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4.1  
Πρόσβαση στις Υποδομές & helpos.edu 



• Οι Εθνική Ερευνητική Υποδομή HELPOS αποτελεί πόλο έλξης για την ερευνητική και ακαδημαϊκή 
κοινότητα, καθώς αντιμετωπίζει ένα στρατηγικής σημασίας επιστημονικό αντικείμενο , όπως αυτό 
του σεισμικού κινδύνου. Ο στρατηγικός στόχος του HELPOS απαιτεί τη συνεργασία εντός της 
εθνικής υποδομής επιστημόνων υψηλού επιστημονικού επιπέδου και επιζητεί την ανάδειξη 
εκπαιδευτικής αριστείας και την εμπλοκή στις δράσεις της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HELPOS 
ανθρώπινου δυναμικού το οποίο με την πρόσβαση του στην Εθνική Υποδομή θα μπορεί να 
αναπτύξει την Ερευνητική δραστηριότητα στο Ελληνικό Ακαδημαικο Οικοσύστημα. Γι’ αυτό τον 
λόγο προτείνεται η ανάπτυξη ενός σχεδίου προσβασιμότητας στην Εθνική Υποδομή HELPOS το 
οποίο αμφίδρομα θα συμβάλει στην ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών με νεους 
Επιστήμονες που θα εκπονούν Διπλωματικές και Μεταπτυχιακές Εργασίες, θα εκπονούν τις 
Διδακτορικές Διατριβές και θα διεξάγουν μεταδιδακτορική Ερευνα, σύμφωνα με τον Εθνικό 
Οδικό Χάρτη. Ως σκοπιμότητα της δράσης τίθεται η ενίσχυση των και η προσβασιμότητα στις 
Ερευνητικές Υποδομές εθνικής εμβέλειας όπως αυτή του HELPOS και η αποτελεσματική δικτύωση 
του Ακαδημαικού και Ερευνητικού ιστού, με στόχο την παροχή Εκπαιδευτικής πρόσβασης σε 
υψηλού επιπέδου Ερευνητικές Υποδομές και σκοπό την αξιοποίησή τους για την ανάδειξη 

• του νέου Ακαδημαικού δυναμικού της χώρας. 
• Η δράση περιλαμβάνει: 
• α) Την ανάπτυξη και προετοιμασία σχεδίου για την ενίσχυση της πρόσβασης στην Εθνική 

Υποδομή HELPOS και διασύνδεση σε σχεση με την προσβασιμότητα από την Ευρωπαική 
Υποδομή ELPOS. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου ανά συμμετέχοντα στην Ερευνητική Υποδομή 
που θα περιλαμβάνει: 

•  i) πολιτική πρόσβασης στην Εθνική Υποδομή HELPOS 
• ii) προσδιορισμό κοινοτήτων χρηστών σε Ευρωπαϊκό και ευρύτερο Ακαδημαϊκό περιβάλλον στις 

οποίες στοχεύει η υποδομή και αναμενόμενο όφελος για την Ελληνική επιστημονική κοινότητα, 
•  iii) Δράσεις προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης με στόχο την αναχαίτιση 

του brain drain. 
• β) Δημιουργία κρίσιμης μάζας νέων επιστημόνων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοι φοιτητές, 

υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές) σε οριζόντιες συνεργατικές δομές έρευνας 
(Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια) που θα συμμετέχουν στην Εθνική Υποδομή HELPOS. 



Τα παραδοτέα της Δράσης είναι: 
• 4.1.1  

Σχέδιο για την Ενίσχυση της Πρόσβασης στην Εθνική 
Υποδομή HELPOS 

 
 

• 4.1.2  

Δράσεις Προσέλκυσης Ανθρώπινου Δυναμικού 



• Aνάπτυξη και προετοιμασία σχεδίου για την ενίσχυση της 
πρόσβασης στην Εθνική Υποδομή HELPOS και διασύνδεση σε 
σχεση με την προσβασιμότητα από την Ευρωπαική Υποδομή 
ELPOS. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου ανά συμμετέχοντα 
στην Ερευνητική Υποδομή που θα περιλαμβάνει:  

• i) πολιτική πρόσβασης στην Εθνική Υποδομή HELPOS 
• ii) προσδιορισμό κοινοτήτων χρηστών σε Ευρωπαϊκό 

και ευρύτερο Ακαδημαϊκό περιβάλλον στις οποίες 
στοχεύει η υποδομή 

4.1.1  Σχέδιο για την Ενίσχυση της Πρόσβασης 
στην Εθνική Υποδομή HELPOS 



• Δράσεις προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού υψηλής 
εξειδίκευσης με στόχο την αναχαίτιση του brain drain. 
Δημιουργία κρίσιμης μάζας νέων επιστημόνων 
(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοι φοιτητές, υποψήφιοι 
Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές) σε οριζόντιες 
συνεργατικές δομές έρευνας (Ερευνητικά Κέντρα, 
Πανεπιστήμια) που θα συμμετέχουν στην Εθνική 
Υποδομή HELPOS.  
 

• Δράσεις προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού 
(Ημερίδες-Συνέδρια-Σχολεία). Ενδεικτικά προτείνονται 
η δημιουργία  “Info Days in Geosciences” τουλάχιστον 
μια ανά Περιφέρεια. Εθνικές Συναντήσεις και σειρά 
εξειδικευμένων Σχολείων 

4.1.2  Δράσεις Προσέλκυσης Ανθρώπινου Δυναμικού 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 

• Το ΓΕΙΝ συμμετέχει στα Παραδοτέα 4.1.1 και 4.1.2.  
 

• Πιο συγκεκριμένα στο 4.1.1 το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο θα 
αναπτύξει σχέδιο για την ενίσχυση της πρόσβασης στην Εθνική 
Υποδομή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου που εντάσσεται HELPOS.  
 

• Στο 4.1.2 το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο θα οργανώσει το 1st National 
HELPOS meeting in Earth Sciences, Training Course on Seismological 
Observation and Practice, 2018 HELPOS Info day in Geosciences-
Athens-GI, 2019 HELPOS Info day in Geosciences-Athens, Training 
Course on Seismological Observation and Practice (2019). 
 

•  Θα συνδράμει σε διατριβές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων που θα εκπονηθούν με τη 
χρήση της Εθνικής Υποδομής HELPOS. Θα συμμετέχει σε Τεχνική 
Εκθεση και ανοικτό Εκπαιδευτικό στο Δικτυακό Τόπο του HELPOS.  



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
Τομέας Γεωφυσικής ΑΠΘ 

 
• Στο 4.1.1 ο Τομέας Γεωφυσικής ΑΠΘ θα αναπτύξει σχέδιο για την ενίσχυση της 

πρόσβασης στην Εθνική Υποδομή του που εντάσσεται στο HELPOS.  

 

• Στο 4.1.2 ο Τομέας Γεωφυσικής ΑΠΘ θα οργανώσει στη Θεσσαλονίκη “Training 
Course on Seismological Observation and Practice”. Θα οργανώσει εκπαίδευση 
Ελλήνων και ξένων επιστημόνων και φοιτητών από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και 
του εξωτερικού οι οποίοι ενδιαφέρονται για την καταγραφή της σεισμικής 
δραστηριότητας, τη συντήρηση του σεισμολογικού δικτύου, τον προσδιορισμό των 
εστιακών συντεταγμένων, του χρόνου γένεσης και των μηχανισμών γένεσης των σεισμών, τη 
σύνταξη καταλόγου σεισμών και μελέτη της χωροχρονικής εξέλιξης μιας σεισμικής έξαρσης. 
Ο χρόνος της εκπαίδευσης μπορεί να κυμαίνεται από ένα ως τρεις μήνες με εξατομικευμένο 
πρόγραμμα. 

 

• Ο Τομέας Γεωφυσικής του ΑΠΘ οργανώνει μαθήματα για ομάδες διάσωσης και φορείς 
εμπλεκόμενους σε επιχειρησιακά θέματα αντιμετώπισης των συνεπειών ενός σεισμού. 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
Ερευνητική μονάδα Εδαφοδυναμικής 

 και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής ΑΠΘ 
 

• Η Ερευνητική μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής 
ΑΠΘ συμμετέχει στα Παραδοτέα 4.1.1 και 4.1.2.  

 

• Πιο συγκεκριμένα στο 4.1.1 θα αναπτύξει σχέδιο για την ενίσχυση της πρόσβασης 
στην Εθνική Υποδομή του που εντάσσεται στο HELPOS. 

 

•  Στο 4.1.2 θα οργανώσει το 2018 (2019) Σχολείο με θέμα «Συμβολή των τοπικών 
εδαφικών συνθηκών στη διαμόρφωση της εδαφικής κίνησης και αλληλεπίδραση 
εδάφους θεμελίωσης – κατασκευών» . Θα συνδράμει σε Διατριβές προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων που θα εκπονηθούν με 
την χρήση της Εθνικής Υποδομής HELPOS. Θα συμμετέχει σε Τεχνική Εκθεση και 
ανοικτό Εκπαιδευτικό στο Δικτυακό Τόπο του HELPOS. 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
ΙΤΣΑΚ 

• Το ΙΤΣΑΚ συμμετέχει στα Παραδοτέα 4.1.1 και 4.1.2.  
 

• Πιο συγκεκριμένα στο 4.1.1 θα αναπτύξει σχέδιο για την ενίσχυση της 
πρόσβασης στην Εθνική Υποδομή του που εντάσσεται στο HELPOS.  
 

• Στο 4.1.2 θα διοργανώσει εξειδικευμένο Σχολείο με στόχο την 
παρουσίαση της συμβολής των υποδομών του ΙΤΣΑΚ σε θέματα τεχνικής 
σεισμολογίας, εδαφοδυναμικής και αντισεισμικων κατασκευών με στόχο 
την προσέλκυση νέων γεωεπιστημόνων και μηχανικών στην έρευνα για τη 
μείωση των συνεπειών των σεισμών. Θα συνδράμει σε Διατριβές 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων 
που θα εκπονηθούν με την χρήση της Εθνικής Υποδομής HELPOS. Θα 
συμμετέχει σε Τεχνική Εκθεση και ανοικτό Εκπαιδευτικό στο Δικτυακό 
Τόπο του HELPOS. Θα αναβαθμίσει την ιστοσελίδα του ΙΤΣΑΚ, με την 
ενσωμάτωση/διάχυση δράσεων που εκπονούνται στο πλαίσιο του 
HELPOS και διάχυση αποτελεσμάτων με τη συγγραφή εργασιών σε διεθνή 
συνέδρια και περιοδικά. 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
Tομέας Γεωφυσικής ΕΚΠΑ 

• Τομέας Γεωφυσικής του ΕΚΠΑ συμμετέχει στα Παραδοτέα 4.1.1 και 4.1.2.  
• Στο 4.1.1 θα αναπτύξει σχέδιο για την ενίσχυση της πρόσβασης στην 

Εθνική Υποδομή του που εντάσσεται στο HELPOS.  
 

• Στο 4.1.2 θα διοργανώσει: Α) το 2018, εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Εφαρμογές GNSS και δορυφορικών παρατηρήσεων στην ανάλυση της 
παραμόρφωσης της Γης», Β) το 2019 εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Εφαρμογές Γεωφυσικής στον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό τοπικών 
εδαφικών συνθηκών και απόκρισης στην σεισμική επιβάρυνση», Γ) το 
2019, ειδική συνεδρία για το HELPOS στο πλαίσιο του Συνεδρίου της ΕΓΕ 
(Αθήνα, 2019), Δ)θα συνδράμει σε Διατριβές προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων που θα 
εκπονηθούν με την χρήση της Εθνικής Υποδομής HELPOS, Ε) θα 
συμμετέχει σε Τεχνική Έκθεση και ανοικτό Εκπαιδευτικό στο Δικτυακό 
Τόπο του HELPOS.. 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας ,  

ΤΕΙ  Κρήτης  

• Το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του ΤΕΙ Κρήτης 
συντονίζει τη Δράση 4.1. Συμμετέχει στα Παραδοτέα 4.1.1 και 4.1.2. 

•  Πιο συγκεκριμένα, στο 4.1.1 θα αναπτύξει και θα συντονίσει το 
σχέδιο για την ενίσχυση της πρόσβασης στην Εθνική Υποδομή του 
που εντάσσεται στο HELPOS. Πέρα από το συντονισμό όλων των 
Δράσεων, στο 4.1.2 θα συμμετέχει με τις παρακάτω δραστηριότητες:  

• a) HELPOS Info day in Geosciences-Chania,  
• b) UNESCO Chair Spring School on Earth Physics,  
• c) Training Course on Seismological Observation and Practice,  
• d) HELPOS Info day in Geosciences – Heraklion,  
• e) 3nd National HELPOS meeting in Earth Sciences  

 
• Θα συνδράμει σε διατριβές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων που θα εκπονηθούν 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα Εργαστήριο 
Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 

• Το Σεισμολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών 
συμμετέχει στo Παραδοτέο 4.1.2.  
 

• Στο 4.1.2 θα συμμετέχει στα Training Courses on 
Seismological Observation and Practice (συμμετοχή στο 
training course σε θέματα μελέτης της σεισμικής πηγής),  
 

• Θα συνδράμει σε διατριβές προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων που 
θα εκπονηθούν με τη χρήση της Εθνικής Υποδομής 
HELPOS. Θα συμμετέχει σε Τεχνική Εκθεση και ανοικτό 
Εκπαιδευτικό στο Δικτυακό Τόπο του HELPOS. 



 Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα  
Εργαστήριο Ανώτερης Γωδαισίας, ΕΜΠ. 

• Το Εργαστήριο Ανώτερης Γωδαισίας (ΕΜΠ) συμμετέχει 
στα Παραδοτέα 4.1.1 και 4.1.2.  
 

• Πιο συγκεκριμένα στο 4.1.1 θα αναπτύξει σχέδιο για 
την ενίσχυση της πρόσβασης στην Εθνική Υποδομή 
του που εντάσσεται στο HELPOS.  
 

• Στο 4.1.2 θα συμβάλλει στις διατριβές προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων 
διδακτόρων που θα εκπονηθούν με τη χρήση της 
Εθνικής Υποδομής και στη χρήση της Εθνικής 
Υποδομής HELPOS στα προπτυχιακά μαθήματα της 
Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 



 
Παραδοτέα ανά συμμετέχοντα 

ΕΛΚΕΘΕ 
 
 

• Συμμετοχή στο Παραδοτέο 4.1.1, στο πλαίσιο 
του οποίου θα αναπτύξει σχέδιο για την 
ενίσχυση της πρόσβασης στην Εθνική 
Υποδομή του που εντάσσεται στο HELPOS. 



Σας Ευχαριστώ……. 

Πράξης «HELPOS - Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» (MIS 5002697) που εντάσσεται 
στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
•   
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