σε πραγματικό χρόνο 

• 2ο Επίπεδο: τοπικοί σταθμοί και δίκτυα σε επιλεγμένες 
περιοχές ενδιαφέροντος 

• 3ο Επίπεδο: φορητοί σταθμοί με δυνατότητα ανάπτυξης για 
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις πεδίου σε διάφορα εθνικά 
και διεθνή έργα 



Το HELPOS στοχεύει να υλοποιήσει: 
• Μια πανεθνική ερευνητική υποδομή αποτελούμενη από τα 

υφιστάμενα σεισμολογικά, γεωδαιτικά, κ.α. μόνιμα δίκτυα 

• Παρατηρητήρια για πολυεπιστημονική τοπική απόκτηση 
δεδομένων (ηφαίστεια, in-situ πειράματα παρακολούθησης 
ενεργών ρηγμάτων, συστοιχίες γεωφυσικών οργάνων) 

• Παρατηρητήρια για την εκτέλεση ολοκληρωμένης έρευνας 
για τη χωρική μεταβλητότητα της σεισμικής κίνησης 

• Δίκτυο πειραματικών εργαστηρίων για τη δημιουργία μιας 
ενιαίας ερευνητικής υποδομής για τη μελέτη των ιδιοτήτων 
πετρωμάτων και ορυκτών και την προσομοίωση 
τεκτονικών διεργασιών 

• Εγκαταστάσεις για την αποθήκευση, ανάλυση και 
απεικόνιση δεδομένων προερχόμενων από γεωφυσικές, 
γεωλογικές και γεωχημικές παρατηρήσεις, καθώς και 
προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας. 



Η Ιστορική Πρόκληση του HELPOS 

για πρώτη φορά στο χώρο των 
γεωεπιστημών καλούνται τόσοι 

πολλοί φορείς από όλη τη χώρα … 

σε μία πρωτοποριακή συνεργασία 
για τα έως σήμερα δεδομένα … 

Δικτύωση 
Υποδομών 

Κοινή Παροχή 
Υπηρεσιών 

Προσβασιμότητα & 
Διαθεσιμότητα Δεδομένων 

Σύνδεση με Αντίστοιχες 
Ευρωπαϊκές Υποδομές 



Οι Εταίροι – Δικαιούχοι του Έργου 

Εταίρος - Δικαιούχος Budget (€) 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 1.725.936,11 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 939.812,25 

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 244.921,41 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 359.995,66 

Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης 237.986,00 

Πανεπιστήμιο Πατρών 280.249,99 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 110.120,05 

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 29.999,71 



Τα Μέλη του Δικτύου HELPOS 
Κωδ. Μέλος 

1A Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) 

2A Τομέας Γεωφυσικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

2B Ερευνητική Μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

2Γ Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

3A Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Οργανισμός 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας) 

4A Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

4B Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών) 

5A Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας (Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης) 

6A Εργαστήριο Σεισμολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών) 

6B Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής (Πανεπιστήμιο Πατρών) 

7A Τομέας Γεωτεχνικής, Ερευνητική Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας - Βραχομηχανικής (Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο) 

7B Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) 

8A Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών) 



Ενότητες Εργασίας & Στόχοι 
ΕΕ1 Δικτύωση Υποδομών 
Στόχος είναι η 'δικτύωση' των υποδομών είτε σε επίπεδο δικτύων είτε σε 
επίπεδο εργαστηρίων. 

ΕΕ2 Υπηρεσίες Δικτύωσης 
Στόχος είναι η ενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεδομένων. 

ΕΕ3 Κοινές Ερευνητικές Δράσεις 
Στόχος είναι η βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών και υπηρεσιών καθώς 
και η δυνατότητα κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

ΕΕ4 Προσβασιμότητα, Εκπαίδευση, Διάχυση, Αξιολόγηση και Αξιοποίηση 
Αποτελεσμάτων 
Στόχος είναι η πρόσβαση στις υποδομές και στις υπηρεσίες καθώς και στις 
δυνατότητες περαιτέρω έρευνας και εκπαίδευσης, που παρουσιάζονται ως 
συνέπεια της ολοκλήρωσης του HELPOS, η διάχυση των αποτελεσμάτων 
αλλά και η εξωτερική αξιολόγηση του HELPOS. 

ΕΕ5 Διακυβέρνηση Δικτύου και Διαχείριση Έργου 
 



Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων του HELPOS 
Εσωστρεφής Κατεύθυνση Εξωστρεφής Κατεύθυνση 

Η Ελληνική ακαδημαϊκή και 
ερευνητική κοινότητα θα αποκτήσει  

νέες δυνατότητες έρευνας και 
εκπαίδευσης 

Θα αυξηθεί η ποσότητα και η 
ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς την Πολιτεία 

Θα βελτιωθεί η λειτουργική και 
επιχειρησιακή ικανότητα των 

Πανεπιστημίων και Ερευνητικών 
Κέντρων 

Θα αυξηθεί η ποσότητα και η 
ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες 

Θα ενισχυθούν και συντηρηθούν οι 
υπάρχουσες υποδομές Θα εκπαιδευτούν νέοι ερευνητές 

Θα εξοικονομηθούν πόροι και 
ανθρώπινο δυναμικό 

Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας 



HELPOS 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 
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Καλή Αρχή! 
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