
HELPOS – Ελληνικό Σύστημα 
Παρακολούθησης Λιθόσφαιρας 

 
Δράση 3.1 

Βελτίωση και Ενίσχυση των Υπαρχόντων 
Δικτύων Παρακολούθησης 

 

 

Παπαζάχος Κων/νος 
Εργαστήριο Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ 



Δράση 3.1 

Στόχοι 
 

• Συντήρηση, αναβάθμιση, επέκταση και στη συνεχή 
λειτουργία των (μόνιμων) δικτύων παρακολούθησης των 
εδαφικών κινήσεων 

• Συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας που θα πρέπει να πληρούν 
τα δεδομένα των διαφόρων δικτύων (σεισμολογικών, 
επιταχυνσιογράφων, γεωδαιτικών), κοινά για όλους τους 
φορείς που συμμετέχουν στο έργο 

• Ορθή και κατά το δυνατόν άμεση μετάδοση της πληροφορίας 
που συλλέγεται από τις θέσεις των υποδομών στους 
κεντρικούς κόμβους διάχυσης του HELPOS 



Δράση 3.1 



Δράση 3.1 

Προϋπολογισμός: 1.690.102,13 € (~35% έργου) 
       ~100 ΑΜ (~11% έργου) 

 
 3. Παραδοτέα (Αντικείμενα – Υποδράσεις) 

• 3.1.1. Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού 
Δικτύου Σεισμογράφων (~875.000 €) – Συντονιστής 2Α/ΕΓ 
(ΑΠΘ) 

• 3.1.2. Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού 
Δικτύου Επιταχυνσιογράφων (~400.000 €) - Συντονιστής 
3Α/ΙΤΣΑΚ (ΟΑΣΠ) 

• 3.1.3. Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού 
Δικτύου GNSS (~134.000 €) - Συντονιστής 1Α/ΓΕΙΝ (ΕΑΑ) 
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3.1.1. Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη του 
Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων (~875.000 €)  
Συντονιστής 2Α/ΕΓ (ΑΠΘ) 

 

• Συμμετέχοντες: ΓΕΙΝ, ΑΠΘ (DG), ΕΚΠΑ (DGG), TEIK (LGS), 
SEISLAB (ΠΠΑΤ), ΙΩ (ΕΛΚΕΘΕ)  

• Αναβάθμιση, Βελτίωση, Συντήρηση, Επέκταση και 
Υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων 

• Μεγάλος αριθμός προμηθειών (κυρίως ψηφιοποιητές, 
σεισμόμετρα ευρέος φάσματος, array, κλπ.) 
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3.1.1. Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού 
Δικτύου Σεισμογράφων  

Διασφάλιση συγκεκριμένων ελάχιστων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών που πρέπει να διασφαλίζουν όλοι οι 
σεισμολογικοί σταθμοί 

• Βάθρα ή σε υπόγεια κατασκευή, προστασία (μόνωση) από 
μεταβολές πίεσης και θερμοκρασίας. 

• Διασφάλιση τεχνολογίας αναμετάδοσης για λήψη δεδομένων 
στην περίπτωση προσωρινής διακοπής σύνδεσης 

• Δυνατότητα συλλογής δεδομένων μέσω SeedLink 

• Αισθητήρες ευρέoς φάσματος 3 συνιστωσών (min 50Hz-20sec) 

• Σταθμοί σε υπόβαθρο/σκληρά εδάφη (Β κατά EC8, Vs30>500m/s). 
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3.1.2. Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη του 
Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων (~400.000 €)  
Συντονιστής 3Α/ΙΤΣΑΚ (ΟΑΣΠ) 

 

• Συμμετέχοντες: ΓΕΙΝ, ΑΠΘ (SDGEE), ΙΤΣΑΚ (ΟΑΣΠ), ΕΚΠΑ 
(DGG), TEIK (LGS), SEISLAB (ΠΠΑΤ)  

• Αναβάθμιση, Βελτίωση, Συντήρηση, Επέκταση και 
Υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων 

• Μεγάλος αριθμός προμηθειών (κυρίως επιταχυνσιογράφοι, 
επιταχυνσιόμετρα, ανταλλακτικά, κλπ.) 
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3.1.2. Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού 
Δικτύου Επιταχυνσιογράφων  

Διασφάλιση συγκεκριμένων ελάχιστων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών που πρέπει να διασφαλίζουν όλοι οι 
επιταχυνσιογράφοι 

• Επιταχυνσιογράφοι και σε υπόβαθρο (σεισμολογικούς 
σταθμούς) 

• Δυνατότητα συλλογής δεδομένων μέσω SeedLink (ακόμα και 
μέσω server) 

• Εγκαταστάσεις «ελεύθερου πεδίου» 

• Τεκμηρίωση θέσεων εγκατάστασης (γεωλογία, Vs, κτίρια) 
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3.1.3. Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη του 
Εθνικού Δικτύου GNSS (~134.000 €)  Συντονιστής 
1Α/ΓΕΙΝ (ΕΑΑ) 

 

• Συμμετέχοντες: ΓΕΙΝ, ΕΚΠΑ (DGG), SEISLAB (ΠΠΑΤ), HGL (ΕΜΠ) 

• Αναβάθμιση, Βελτίωση, Συντήρηση, Επέκταση και 
Υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου GNSS 

• Περιορισμένος αριθμός προμηθειών (κυρίως σταθμοί GNSS, 
ανταλλακτικά, κλπ.) 
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3.1.3. Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη του Εθνικού 
Δικτύου GNSS  

Διασφάλιση συγκεκριμένων ελάχιστων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών που πρέπει να διασφαλίζουν όλοι οι 
σταθμoί GNSS 

• Ελάχιστες προδιαγραφές δέκτη (γωνία αποκοπής <10o, >2 
φάσεις) και τεκμηρίωση κεραίας (τύπος, κλπ.) 

• Διασφάλιση θέσης εγκατάστασης (αποφυγή γειτονικής δόμησης, 
σταθερά σημεία εγκατάστασης, ανακλάσεις, πολυόροφα κτίρια, 
κλπ.) 

• Μετάδοση/διαθεσιμότητα δεδομένων σε μορφή Rinex (>75% 
ετήσια) 

• Καταγραφή SOH δικτύου (log file πρότυπο IGS, κλπ.) 



Δράση 3.1 
Βελτίωση και Ενίσχυση των Υπαρχόντων Δικτύων 
Παρακολούθησης 
 

Ορόσημα 
Παράδοση 

(Μήνας) 
Τρόπος Επαλήθευσης (Σχετικά Παραδοτέα) 

1. Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών 
Εξοπλισμού έργου 

2 

Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού, για κάθε 
φορά, για τις ανάγκες της διαδικασίας προμήθειας (π.χ. 

διεθνούς διαγωνισμού) 
3. Διενέργεια Διαγωνισμού προμήθειας 

Εξοπλισμού έργου 
6 

Ολοκλήρωση διενέργειας διαγωνισμών και ανάθεση 
προμηθειών σε προμηθευτές 

8. Προμήθεια εξοπλισμού 12 
Προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού που αφορά τα 3 

παραδοτέα της Δράσης 3.1 

23. Εγκατάσταση εξοπλισμού στο πλαίσιο 
της αναβάθμισης των δικτύων 

παρακολούθησης που συμμετέχουν στη 
δράση 3.1 

24 

Εκθέσεις από κάθε φορέα για την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης του εξοπλισμού που αφορά την αναβάθμιση 

των δικτύων παρακολούθησης που συμμετέχουν 

36. Ολοκλήρωση εγκατάστασης 
εξοπλισμού στο πλαίσιο της συντήρησης 

των δικτύων παρακολούθησης και της 
συλλογής μετρήσεων για άλλες Δράσεις 

και Παραδοτέα του έργου 

36 

Τελικές εκθέσεις κάθε φορέα για την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης του εξοπλισμού που αφορά την συντήρηση 

των δικτύων παρακολούθησης που συμμετέχουν στη 
δράση 3.1, καθώς και τη συλλογή δεδομένων από τον 

εξοπλισμό για την υλοποίηση παραδοτέων άλλων Δράσεων 
του έργου 
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Βελτίωση και Ενίσχυση των Υπαρχόντων Δικτύων 
Παρακολούθησης 
  
 
Εξοπλισμός 

• Ανομοιογένεια στα κύρια όργανα των δικτύων, κυρίως στους 
ψηφιοποιητές 

• Αρκετός εξοπλισμός Η/Υ, δικτυακός, ανταλλακτικά (καλώδια, 
μπαταρίες, UPS, κλπ.), λογισμικό, άδειες, κλπ. 

• Συμπληρωματικός γεωφυσικός εξοπλισμός 
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Βελτίωση και Ενίσχυση των Υπαρχόντων Δικτύων 
Παρακολούθησης 
  
 

Μετακινήσεις 

• Σημαντικός αριθμός σε όλους τους φορείς (Προσοχή στην 
επιλεξιμότητα [160χλμ.], αποζημιώσεις, κλπ.) 

 

 

 



Δράση 3.1 
Βελτίωση και Ενίσχυση των Υπαρχόντων Δικτύων 
Παρακολούθησης 
 
 
Άμεσα βήματα 

• Διαδικασία αποτύπωσης τρέχουσας κατάστασης 

• Roadmap αντιμετώπισης προβλημάτων και συμμόρφωσης με τα 
ενιαία ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά φορέα. 

• Αποτύπωση/Τεκμηρίωση/Αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων 

• Διαγωνιστική διαδικασία για προμήθεια εξοπλισμού (Ορόσημα 
1, 3, 8). 

• Η Δράση ίσως απαιτεί ομάδα διακυβέρνησης-συντονισμού, 
ανάλογα και με το σχήμα συντονισμού που τελικά επιλεγεί. 
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