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ΓΔΝΙΚΑ  –  ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 
 
Ζ κνλάδα “IΡΠΑΘ” ηνπ Νξγαληζκνχ Αληηζεηζκηθνχ Πρεδηαζκνχ & Ξξνζηαζίαο (ΝΑΠΞ) ηδξχζεθε 
αξρηθά σο αλεμάξηεην Ηλζηηηνχην κεηά ην ζεηζκφ ηνπ 1978 ζηε Θεζζαινλίθε, κε ην Λ.1349/83 
(άξζξν 12), φπνπ θαζνξηδφηαλ φηη ν ζθνπφο ηνπ είλαη “ε εθαξκνζκέλε έξεπλα ζηνπο ηνκείο ηεο 
Ρερληθήο Πεηζκνινγίαο θαη ησλ Αληηζεηζκηθψλ Θαηαζθεπψλ θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ζεηζκψλ”. Πην Ξ.Γ.77/1989 δεκνζηεχεηαη ν “Νξγαληζκφο ηνπ 
ΗΡΠΑΘ”, ελψ κε ην Λ.2919/2001 πεξί “Πχλδεζεο Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο κε ηελ παξαγσγή θαη 
άιιεο Γηαηάμεηο” θαηέζηε “Δξεπλεηηθφ θαη Ρερλνινγηθφ Θέληξν” (άξζξν 10, παξ. 4α). Κε ην Λ. 
3044/2002 (άξζξν 21) θαη κε ηε Γηππνπξγηθή Απφθαζε Γ16γ/1017/5/475/Γ/2-12-2004 ζπζηάζεθε 
Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Θνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΙΘΔ) ηνπ ΗΡΠΑΘ, ζε αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ 
ραξαθηήξα.  

Κε βάζε ην Λ.4002/2011 (άξζξν 57) ην ΗΡΠΑΘ ζπγρσλεχζεθε κε ηνλ ΝΑΠΞ θαη κε ηηο 
Γηαπηζησηηθέο Ξξάμεηο (Απ. Αξηζ. Γ16γ/04/378/Γ , Απ. Αξηζ. Γ16γ/05/378/Γ 13/10/2011) 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε απηνδίθαηε κεηάηαμε-κεηαθνξά ηνπ κνλίκνπ θαη κε ζχκβαζε ανξίζηνπ 
ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνλ ΝΑΠΞ, κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο. Κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε 
(Αξηζ. Γ16γ/597/9/497/Γ/1-12-2011) ξπζκίζηεθαλ φια ηα εηδηθφηεξα, ιεπηνκεξεηαθά θαη ηερληθά 
ζέκαηα ηεο ζπγρψλεπζεο, φπσο:  

1. Κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηνπ ΗΡΠΑΘ ζηνλ ΝΑΠΞ. 
2. Κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο ηνπ ΗΡΠΑΘ ζηνλ ΝΑΠΞ. 
3. Κεηαθνξά ζπκβάζεσλ ηνπ ΗΡΠΑΘ ζηνλ ΝΑΠΞ. 
4. Ξξνυπνινγηζκφο θαη κεηαθνξά ηακεηαθψλ ππνινίπσλ. 
5. Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Θνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΗΡΠΑΘ (ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΙΘΔ). 
6. Κίζζσζε θηηξίσλ. 
7. Δξεπλεηηθφ θαη ηερλνινγηθφ θέληξν ηνπ Λ.2919/2001 (ππφ ζχζηαζε Γηεχζπλζε Έξεπλαο 

“ΗΡΠΑΘ” ηνπ ΝΑΠΞ. 
 
Πθνπφο ηεο κνλάδαο “ΗΡΠΑΘ” (ππφ ζχζηαζε Γ/λζεο Έξεπλαο ηνπ ΝΑΠΞ πνπ ζεσξείηαη σο 
«εξεπλεηηθφ θαη ηερλνινγηθφ θέληξν») είλαη ε εθαξκνζκέλε έξεπλα ζηνπο ηνκείο ηεο Ρερληθήο 
Πεηζκνινγίαο, ηεο Δδαθνδπλακηθήο, ησλ Αληηζεηζκηθψλ Θαηαζθεπψλ θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο 
γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ζεηζκψλ. Πηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε λέσλ επηζηεκφλσλ, ε δηάδνζε θαη εθαξκνγή 
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε. 
H κνλάδα “ΗΡΠΑΘ” πεξηιακβάλεη ηξεηο εξεπλεηηθνχο ηνκείο (ηέσο εξεπλεηηθέο Γηεπζχλζεηο) κε 
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο φπσο δίλνληαη παξαθάησ: 
 

1. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΙΜΟΛΟΓΙΑ 

Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δξ. Ρνκέα Ρερληθήο Πεηζκνινγίαο, πεξηιακβάλεηαη ε εθαξκνζκέλε έξεπλα 
θαη ηεθκεξίσζε ζηελ Ρερληθή Πεηζκνινγία θαη ηδίσο: 

 Ζ ζπιινγή, επεμεξγαζία, εξκελεία θαη αμηνπνίεζε ζεηζκνινγηθψλ, γεσινγηθψλ, γεσθπζηθψλ 
θαη γεσδαηηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ ζ' φιε ηελ 
Δπηθξάηεηα.  

 Ζ ζπγθέληξσζε γεσηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζχληαμε γεσηεθηνληθψλ ραξηψλ ππφ 
θαηάιιειε θιίκαθα θαη κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.  

 Ζ εγθαηάζηαζε, κέξηκλα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ππθλνχ δηθηχνπ επηηαρπλζηνγξάθσλ 
ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ζ' φιν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη ζε ηερληθά έξγα θαη ε ζπιινγή, 
επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ θαηαγξαθψλ. 

 Ζ ζχληαμε εηδηθψλ κειεηψλ ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο θαη ε παξαθνινχζεζε 
παξακνξθψζεσλ ηνπ γήηλνπ θινηνχ γηα έξγα εηδηθήο ζεκαζίαο.  
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 Ζ έξεπλα ηεο επίδξαζεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζεηζκηθψλ εζηηψλ θαη ηνπ κέζνπ δηάδνζεο  ησλ 
ζεηζκηθψλ θπκάησλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεηζκηθψλ θηλήζεσλ. Ζ δεκηνπξγία ηξάπεδαο 
πξνγξακκάησλ – δεδνκέλσλ εδαθηθήο ζεηζκηθήο θίλεζεο ζρεηηθψλ κε ηα αληηθείκελα ηνπ 
Ρνκέα. 

 

2. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΓΑΦΟΓΤΝΑΜΙΚΗ 

Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δξ. Ρνκέα Δδαθνδπλακηθήο, πνπ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Ρκήκαηνο, 
πεξηιακβάλεηαη ε εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε ζηελ Δδαθνδπλακηθή θαη ηδίσο:  

 Ζ έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε ηεο επίδξαζεο ηνπ εδάθνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζεηζκηθψλ 
δηεγέξζεσλ, θαη ε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο Δξ. Ρνκείο έξεπλα θαη κειέηε θαηλνκέλσλ 
αιιειεπίδξαζεο εδάθνπο - θαηαζθεπψλ.  

 Ζ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δξ. Ρνκέα Ρερληθήο Πεηζκνινγίαο εθπφλεζε κηθξνδσληθψλ κειεηψλ 
θαη ε ζπκκεηνρή ζε κειέηεο αλάιπζεο ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ.  

 Ζ κειέηε θαη ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζεηζκψλ ζην έδαθνο θαη ηηο 
ζεκειηψζεηο.  

 Ζ ζε ζπλεξγαζία ηνπο άιινπο Δξ. Ρνκείο αληηζεηζκηθή κειέηε έξγσλ, φπσο ι.ρ. ρσκάηηλα 
θξάγκαηα, ζήξαγγεο, εηδηθέο ζεκειηψζεηο, ηνίρνη αληηζηήξημεο. 

 Ζ δεκηνπξγία ηξάπεδαο πξνγξακκάησλ – δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηα αληηθείκελα ηνπ Δξ. 
Ρνκέα. 

 

3. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 

Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δξ. Ρνκέα Αληηζεηζκηθψλ Θαηαζθεπψλ, πνπ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Ρκήκαηνο, 
πεξηιακβάλεηαη ε εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε γηα ηε κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ζεηζκψλ 
ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηδίσο: 

 Ζ έξεπλα ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπψλ, ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ, πιηθψλ 
θαη εγθαηαζηάζεσλ ππφ ηελ επίδξαζε ζεηζκηθψλ θνξηίσλ.  

 Ζ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζεηζκηθψλ δηεγέξζεσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ επίδξαζε 
ηνπο ζηελ απφθξηζε ησλ θαηαζθεπψλ.  

 Ζ έξεπλα θαη επεμεξγαζία πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δφκεζεο απφ 
πιεπξάο ζεηζκηθήο απφθξηζεο θαη αληνρήο.  

 Ζ κειέηε θαη ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζεηζκψλ ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο.  

 Ζ έξεπλα κεζφδσλ εθηίκεζεο ζεηζκηθήο αληνρήο, επηζθεπψλ θαη ελίζρπζεο θαηαζθεπψλ πνπ 
έρνπλ βιαθζεί απφ ζεηζκνχο.  

 Ζ αλαιπηηθή θαη πεηξακαηηθή κειέηε σο θαη ν έιεγρνο κειεηψλ έξγσλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 
είηε ιφγσ πνιιαπιφηεηαο επαλάιεςεο ηνπ έξγνπ (π.ρ. ζπγθξνηήκαηα νκνίσλ θαηνηθηψλ) 
είηε ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ (π.ρ. πςειά θηίξηα, γέθπξεο, δεμακελέο, 
ππξεληθνί ζηαζκνί, εμέδξεο πεηξειαίνπ, αγσγνί), φηαλ νη θαηαζθεπέο απηέο βξίζθνληαη ζε 
ζεηζκηθά επηθίλδπλεο πεξηνρέο.  

 Ζ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ θαη ε ελ γέλεη ζπκβνιή ζηε ζχληαμε αληηζεηζκηθψλ θαλνληζκψλ 
θαη ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

 Ζ ζπκβνιή ζηελ επεμεξγαζία ζρεδίσλ γεληθφηεξεο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο νηθηζκψλ 
πφιεσλ ή θαη επξχηεξσλ πεξηνρψλ, απφ πιεπξάο αληνρήο θαη ηξσηφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ. 

 Ζ δεκηνπξγία ηξάπεδαο πξνγξακκάησλ – δεδνκέλσλ εδαθηθήο ζεηζκηθήο θίλεζεο ζρεηηθψλ 
κε ηα αληηθείκελα ηνπ Ρνκέα. 
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Ξέξαλ ησλ εξεπλεηηθψλ ηνκέσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί νπζηαζηηθά ε εθαξκνζκέλε 
έξεπλα, ζηε κνλάδα “ ΗΡΠΑΘ” ιεηηνπξγνχλ: 

1 Δξγαζηήξην  

2 Κεραλνγξαθηθφ Θέληξν  

3 Γηνηθεηηθή & Νηθνλνκηθή ππεξεζηαθή κνλάδα 

4 Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Θνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΙΘΔ) 

 

Πηα επφκελα παξαηίζεληαη νη εξεπλεηηθέο δξάζεηο ησλ ηξηψλ εξεπλεηηθψλ ηνκέσλ θαζψο θαη νη 

δξάζεηο ησλ ινηπψλ κνλάδσλ ππνζηήξημεο.  
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΜΟΝΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ «ΙΣΑΚ» 

Α. Ερευνητικά Προγράμματα  

Title:  
NERA (Network of European Research Infrastructures for Earthquake 
Risk Assessment and Mitigation) 

Date: 2010 – 2016  

Active : Yes (int. prolongation) 

Funding  

Organisation: 
European Commission (FP7 Programme) 

Partners: 
ETHZ, ORFEUS, KNMI, INGV, VCE, EMSC, CNRS, EUCENTRE, GFZ, KOERI, 
AMRA, AIT, AUTH, NIEP, IMO, NERC-BGS, FFCUL, KU Leuven, JKU, KIT, 
METU, CAR, CSIC, NOA, Uleic, NORSAR, Unlin, ITSAK. 

Co-ordinator: D. Giardini (ETHZ, Switzerland) 

Project Manager: N. Theodoulidis 

Description: The NERA project ( http://www.nera-eu.org/) integrates key research 
infrastructures in Europe for monitoring earthquakes and assessing associated hazard and risk. 
The project aim is to achieve an integration that significantly facilitates cross discipline assessment 
of hazard and risk assessment and reduce vulnerability of constructions and citizens to 
earthquakes. NERA’s long-term objective is to integrate seismic and engineering infrastructures 
and thus establish an effective integrated network of European research infrastructures for 
earthquake risk assessment and mitigation. NERA’s strategy is to combine expertise in 
observational and strong ground motion seismology, modelling, geotechnical and earthquake 
engineering and information technology. Within NERA they develop multidisciplinary advanced 
infrastructures facilitating integrated data and product access and use of the data to a broad 
scientific public. Its activities take optimal advantage of developments within other relevant EC-
projects and European and global initiatives, contributing among others to the ESFRI EPOS 
infrastructure and the OECD GEM program. NERA is organised along a number of working 
packages/activities: 

 Cooperative actions (Networking Activities), 
 RTD actions (Joint Research Activities), 
 Transnational Access and 
 Service Activities. 

 

Title:  
EUROSEISTEST VERIFICATION AND VALIDATION PROJECT-PHASE 2 
(E2VP-2) 

Date: 2011 – 2016  

Active: Yes (int. prolongation) 

Funding Organisation: CEA Cadarache, France  

Partners: CEA (Commissariat a l’Energy Atomique) 

http://www.nera-eu.org/
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ISTerre (Unin. Joseph Fourier, Institut de la Terre) 

EPPO-Inst. Eng. Seismology & Eartquake Eng. (ITSAK) 

AUTH- Laboratory of Soil Mechanics and Foundation 

Co-ordinator: F. Hollender (CEA Cadarache, France) 

Project Manager: N. Theodoulidis 

Description: The E2VP-2 project (http://www.nuquake.eu/Projects/E2VP2-organigramme.pdf is 
the continuation of a project launched in 2007 by the Cashima Project and which aimed to 
evaluate the reliability of numerical simulations when they are used to reproduce observed site 
effect phenomenon in complex geometries (E2VP-1, phase 1). The phase 2 of this project (2012-
2015) will continue the work begun during the first phase, mainly on the “validation” part. This will 
include examining whether the gap between simulation and actual data observed in “phase 1” may 
be reduced by working on the seismic source parameter and the geometric and geotechnical site. 
For the “phase 2”, improvement of source parameters and geological description of the basin will 
be carried out by EPPO-ITSAK in collaboration with AUTH-Geophysical Laboratory as well as 
identification/quantification of the different sources of uncertainty will be attempted. The scope of 
the work includes a twofold action aiming at decreasing uncertainties involved in various steps 
better understanding and validating results of 3D ground motion simulation. The two parallel 
actions can be are described in the following two Work Packages: 

 Contribution to the construction of an updated geological and geotechnical model of the 
site and help in the preparation of the E2VP-2 sensitivity studies concerning geological and 
geometrical aspects  

 Contribution to the optimization of the source parameter definition of recorded 
earthquakes, providing signals of all available recorded intermediate to long distance 
earthquakes (30km≤R≤200km) and contribution to the preparation of the E2VP-2 
sensitivity studies concerning the source parameter aspects  
 

Title: 
SINAPS@[Earthquake and Nuclear Facilities : Ensuring Safety and 
Sustaining] 

Date 2014-2018 

Active: Yes  

Funding Organisation: ANR (Agence Nationale de la Recherche, France) 

Partners: 

CEA , EDF , ENS Cachan, Ecole Centrale Paris , Ecole Centrale Nantes, 
Grenoble Polytechnic Institute , Areva, IRSN , EGIS – Industries, 
Université Joseph ISTerre , IFSTTAR, CEREMA Méditerranée, PIA –RSNR, 
EPPO-ITSAK, TEI Ionion Nison 

Coordinator: C. Berge-Thierry, CEA, IRSN, France 

Project Manager: N. Theodoulidis  

Description: The SINAPS@ research program (http://www.institut-seism.fr/en/projects/sinaps/) 
aims at exploring the uncertainties inherent in databases, knowledge of the physical processes and 
methods used at each step of the evaluation of the seismic hazard and the vulnerability of 
structures and nuclear components, in the context of a safety approach. The main objective is to 
identify or/and quantify the seismic margins resulting from assumptions or when selecting the 

http://www.nuquake.eu/Projects/E2VP2-organigramme.pdf
http://www.institut-seism.fr/en/projects/sinaps/
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level of seismic design, i.e. taking into account the uncertainties in the conservative choice, or 
design strategy. SINAPS@ project will help to address safety issues highlighted following the 
Fukushima accident, especially with regard to seismic safety margins. For this purpose, a special 
3D accelerometric array (ARGONET) was designed and will be installed in Argostoli-Cephalonia 
(Greece). Recordings from this array will effectively contribute to understanding of those 
parameters that define uncertainties in estimating strong ground motion.  

(a)  (b) 

(a)Recordings across the Argostoli basin (b) PGA at different depths of the ARGONET 

 

Title:  
Characterization of site conditions in Greece for realistic seismic 
ground motionsimulations: pilot application in urban areas (SITE-
CLASSIFICATION) 

Date: 2012 – 2015 

Active : Yes  

Funding  

Organisation: 

European Social Fund–ESF & Greek national funds - Operational 
Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic 
Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Thales.  

Partners: 
Aristotle Univ. Thessaloniki-Dep. Of Geology, EPPO-ITSAK, Democritus 
Univ. of Thrace-Dep. Of Civil Engineering 

Co-ordinator: A. KItatzi (Aristotle Univ. Thessaloniki, Dep. of Geology) 

Project Μanager: N. Theodoulidis 

Description: The aim of this (http://asterix.ad.itsak.gr/flexviewers/THALES_SC/ ) THALIS project 
is two-fold: (a) the characterization and classification of site conditions in Greece using geology 
and geophysics and (b) the simulation of strong ground motions from earthquake scenarios in 
selected urban regions taking into account site-effect. The shallow (up to 30m) shear-wave 
velocities, Vs30 will be used as a proxy to classify site conditions. The data will come from two 
sources: 

 From previously collected geologic and geotechnical data, which will be organized in a 
single database and  

 From field measurements at selected sites with known geology, applying Seismic Cone 

http://asterix.ad.itsak.gr/flexviewers/THALES_SC/
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Penetration Test (SCPT) 

The site classification of rock and soil units will confront with the site categories of 
Eurocode 8 (EC-8) and NEHRP (2000) directives. 

    

Μζτρηςη τησ ταχφτητασ των  εγκαρςίων κυμάτων(vs) με το βάθοσ ςτη θζςη Ρολυτεχνείο Ξάνθησ και κατανομή τησ 
θεμελιϊδουσ ιδιοςυχνότητασ (fo) ςτην πόλη τησ Ξάνθησ. 

 

Title:  
Seismic vulnerability assessment of the building stock in the city of 
Serres (SEIVAS) 

Date: 2012 - 2015 

Active: Yes  

Funding Organisation: 
European Social Fund–ESF & Greek national funds- Operational 
Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic 
Reference Framework, ARCHIMED ΙΙΙ porgramme 

Partners: 
TEI of Central Macedonia-Serres, Dep. Civil Eng. Topography and Geo-
Informatics, EPPO-ITSAK  

Co-ordinator: 
P. Koliopoulos (TEI of Central Macedonia-Serres, Dep. Civil Eng. 
Topography and Geo-Informatics) 

Project Manager: N. Theodoulidis 

 

  

Kατανομή τησ θεμελιϊδουσ ιδιοςυχνότητασ (fo) ςτην πόλη των Σερρϊν και προτεινόμενα φάςματα ςχεδιαςμοφ για 
μζςη περίοδο επανάληψησ T=475 ζτη. 
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Description: The research involved in this SEIVAS project (http://civilgeo.teicm.gr 
/index.php?cat_id=55) concerns a full scale study for the building stock located in the city of 
Serres (Greece), aiming at a reliable estimation of seismic losses and thus the rational and 
effective treatment of seismic risk. The first phase of this project involves the estimation of seismic 
hazard in the greater area of Serres and the development of a series of seismic scenarios that 
correspond to various levels of seismic action. Utilizing state-of-the-art techniques, the soil profile 
is identified in several locations of the city, allowing the estimation of the strong ground motion 
and the development of the corresponding response spectra. The next phase of the project 
involves the inventory of a reliable sample from the building stock in Serres and the development 
of a database with all building characteristics that affect their seismic response. Seismic 
vulnerability functions will be developed, utilizing Greek as well as international experience, 
tailored to the special characteristics of the buildings present in Serres. Combining the outcome of 
the aforementioned actions, a series of seismic risk scenarios for the building stock will be 
developed and distributed including the estimated losses in monetary terms as well as predictions 
for the post-earthquake tagging of the buildings. 

 

Σίτλοσ: 
Επεξεργαςία Δεδομζνων Επιφανειακών Κυμάτων και Εκπαίδευςη ςε 
αντίςτοιχα αντικείμενα 

Διάρκεια: 2015 – 2015  

Ενεργό : Ναι  

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

Τμιμα Γεωεπιςτθμϊν, Ρανεπιςτιμιο τθσ Uppsala, Sweden  

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

ΙΤΣΑΚ, UU  

υντονιςτήσ: 
Dr. Alireza Malehmir, Associate professor of geophysics/Senior lecturer, 
Uppsala University, Sweden  

Τπεφθυνοσ: Α. Σαββαΐδθσ  

Περιγραυή: Ρν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ Δπηθαλεηαθψλ Θπκάησλ 
(ειεγρφκελεο πεγήο θαη κηθξνζνξχβνπ) θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο ηνπ Ρκήκαηνο ησλ 
Γεσεπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Uppsala ζε αληίζηνηρα αληηθείκελα. 

 

Σίτλοσ: 
Γεωφυςικζσ και Γεωτεκτονικζσ Ιδιότητεσ των Ανώτερων τρωμάτων του Φλοιοφ με 
την Χρήςη τησ Μαγνητοτελλουρικήσ Διαςκόπηςησ ςτην Περιοχή Δζλβινο, Αλβανίασ 

Διάρκεια: 2013 – 2015  

Ενεργό : Ναι  
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Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

ΣΕΙΣΜΟΤΕΚ ΕΡΕ (www.seismotech.gr)  

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

ΙΤΣΑΚ  

υντονιςτήσ: A. Σαββαΐδθσ (ΙΤΣΑΚ, Ελλάδα)  

Τπεφθυνοσ: Α. Σαββαΐδθσ 

Περιγραυή: Πηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε δηεμαγσγή καγλεηνηειινπξηθψλ δηαζθνπήζεσλ ζηελ 
πεξηνρή Γέιβηλν, Αιβαλίαο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία γεσθπζηθνχ θαη γεσηεθηνληθνχ κνληέινπ ηνπ 
αλψηεξνπ θινηνχ. Κέρξη ηψξα αληίζηνηρεο νκάδεο δεδνκέλσλ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ην η. ΗΡΠΑΘ 
γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κπγδνλίαο Ιεθάλεο θαζψο θαη είλαη δηαζέζηκεο απφ ζπλεξγαζίεο γηα ηελ 
πεξηνρή Γειβηλάθη (Διιελναιβαληθά Πχλνξα) θαη ηελ Βφξεηα Πθαλδηλαβία (Πνπεδία-Φηλιαλδία). H 
παξνχζα νκάδα δεδνκέλσλ έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα απνηειείηαη απφ έλα ππθλφ δίθηπν 
γεσθπζηθψλ δηαζθνπήζεσλ πνπ ζα επηηξέςεη πέξα απφ ηελ κνλνδηάζηαηε θαη δηζδηάζηαηε 
επεμεξγαζία, ηελ ηξηζδηάζηαηε αληηζηξνθή ησλ πξσηνγελψλ πιεξνθνξηψλ κε ζηφρν ηελ 
πιεξέζηεξε δεκηνπξγία ηνπ γεσθπζηθνχ θαη γεσηεθηνληθνχ κνληέινπ ηεο πεξηνρήο. Δπηζηεκνληθά 
αληηθείκελα απηνχ ηνπ πιήζνπο/δηάηαμεο δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηεο ηξηζδηάζηαηεο επεμεξγαζίαο 
ηνπο απνηεινχλ ηειεπηαία ιέμε ζηηο ηερλνινγίεο γεσθπζηθψλ δηαζθνπήζεσλ. 

 

Σίτλοσ: 
Γεωτεχνικόσ χαρακτηριςμόσ επιλεγμζνων θζςεων ςτην Κρήτη με την 
ςυνδυαςτική χρήςη γεωφυςικών και γεωτεχνικών μεθόδων 
(Geocharacterization) 

Διάρκεια: 2012 – 2015  

Ενεργό : Ναι  

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΕΣΡΑ (2007-2013)  

υμμετζχοντεσ φορείσ: Ρολυτεχνείο Κριτθσ, ΤΕΙ Κριτθσ, ΕΜΡ, ΟΑΣΡ-ΙΤΣΑΚ, ΙΤΕ-ΙΜΣ  

υντονιςτήσ: 
Αντϊνθσ Βαφείδθσ - Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ, ΜΗΧΟΡ, Εργαςτιριο 
Εφαρμοςμζνθσ Γεωφυςικισ  

Τπεφθυνοσ: Α. Σαββαΐδθσ 

Περιγραυή: Ρν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο: (1) 
Δπηινγή πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλνη ζηαζκνί επηηαρπλζηνγξάθσλ ηνπ ΔΓΔ θαη 
γηα ηηο νπνίεο δηαηίζεηαη κεγάινο αξηζκφο γεσηερληθψλ δεδνκέλσλ. (2) Δθηέιεζε 
ζπκπιεξσκαηηθψλ γεσηερληθψλ θαη ηερληθνγεσινγηθψλ εξγαζηψλ. Σαξαθηεξηζκφο ησλ ππξήλσλ 
ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ. (3) Δθηέιεζε εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο γεσθπζηθήο 
δηαζθφπεζεο. (4) Ππζρέηηζε  ησλ θπζηθνκεραληθψλ παξακέηξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
εξγαζηεξηαθέο αιιά θαη απφ ηηο επηηφπνπ δνθηκέο γεσηερληθήο κεραληθήο κε ηηο παξακέηξνπο 
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πνπ ππνινγίδνληαη κέζσ ηεο γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο.  (5) Αλάθηεζε δεδνκέλσλ γηα ηελ 
απφθξηζε ησλ ζρεκαηηζκψλ πνπ δνκνχλ ηελ πεξηνρή ζε ελδερφκελε δπλακηθή-ζεηζκηθή θφξηηζε 
(πξφηαζε θαλνληθνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ θαζκάησλ ζρεδηαζκνχ). Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
θαηά ηα έηε 2014 θαη 2015 έγηλε επηηφπηα ηεθκεξίσζε ησλ θηηξίσλ ησλ ζηαζκψλ 
επηηαρπλζηνγξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξφγξακκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαπηχρζεθε 
θαηάιιειε κεζνδνινγία θαη ζρεηηθφ έληππν ζπιινγήο ζηνηρείσλ ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε δηαδηθαζία 
ηνπ Ραρέσο Νπηηθνχ Διέγρνπ (ΡΝΔ), ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί ην 2000 απφ ηνλ ΝΑΠΞ γηα ηνλ 
πξνζεηζκηθφ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ ηεο ρψξαο.  

Κε βάζε ηελ καθξφρξνλε εκπεηξία ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζε ζέκαηα πξνζεηζκηθνχ θαη 
κεηαζεηζκηθνχ ειέγρνπ θαηαζθεπψλ, θαζψο θαη ηεο επίδξαζεο ηεο απφθξηζεο ηεο θαηαζθεπήο ζηηο 

θαηαγξαθέο, αιιά θαη πξφζζεηε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο 
πξνγξάκκαηνο, ην έληππν πνπ ηειηθά εθαξκφζζεθε έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη επαπμεζεί ζε πνιχ 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ (Πρ. α), θαζψο εκπεξηέρεη κία πνιχ πην 

 

Έληππν ζπιινγήο ζηνηρείσλ (Ρκήκαηα Δ, F) θαη ζρέδην θάηνςεο κε ζέζε επηηαρπλζηνγξάθνπ 

 

αλαιπηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δνκηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ εμεηαδνκέλσλ θηηξίσλ, πξφζζεηα 
πεδία γηα ηε ζπκπιήξσζε θσηνγξαθηψλ θαη ζρεδίσλ αιιά πεξηιακβάλεη θαη κία λέα θαηεγνξία 
πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδξαζε ηεο δπλακηθήο απφθξηζεο ηεο θαηαζθεπήο ζηηο 
θαηαγξαθέο ζηε βάζε ηεο. Πηε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ππάξρεη  πξφβιεςε λα  δχλαληαη λα ελζσκαησζνχλ φιεο νη πιεξνθνξίεο ησλ 
εληχπσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηα θηίξηα ησλ ζηαζκψλ.πνινγίζηεθαλ θάζκαηα απφθξηζεο 
πνπ αληαλαθινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηαίηεξνπ ζεηζκνηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Θξήηεο 
θαη έγηλε ζχγθξηζε ησλ θαζκαηηθψλ ζρεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο 
ηνπ EC8, κε ζηφρν ηελ πξφηαζε αληηπξνζσπεπηηθψλ ζεηζκηθψλ δξάζεσλ ζρεδηαζκνχ θαηαζθεπψλ 
γηα ηελ Θξήηε. Ππγθξίλνληαο ηε κνξθή ησλ θαζκαηηθψλ ζρεκάησλ αλεγκέλσλ ζηελ ίδηα κέγηζηε 
εδαθηθή επηηάρπλζε (θαη φρη ηηο απφιπηεο ηηκέο, ιφγσ έιιεηςεο κέρξη ζήκεξα θαηαγξαθψλ 
έληαζεο παξφκνηαο κε ην ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ) παξαηεξνχκε φηη ζε κεγάιεο ηδηνπεξηφδνπο κεηαμχ 
0.8-1.3 sec νη ηηκέο ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ θαζκάησλ ππεξβαίλνπλ ηα πξνηεηλφκελα θάζκαηα 
ζρεδηαζκνχ απφ ηνλ Δπξσθψδηθα EC8. Απηή ε παξαηήξεζε αλακέλεηαη είλαη πην έληνλε φηαλ ην 
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ζπκβάλ ζα είλαη πην έληνλν κε πςειέο επηηαρχλζεηο, παξφκνηεο κε απηέο ηνπ ζεηζκνχ ζρεδηαζκνχ. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πςειά θηίξηα θαη νη γέθπξεο κεγάισλ αλνηγκάησλ δελ ζα θαιχπηνληαη 
επαξθψο, φζνλ αθνξά ηελ δηαζέζηκε αληίζηαζε ηνπο φηαλ ζπκβεί πνιχ ηζρπξφο ζεηζκφο ζε 
επίπεδν ζεηζκνχ ζρεδηαζκνχ. Θα ρξεηαζζνχλ φκσο πξφζζεηα ζηνηρεία γηα πην αζθαιή 
ζπκπεξάζκαηα. Όζνλ αθνξά ηηο θαηαγξαθέο απφ παξφκνην ζεηζκνηεθηνληθφ πεξηβάιινλ (Ηαπσλία 
θαη Ονπκαλία) θαη ησλ θαζκάησλ ζρεδηαζκνχ θαηά ΔC 8  κε επηηάρπλζε 0.24 g γηα ηελ πεξηνρή 
ηεο Θξήηεο θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάγθε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο πξφζζεηνπ πιηθνχ παξφκνησλ 
θαηαγξαθψλ θαη ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα δηαηππσζεί ε πξφηαζε αιιαγήο ηνπ θαζκαηηθνχ 
ζρήκαηνο γηα ηελ Θξήηε. Γηα ηηο θαηαγξαθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζεηζκφ ηεο Ονπκαλίαο ην 1977 
γηα αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα ζα ρξεηαζζνχλ κειέηεο εδαθηθήο απφθξηζεο, ηδηαίηεξα γηα ηελ 
πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ ζηελ Θξήηε, αιιά θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Σαλίσλ θαη Αγίνπ Ληθνιάνπ. 

Σίτλοσ: 

υγκριτική Αξιολόγηςη Αποτελεςμάτων Επιφανειακών Μεθόδων Επί Σόπου 
Προςδιοριςμοφ Δυναμικών Ιδιοτήτων Εδαφικών χηματιςμών ςε Θζςεισ 
Καταγραφήσ ειςμικών Γεγονότων και Αξιοποίηςη αυτών ςτον Προςδιοριςμό 
χζςεων Εξαςθζνιςησ 

Διάρκεια: 2012 – 2015  

Ενεργό : Ναι  

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι (http://www.espa.gr)  

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

ΑΣΡΑΙΤΕ, ΙΤΣΑΚ, Τμιμα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν – Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν  

υντονιςτήσ: 
Ρ. Ρελζκθσ (Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Τμιμα Εκπαιδευτικϊν Ρολιτικϊν Mθχανικϊν, 
Ανϊτατθ Σχολι Ραιδαγωγικισ & Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ)  

Τπεφθυνοσ: Α. Σαββαΐδθσ 

Περιγραυή: Πηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε επηθαλεηαθψλ κεζφδσλ επί-ηφπνπ 
πξνζδηνξηζκνχ δπλακηθψλ ηδηνηήησλ εδαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Νη κέζνδνη απηέο εθαξκφδνληαη ζε 
κεγάιν φγθν ηεο εδαθηθήο κάδαο, ζηελ θπζηθή ηεο θαηάζηαζε, ρσξίο λα δηαηαξάζζνπλ ηε δνκή 
ηνπ πιηθνχ. Δπηπιένλ είλαη εμαηξεηηθά ηαρείο θαη νηθνλνκηθέο θαζψο δελ απαηηνχλ γεψηξεζε θαη 
δεηγκαηνιεςία. Ρέινο είλαη ζεκαληηθνχ πξαθηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο εθαξκφδνληαη ζε κεγάιν 
αξηζκφ πξνβιεκάησλ (π.ρ. γεσηερληθή έξεπλα, θαζηδήζεηο θηεξίσλ, έιεγρνο ξεπζηνπνίεζεο, 
κηθξνδσληθέο κειέηεο, αλάπηπμε ζεηζκηθψλ ζρέζεσλ εμαζζέλεζεο, εθηίκεζε απσιεηψλ ιφγσ 
ζεηζκνχ θ.α.). 

 

Σίτλοσ: 
An updated 3D SEismotectonic-Geophysical Model for the deterministic 
hazard assessmENT of the Southern Aegean subduction 

Διάρκεια: 2012 – 2014  

Ενεργό : Οχι  

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι (http://www.espa.gr)  
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υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

Α.Ρ.Θ.  Εργαςτιριο Γεωφυςικισ Τμ. Γεωλογίασ, ΣΧ. Θετικϊν Επιςτθμϊν.  

υντονιςτήσ: Κ. Ραπαηάχοσ Κακθγιτθσ ΑΡΘ Τμ. Γεωλογίασ 

Τπεφθυνοι: Β. Μάργαρθσ – Χρ. Ραπαϊωάννου 

Περιγραυή: The present proposal is an effort to revise and update the current understanding 
about the seismotectonic and structural model of the broader Southern Aegean subduction zone, 
in an attempt to use it for a deterministic study of the spatial variation of ground motion for 
earthquakes in this area. The main motivation is the area’s complex geodynamic setting and 
processes (subduction, back-arc extension, Anatolia microplate westward migration), resulting in 
medium-to-large earthquakes (up to M8.2) with devastating effects. The project will use digital 
data from permanent and recent temporary seismological networks. The main data source will be 
based on the EGELADOS network, the largest amphibian network ever deployed in the area, in 
order to create a new highdensity seismological database for S.Aegean. The resulting dataset will 
be processed with new and existing methods (recently proposed or to be developed within the 
project), in order to produce useful results on the structure and active tectonics. Information 
extracted from seismic waveforms such as traveltimes, surface waves and attenuation times will 
be used for the 3D velocity and attenuation tomographic study. The final structural model will be 
determined by both independent and joint inversion of the available data, which will be also 
employed for the relocation of earthquake hypocentral parameters and the computation of focal 
mechanisms. This information will be combined with existing knowledge to create a more detailed 
and possibly revised image for the seismotectonic setting of the Southern Aegean subduction area. 
The final target is to develop adapted procedures for deterministic earthquake simulation (for both 
shallow and intermediate-depth earthquakes), which incorporate the revised seismotectonic and 
structural models, in order to compute realistic seismic motion spatial maps, using various 
stochastic and deterministic methods. 

 

Σίτλοσ: 
Ολοκληρωμζνo ςφςτημα για την αποτίμηςη και τη διαχείριςη τησ 
ςειςμικήσ διακινδφνευςησ αςτικών και υπεραςτικών οδικών δικτφων 

Διάρκεια: 2013 – 2015  

Ενεργό : Οχι  

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι (http://www.espa.gr)  

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

Α.Ρ.Θ. Ρολυτεχνικι Σχολι, Ραν. πατρϊν  

υντονιςτήσ :               

 

Επιςτημονικά 
Τπεφθυνοι:            

Α. Σζξτοσ 

 

 Β. Μάργαρθσ – Ν. Θεοδουλίδθσ 
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Περιγραυή:   Ρν έξγν απηφ έρεη σο ζηφρν λα αλαπηχμεη κηα ζπζηεκαηηθή θαη νιηζηηθή 
πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ ησλ αζηηθψλ θαη 
ππεξαζηηθψλ νδηθψλ δηθηχσλ, ηελ εθηίκεζε ηεο ελδερφκελεο απψιεηαο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
εθηίζεληαη ζε ζεηζκηθφ θίλδπλν (απηνθηλεηνδξφκνπο, γέθπξεο, αθξφβαζξα, ζήξαγγεο θηι). Απηφ 
ζα επηηεπρζεί κε ηε ζχλζεζε ζεηζκηθψλ ζελαξίσλ θαη ραξηψλ ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, ηελ 
αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξσηφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αιιειεμάξηεζε 
κεηαμχ ησλ δνκηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ θαη γεσηερληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη κε ηελ 
θαηάζηξσζε αιγνξίζκσλ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε καθξνζθνπηθή εθηίκεζε ηνπ ζεηζκηθνχ 
θηλδχλνπ ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ηφζν νη άκεζεο βιάβεο πνπ πξνθαινχλαη 
απφ ην ζεηζκφ, φζν θαη νη έκκεζεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ κε ζαθή, δηαθαλή θαη ηεθκεξησκέλν ηξφπν. 
Ξαξάιιεια, ζα αλαπηπρζεί έλα πνιπεπίπεδν, ειεχζεξα δηαζέζηκν, ινγηζκηθφ, ην νπνίν ζα έρεη σο 
βάζε έλα γεσγξαθηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ (GIS) θαη ζα επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα 
βνεζήζεη ηηο ηνπηθέο αξρέο ζηνλ εληνπηζκφ, πξηλ απφ έλα κεγάιν ζεηζκφ, φισλ εθείλσλ ησλ 
επάισησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ ησλ νπνίσλ ελδερφκελε ζεηζκηθή βιάβε κπνξεί λα έρεη 
δπζαλάινγεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Κε ηνλ ηξφπν απηφλ, ζα θαηαζηεί δπλαηή ε 
θαηάζηξσζε ελφο νξζνινγηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ αλζξψπηλσλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ κεηά απφ 
έλαλ ελδερφκελν ζεηζκφ. Πεκεηψλεηαη φηη ε κεζνδνινγία θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζα 
πξνζαξκνζηεί, ζε πξψην ζηάδην, ζην νδηθφ δίθηπν ηεο Ξεξηθέξεηαο Γ. Καθεδνλίαο. Θαζψο ε 
Δγλαηία Νδφο Α.Δ., ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ δίθηπνπ 
απηνθηλεηνδξφκσλ κήθνπο 680 ρηιηνκέηξσλ πνπ δηαηξέρεη ηελ πεξηνρή κειέηεο, ζπκκεηέρεη 
ελεξγά ζην έξγν, θξίλεηαη φηη ε πηινηηθή κειέηε ζα είλαη πιήξεο θαη αμηφπηζηε, θαη σο εθ ηνχηνπ, 
έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο. Κέζα απφ ηελ πηινηηθή απηή εθαξκνγή, ην ινγηζκηθφ 
ζα δνθηκαζηεί θαη ζα βειηηζηνπνηεζεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πξηλ παξαδνζεί ειεχζεξα σο κηα 
πιήξσο παξακεηξνπνηεκέλε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ πξνο ρξήζε ζε άιιεο 
ππφ ζεηζκηθή δηαθηλδχλεπζε πεξηνρέο.  

 

Σίτλοσ: 
Διερεφνηςη εναλλακτικών τρόπων ενίςχυςησ του Διοικητηρίου Μεςςηνίασ 
και επιλογή βζλτιςτησ λφςησ 

Διάρκεια: 2013 – 2015  

Ενεργό : Ναι  

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου – Ρεριφερειακι ενότθτα Μεςςθνίασ 

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

ΟΑΣΡ-ΙΤΣΑΚ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν  

υντονιςτήσ & 
Επιςτημονικά 
Τπεφθυνοσ: 

Β. Λεκίδθσ 

Περιγραυή: Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θέξνπζαο 
ηθαλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ Κεζζελίαο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ απφθξηζή ηνπ ζηηο 
ζεηζκηθέο δξάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη κε βάζε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 
πξνέθπςαλ, δηεξεπλήζεθαλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ελίζρπζεο, Δθπνλεζήθαλ θαη 
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παξαδφζεθαλ εθηφο απφ κεγάιν φγθν αλαιχζεσλ θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ζε επίπεδν κειέηεο 

 

Το Διοικητήριο τησ Καλαμάτασ που θα ενιςχυθεί 

εθαξκνγήο. Ρα ζρέδηα  πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ άξηηα θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 
ιεπηνκέξεηεο, ζε φιεο ηηο ζέζεηο επέκβαζεο, θαη  ζπλνδεχνληαη απφ επεμεγεκαηηθά ππνκλήκαηα. Ζ 
επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο έγηλε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
αληίζηνηρν θφζηνο θαη ηελ αλακελφκελε φριεζε. Αθινχζεζε ε ζχληαμε (ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο) 
ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ελίζρπζεο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη: Ρερληθή πεξηγξαθή, 
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, Αλαιπηηθφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην εξγαζηψλ,  Αλαιπηηθή πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη Ξξνυπνινγηζκφ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  Γηα ηα αλσηέξσ αμηνπνηήζεθε ην ζρέδην ηνπ 
Θαλνληζκνχ Δπεκβάζεσλ (ΘΑΛΔΞΔ). Ήδε ππνβιήζεθε ε ηειηθή ηερληθή έθζεζε ηνλ Κάξηην ηνπ 
2015 θαη έγηλε θαη ζρεηηθή κεηάβαζε ζηελ Θαιακάηα  γηα παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην 
Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην . Ξξνγξακκαηίδεηαη  παξνπζίαζε ζηε Θεζζαινλίθε ησλ Κάην ηνπ 2016. 

 

Το προςομοίωμα και μία χαρακτηριςτική ανάλυςη pushover. 
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Σίτλοσ: 
Ενοργάνωςη και αποτίμηςη ιδιομορφικών χαρακτηριςτικών «Μιναρζ» Παλαιάσ 
Μητρόπολησ Βεροίασ 

Διάρκεια: 2014 – 2014 

Ενεργό : Πχι 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

11θ Εφορία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων 

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

ΟΑΣΡ-ΙΤΣΑΚ  

υντονιςτήσ & 
Επιςτημονικά 
Τπεφθυνοσ: 

Β. Λεκίδθσ 

Περιγραφή: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ ενοργανϊκθκε από ερευνθτζσ τθσ Μονάδσ Ζρευνασ 
ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΡ- εκτόσ από το κεντρικό κτίριο του 11ου αιϊνα και ο μιναρζσ (μεταγενζςτερθ 
προςκικθ) του ςυγκροτιματοσ τθσ Ραλαιάσ Μθτρόπολισ Βζροιασ με ςτόχο τθν αποτίμθςθ των 
ιδιομορφικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ. Τα αποτελζςματα κα χρθςιμεφςουν ςτθν κατάλλθλθ 
βακμονόμθςθ ςτατικϊν μελετϊν για τθν αναςτφλωςθ του μνθμείου.  

 

 

(α) 

 

(β) 

(α) Το ςυγκρότημα τησ Ραλαιάσ Μητρόπολησ Βεροίασ και (β)  Πψη του Μιναρζ ςτο Βορειανατολικό τμήμα του Ναοφ.  
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Για τθν ενοργάνωςθ χρθςιμοποιικθκε ειδικό δίκτυο 6 μονοαξονικϊν επιταχυνςιογράφων 
(Kinemetrics Episensor και FBA-11) ςυνδεδεμζνων με κεντρικι καταγραφικι μονάδα υψθλισ 
διακριτότθτασ (19 bits – Kinemetrics Aitna). Για τουσ παραπάνω λόγουσ επελζγθ από τθν 
ερευνθτικι ομάδα θ ενοργάνωςθ του Μιναρζ ςε δφο επίπεδα, ζνα επίπεδο τθσ Κορυφισ και ζνα 
επίπεδο ςτο μζςον του Μιναρζ. Στο δάπεδο του Μιναρζ τοποκετικθκαν οι μονάδεσ Καταγραφισ. 
Χρθςιμοποιικθκαν 4 αιςκθτιρια ανά δφο κάκετα μεταξφ τουσ. Για τθν ενοργάνωςθ 
χρθςιμοποιικθκε ειδικό δίκτυο τεςςάρων μονοαξονικϊν επιταχυνςιογράφων (Kinemetrics 
Episensor και FBA-11) ςυνδεδεμζνων με κεντρικι καταγραφικι μονάδα υψθλισ διακριτότθτασ 
(19 bits – Kinemetrics Aitna). Εναλλακτικά χρθςιμοποιικθκαν  και ζξι αιςκθτιρια με τα πρόςκετα 
δφο αιςκθτιρια ςτθ βάςθ του Μιναρζ για πλιρθ ζλεγχο τθσ ταλάντωςθσ του υπζργειου τμιματοσ 
του Μιναρζ.  Για τον υπολογιςμό των δυναμικϊν χαρακτθριςτικϊν του ςυγκροτιματοσ 
χρθςιμοποιικθκε μεκοδολογία βαςιςμζνθ ςτθ διζγερςι του από χαμθλοφ επιπζδου 
περιβαλλοντικζσ (ambient) διεγζρςεισ.  

 

 
Τοποθζτηςη αιςθητήρων ςτον Μιναρζ 

 

Σίτλοσ: 
Ανάλυςη τρωτότητασ και εκτίμηςη ςειςμικοφ κινδφνου για την 
αντιςειςμική προςταςία βιομηχανικών εγκαταςτάςεων 

Διάρκεια: 2012 – 2015 

Ενεργό : Πχι 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

ΓΓΕΤ (πρόγραμμα ΕΣΡΑ-ΘΑΛΗΣ). 

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

ΕΜΡ (ςυντονιςτισ), ΟΑΣΡ-ΙΤΣΑΚ, Ραν. Θεςςαλίασ, Ραν. Ρατρϊν  

υντονιςτήσ :  

 

Επιςτημονικά 
Τπεφθυνοσ: 

Ραπαδόπουλοσ Α. (ΕΜΡ) 

 

Χ. Καρακϊςτασ  

Περιγραυή: Ρν πξφγξακκα έρεη ζηφρν ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζνδνινγηψλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ 
ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ θαηαζθεπψλ εηδηθνχ ηχπνπ πνπ ζπλαληψληαη ζε ρεκηθέο βηνκεραληθέο 
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εγθαηαζηάζεηο θαη ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αλνηθηέο θαη ππφ πίεζε δεμακελέο, 
ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ, ζχλδεζκνη) 

Ζ ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά θαη ν αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ελ ιφγσ θαηαζθεπψλ παξνπζηάδεη 
ηδηαηηεξφηεηεο θαη δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο ζπλήζεηο θαηαζθεπέο Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ. Νη 
ηδηαηηεξφηεηεο πεγάδνπλ απφ ην ηδηαίηεξν ζρήκα θαη ηελ γεσκεηξία ηνπο, ηελ επηξξνή ησλ ξεπζηψλ 
πνπ πεξηέρνπλ θαζψο θαη απφ ηελ επαηζζεζία ηνπο ζε γεσκεηξηθέο αηέιεηεο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο είλαη ε ππνβάζκηζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ ηνπο, ιφγσ θπθιηθψλ 
θνξηίζεσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία, παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηεο θέξνπζαο 
ηθαλφηεηάο ηνπο. Ζ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα βαζίδεηαη ζε κία νιηζηηθή (integrated) πξνζέγγηζε κε 
ηειηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ πηζαλνηήησλ 

(α) (β) 

(α) Βιομηχανική δεξαμενή και (β) το αντίςτοιχο αριθμητικό μοντζλο (πεπεραςμζνα ςτοιχεία) λαμβάνοντασ υπόψη τισ 
ατζλειεσ τησ δεξαμενήσ. 

 

ππέξβαζεο γηα ραξαθηεξηζηηθέο ζεηζκηθέο δηεγέξζεηο ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ, ελψ δηαηππψλνληαη, 
επίζεο, νη βαζηθέο αξρέο αληηζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ κε βάζε ηελ επηηειεζηηθφηεηα (performance-
based design). Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ην ΗΡΠΑΘ αζρνιήζεθε κε ηελ απνηίκεζε ηεο 
ζεηζκηθήο ηξσηφηεηαο βηνκεραληθψλ δειηίσλ πίεζεο. 

 

 
 

Αριθμητικό προςομοίωμα των ςφαιρικϊν δοχείων πίεςησ που επιλζχθηκαν, και βιομηχανικζσ ςωληνϊςεισ με 
ςυνδζςμουσ μορφήσ Ταυ. 

 

Δληφο ηνπ 2014 αλαπηχρζεθε θαηάιιειε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ αλαιπηηθψλ θακππιψλ 
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ηξσηφηεηαο κε βάζε ηε ζηαηηθή αλειαζηηθή αλάιπζε. Θαζνξίζηεθαλ ηέζζεξηο ζηάζκεο βιάβεο, 
ζηελ αξρή πνηνηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα πνζνηηθά ζεσξψληαο σο θαζνιηθή παξάκεηξν βιάβεο ηε 
κεηαθίλεζε ζηελ θνξπθή ηνπ δνρείνπ πίεζεο, δΠΒi. Ωο παξάκεηξνο ζεηζκηθήο έληαζεο 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέγηζηε εδαθηθή επηηάρπλζε, Ag. Ζ ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο 
εμηδαληθεχηεθε σο ινγαξηζκνθαλνληθή θαη γηα ηελ ζπλνιηθή ινγαξηζκνθαλνληθή ηππηθή απφθιηζε, 
βtot, πνπ εθθξάδεη ηε ζπλνιηθή αβεβαηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηηκή 0.55, σο ν κέζνο φξνο ησλ 
ηηκψλ πνπ πξνηείλνληαη ζην HAZUS. Κε εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγίαο εμήρζεζαλ θακπχιεο 
ηξσηφηεηαο γηα ηηο δχν αληηπξνζσπεπηηθέο θαηεγνξίεο βηνκεραληθψλ δνρείσλ πίεζεο, δει. κε 
θακπηηθά πιαίζηα θαη κε ρηαζηί ζπλδέζκνπο.  

 

 
Ρροτεινόμενεσ καμπφλεσ τρωτότητασ ςφαιρικϊν δοχείων πίεςησ. 

Δληφο ηνπ 2015 δηεξεπλήζεθε ε αλάπηπμε αδξνκεξψλ πξνζνκνησκάησλ γηα βηνκεραληθά δνρεία 
πίεζεο. Απφ ηηο παξακεηξηθέο αλαιχζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ θαη ηηο ζπλαθφινπζεο ζπγθξίζεηο ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ εθάζηνηε αδξνκεξψλ πξνζνκνησκάησλ κε ηα αληίζηνηρα ιεπηνκεξή, 
ζπλάρζεθε κία ζεηξά ρξήζηκσλ νδεγηψλ γηα ηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ αδξνκεξψλ 
πξνζνκνησκάησλ. Ρέινο, ε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο ινγαξηζκνθαλνληθήο ηππηθήο απφθιηζεο βtot=0.55, 
πνπ πξνέθπςε σο ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ πνπ πξνηείλνληαη ζην HAZUS θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
ηελ εμαγσγή ησλ αλαιπηηθψλ θακππιψλ ηξσηφηεηαο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, βαζκνλνκήζεθε 
κε βάζε ηα απνηειέζκαηα δπλακηθψλ αλειαζηηθψλ αλαιχζεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ηνπ 
παξφληνο έξγνπ. Απφ ηε βαζκνλφκεζε πξνέθπςε φηη ε ελ ιφγσ ηηκή είλαη θαηάιιειε κφλν ζηελ 
πεξίπησζε ησλ δνρείσλ πίεζεο κε θακπηηθά πιαίζηα ρσξίο ηε ζπλεθηίκεζε ηεο επηξξνήο ηνπηθψλ 
εδαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ (ιεθάλεο - basin effects) http://rasor.ntua.gr/user . 

 

Σίτλοσ: 
υνδυαςμόσ πιθανολογικών και αιτιοκρατικών μεθόδων για τον 
καθοριςμό τησ ςειςμικήσ επικινδυνότητασ ςε ευρεία και τοπική κλίμακα 

Διάρκεια: 2013 – 2015 

Ενεργό : Πχι 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

ΓΓΕΤ (Διακρατικό Ζργο Ελλάδασ-Σλοβακίασ). 

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

Τομζασ Γεωφυςικισ ΑΡΘ, ΟΑΣΡ-ΙΤΣΑΚ, Τμιμα Μακθματικϊν, Φυςικισ & 
Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο  Comenius Bratislava, Σλοβακία  

http://rasor.ntua.gr/user
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υντονιςτήσ :  

 

Επιςτημονικά 
Τπεφθυνοσ: 

Κ. Ραπαηάχοσ (Τομζασ Γεωφυςικισ ΑΡΘ) 

 

Χ. Ραπαϊωάννου – Θεοδουλίδθσ Ν. 

Περιγραφή: Μελζτθ των μακροςειςμικϊν δεδομζνων ςειςμϊν ιςτορικϊν και τθσ ενόργανθσ 
περιόδου ςτθν ευρφτερθ περιοχι Σλοβακίασ και Τςεχίασ για τθν απόςβεςθ των ςειςμικϊν 
εντάςεων για τον κακοριςμό βαςικϊν εςτιακϊν παραμζτρων ιςτορικϊν ςειςμϊν. Τελικό προϊόν ο 
κακοριςμόσ του μακρο-ςειςμικοφ πεδίου και χάρτεσ ιςοςείςτων καμπυλϊν.  
 

 

 

Μακροςειςμικό πεδίο τουσ ςειςμοφ τησ 
20

ησ
 Μαίου 2003 

Απόςβεςη των μακροςειςμικϊν εντάςεων του ςειςμοφ τησ 20
ησ

 
Μαίου 2003 

 
 
 

 

Σίτλοσ: 
A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard 
Prevention 

Διάρκεια: 2013 – 2015 

Ενεργό : Πχι 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

EC (Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013) 

 

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

ΤΕΙ-Κεντρ. Μακεδονίασ (Επικεφαλισ Εταίροσ), Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο 
Θράκθσ ΟΑΣΡ-ΙΤΣΑΚ, “Assen Zlatov “ University Bulgaria Ovidius University 
of Romania “Dr. Ghitu” Institute Academy of Sciences Moldova BSB Envir. 
Academy of Sciences Ukraine, Bogazici Univ.–KOERI Turkey. 

σντονιστής :  

 

Δπιστημονικά 
Τπεύθσνος: 

K. Papatheodorou (ΡΔΗ Θεληξ. Καθεδνλίαο) 

 

Β. Κάξγαξεο  

Description: Natural hazards pose a serious problem to communities and form a roadblock to 
sustainable developement. The proposed Joint Action (J.A.) meets the Programme requirements 
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to achieve a strong regional partnership and cooperation in order to provide the basis “for a 
stronger and more sustainable economic and social development of the regions of the Black Sea 
basin”, by establishing a Scientific Network in order to address the problems natural hazards 
impose on the Black Sea communities. These natural hazards include earthquakes, landslides 
and flood and they all have a very strong impact on the environment (on river systems) as well 
as on local and global economies and overall on the sustainable development of the area. The 
expected output of the proposed action will be a Scientific Network that will form the basis on 
which a common understanding of natural hazards and their consequences in the area will be 
established.  The Scientific Network members will work together sharing competencies and 
resources to develop preventive measures and common mitigation practices in order to address 
natural hazard problems which have Trans-boundary consequences both on the environment 
and on sustainable development. Integration of instruments (Remote Sensing), methodologies 
(Eqrthquake, Landslide and flood hazard assessment models), hazard assessment in both 
regional and in local scale, will be used as pilot plans in order to present and evaluate the 
selected methodologies and to evaluate their accuracy and effectiveness: 
http://scinetnathaz.net/ . 

 

 

Σίτλοσ: 
Βελτίωςη αποτίμηςησ τησ ςειςμικήσ επικινδυνότητασ ςε αςτικζσ περιοχζσ : 
Μια λφςη ενοργάνωςησ χαμηλοφ κόςτουσ 

Διάρκεια: 2012 – 2014 

Ενεργό : Πχι 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

ΓΓΕΤ (πρόγραμμα ΕΣΡΑ-Ενίςχυςθ Μεταδιδακτόρων Ερευνθτϊν/τριϊν) 

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

ΟΑΣΡ-ΙΤΣΑΚ 

υντονιςτήσ & 
Επιςτημονικά 
Τπεφθυνοσ: 

Χ. Καρακϊςτασ 

Περιγραφή: Από το καλοκαίρι του 2013 πραγματοποιικθκε θ κζςθ ςε λειτουργία πιλοτικό δίκτυο 
21 ςτακμϊν καταγραφισ (με τουσ χαμθλοφ κόςτουσ επιταχυνςιογράφουσ Seismobug που 
αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ) ςτθν ευρφτερθ αςτικι περιοχι τθσ πόλθσ τθσ 
Λευκάδασ. Η πλειοψθφία των ςυςκευϊν εγκαταςτάκθκε ςε ςυνκικεσ ελευκζρου πεδίου. Στο 
υπόγειο Δθμαρχείο τθσ Λευκάδοσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ εγκαταςτάκθκε ζνασ επιταχυνςιο-
γράφοσ Seismobug δίπλα ςε επιταχυνςιογράφο υψθλισ ανάλυςθσ (Guralp) του Εκνικοφ Δικτφου 
Επιταχυνςιογράφων που ςυντθρεί το ΙΤΣΑΚ. Ζνα αντίςτοιχο ηεφγοσ (Seismobug-Guralp) 
εγκαταςτάκθκε ςε μικρι απόςταςθ (70 m) εκτόσ του κτιρίου για να υπάρξει αποτίμθςθ τθσ 
επίδραςθσ του κτιρίου ςτισ καταγραφζσ ςτθ βάςθ του. Το πιλοτικό δίκτυο κατζγραψε επιτυχϊσ 
τον ςειςμό τθσ Κεφαλονιάσ (26/1/2014, Μ6.1, με επίκεντρο περίπου 70km νοτιοδυτικά του 
δικτφου). Στο Σχ. (α) παρουςιάηονται οι μζγιςτεσ τιμζσ επιτάχυνςθσ ςτισ κζςεισ των ςτακμϊν του 
δικτφου κατά τθ διεφκυνςθ E-W.   

Πεκεηψλεηαη ε έληνλε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ PGA (0.022-0.077g) ζηελ –κηθξή - πεξηνρή ηνπ 
δηθηχνπ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 4.5 x 2.1 km. Πην Πρ. (β) παξνπζηάδεηαη ε πάξα πνιχ θαιή ζχγθξηζε 
ηεο θαηαγξαθήο κεηαμχ Seismobug (θφζηνπο πιηθψλ <100€) θαη Guralp (θφζηνπο πεξίπνπ 4000€). 

http://scinetnathaz.net/
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Σχ (α) Καταγραφζσ ςειςμοφ 26/1/2014 (Δνςη E-W) 

 

Σχ. (β) Καταγραφζσ ςειςμοφ 26/1/2014(Μ6.1), Seismobug(green) vs Guralp(red) (Δνςη N-S) 

Ρέινο, ζεκεηψλεηαη φηη παξαηεξήζεθε ζαθήο δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ θαηαγξαθψλ ζην ππφγεην 
ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ησλ παξαθείκελσλ ηνπ ειεπζέξνπ πεδίνπ ηφζν ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ 
(ρξνλνζεηξά θαη κέγηζηε εδαθηθή επηηάρπλζε), φζν θαη ζε επίπεδν ζπρλνηηθνχ πεξηερνκέλνπ  
(www.seismobug.gr). 

 

Σίτλοσ: 
Διερεφνηςη μεθόδων προγραμματιςτικήσ υλοποίηςησ των διατάξεων των 
κανονιςμών: EN1998-3 (Ευρωκώδικασ 8 μζροσ 3) και του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
(Κανονιςμόσ Επεμβάςεων) 

Διάρκεια: 2014 – 2015  

Ενεργό : Πχι 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

Εταιρία Τεχνικόσ Οίκοσ Λογιςμικοφ Ε.Ε. 

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

ΟΑΣΡ-ΙΤΣΑΚ 

υντονιςτήσ & 

 Επιςτημονικά 
Τπεφθυνοσ: 

Μορφίδθσ Κ. 

Περιγραυή : Ρν Έξγν πεξηιακβάλεη (α) έξεπλα ηεο επηξξνήο ηεο δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
δίζθσλ ησλ πιαθψλ, κέζσ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ δίζθνπ, ζηελ ειαζηηθή θαη κε ειαζηηθή 
αλάιπζε θηεξηαθψλ θαηαζθεπψλ, (β)έξεπλα ηεο επηξξνήο ησλ θαηλνκέλσλ ΗΗ ηάμεο ζηελ ειαζηηθή 
θαη κε ειαζηηθή αλάιπζε ησλ θηεξηαθψλ θαηαζθεπψλ θαη (γ) έξεπλα ηεο εθαξκνγήο κεηαιιηθψλ 

http://www.seismobug.gr/
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δνκηθψλ ζηνηρείσλ σο κέζα ελίζρπζεο ζε πθηζηάκελεο θηεξηαθέο θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα. Ρα Απνηειέζκαηα πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ αιγνξίζκσλ 
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ πεξηγξαθφκελσλ εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, γηα εθαξκνγή ζε 
επαγγεικαηηθφ ηερληθφ ινγηζκηθφ. 

 

Σίτλοσ: 
Καινοτόμο πολυπαραμετρικό δίκτυο παρακολοφθηςησ παραμορφώςεων & 
ςειςμικήσ κίνηςησ ςε πολεοδομικά ςυγκροτήματα με ζντονα φαινόμενα 
εδαφικών παραμορφώςεων 

Διάρκεια: 2013 – 2015 

Ενεργό : Πχι 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

Γενικι Γραμματεία Ερευνασ & Τεχνολογίασ – Δράςθ «Διμερήσ Ε&Τ Συνεργαςία 
Ελλάδασ-Κίνασ» -Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και 
Ανταγωνιςτικότητα (ΕΡΑΝ ΙΙ)» 

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

Geosystems Hellas A.E  

ΟΑΣΡ – ΙΤΣΑΚ  

Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν – Γεωδυναμικό Ινςτιτοφτο   

Beijing iSpatial Co. Ltd 

υντονιςτήσ :  

 

Επιςτημονικά 
Τπεφθυνοσ: 

Βαςιλικι Χαραλαμποποφλου (Geosystems Hellas A.E)  

 

Εμμ. οβίκθσ   

 

Εγκαταςτάςεισ δικτφου επιταχυνςιογράφων INDES-MUSA εντόσ πολεοδομικοφ ιςτοφ τησ ευρφτερησ περιοχήσ 
Καλοχωρίου 
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Περιγραυή: Ρν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ΗNDES-MUSA έρεη σο βαζηθφ άμνλα δξάζεο ηελ εθαξκνγή 
ελφο θαηλνηφκνπ πνιππαξακεηξηθνχ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο ηεο εδαθηθήο παξακφξθσζεο θαη 
ηεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζεηζκνγελή πνιενδνκηθά ζχλνια ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έληνλα 
θαηλφκελα θαζίδεζεσλ, ζπλδπάδνληαο δηαθνξεηηθά θαηαγξαθηθά ζπζηήκαηα φπσο ελαέξηα 
ηερλνινγία LiDAR, θηλεηά GNSS δίθηπα, παιηξξνηνγξάθν, επηηαρπλζηνγξάθνπο θαη κφληκνπο 
ζηαζκνχο βάζεο GNSS. Ωο πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ επηιέρζεθε ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
Θαινρσξίνπ, δπηηθά ηεο Θεζζαινλίθεο. Ξαξάιιεια κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 
παξαθνινχζεζεο αλαπηχρζεθαλ πξνζνκνηψκαηα κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 
εδαθηθήο θαζίδεζεο θαη ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Νη ελφξγαλεο 
παξαηεξήζεηο θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πνιππαξακεηξηθφ δίθηπν παξαθνινχζεζεο 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ αληίζηνηρσλ κεζνδνινγηψλ ζα αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα 
ζπλνιηθά παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ θαη πξντφλησλ ηα νπνία ζα είλαη άκεζα πξνζβάζηκα θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ κέζσ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο (Web GIS 
service) ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν θαη ζηνπο ηνπηθνχο θαη εζληθνχο επηρεηξεζηαθνχο θνξείο ηεο 
πνιηηείαο (www.indes-musa.gr).  

 

Σίτλοσ: 
Εκπόνηςη Μετρήςεων ςε Φζροντα τοιχεία του Μφλου Ματςόπουλου ςτα 
Σρίκαλα προκειμζνου να διαπιςτωθεί η αλληλεπίδραςη μηχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ και του φζροντα οργανιςμοφ του κτιρίου 

Διάρκεια: 2015 – 2016 

Ενεργό : Ναι 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

Εταιρεία Βζρμιον ΑΤΕΕ 

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

ΟΑΣΡ-ΙΤΣΑΚ 

 

υντονιςτήσ & 
Επιςτημονικά 
Τπεφθυνοσ: 

Σαλονικιόσ Θ. 

  

Αναλυτικό προςομοίωμα του μνημείου 
Ιδιομορφή του μνημείου Ανάλυςη 2.94Hz, από μετρήςεισ 

3.04Hz 

Περιγραυή: Πην πξφγξακκα απηφ εθπνλήζεθαλ: α)Κεηξήζεηο πξηλ ηηο επεκβάζεηο ζηνλ μχιηλν 
Φ.Ν. θαη ζηηο κεραλέο παιηλδξνκηθψλ θφζθηλσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηνπ Φ.Ν. κε ηελ κέζνδν ησλ κηθξνδνλήζεσλ. β) Δλνξγάλσζε ηνπ θηηξίνπ κε επηηαρπλζηφκεηξα γηα 
ηελ κέηξεζε ησλ ηαιαληψζεσλ ηνπ θηηξίνπ ρσξίο ηελ  ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ, κεηά ηηο 
επεκβάζεηο. Γ) Κέηξεζε ησλ ηαιαληψζεσλ ηνπ θηηξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

http://www.indes-musa.gr/
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κεραλψλ, κεηά ηηο επεκβάζεηο. Απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ ηαιαληψζεσλ – δηεγέξζεσλ ησλ θεξνπζψλ 
ιηζνδνκψλ θαη ηνπ μχιηλνπ θέξνληα νξγαληζκνχ πξνζδηνξίζηεθαλ νη αληίζηνηρεο ηαρχηεηεο θαη 
παξακνξθψζεηο, νη νπνίεο ειέγρζεθαλ κε ηα επηηξεπφκελα φξηα ηαρπηήησλ θαη παξακνξθψζεσλ 
πνπ ηζρχνπλ δηεζλψο, γηα θηίξηα απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ε αζθάιεηα 
ηνπ Κλεκείνπ. 

Σίτλοσ: 

Ενοργάνωςη και Προςδιοριςμόσ των Δυναμικών 
Ιδιοχαρακτηριςτικών του Φωτοβολταϊκοφ τεγάςτρου ςτο Κζντρο 
Πολιτιςμοφ του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ λόγω 
Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων 

Διάρκεια: 2015 – 2016 

Ενεργό : Ναι 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ: 

Κοινοπραξία «Impregilo S.p.A. – ΤΕΝΑ Α.Ε. 

υμμετζχοντεσ 
φορείσ: 

ΟΑΣΡ-ΙΤΣΑΚ 

 

υντονιςτήσ & 
Επιςτημονικά 
Τπεφθυνοσ: 

Σαλονικιόσ Θ. 

Περιγραυή: Πην πξφγξακκα απηφ εθπνλήζεθαλ νη θάησζη ελφξγαλεο κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο: 

α)Κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ππνζηχισζεο αιιά πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Φσηνβνιηατθψλ 

θπςειψλ, ιήθζεθαλ κέζσ επηηαρπλζηνκέηξσλ δεδνκέλα ηαιαληψζεσλ ηνπ ζηεγάζηξνπ 

νθεηιφκελσλ ζε πεξηβαιινληηθέο δηεγέξζεηο. β) ινπνηήζεθαλ δχν δηαηάμεηο ελνξγάλσζεο ηνπ 

ζηεγάζηξνπ νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(ηδηνζπρλνηήησλ, ηδηνκνξθψλ θαη ζπληειεζηψλ απφζβεζεο) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

(ελεξγνπνίεζεο ή φρη) ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδηθψλ κεραληζκψλ ζηηο θεθαιέο ησλ ππνζηπισκάησλ 

ηνπ ζηεγάζηξνπ, θαη νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο αλέκνπ (πςειήο ή 

ρακειήο ηαρχηεηαο αληίζηνηρα). Απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ θαη απφ ηελ κεηεπεμεξγαζία ηνπο 

πξνέθπςε πνιχ θαιή ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ κεηξεκέλσλ θαη ππνινγηζκέλσλ δπλακηθψλ 

ηδηνραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηεγάζηξνπ.  Ρν ζηέγαζηξν απηφ απνηειεί κία πξσηφηππε θαηαζθεπή 

παγθνζκίσο κε πνιιά θαηλνηφκα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία.  

 

 
 

4
η
 Ιδιομορφή του ςτεγάςτρου. Ανάλυςη 2.65Hz, 

από μετρήςεισ 2.46Hz 
8

η
 Ιδιομορφή του ςτεγάςτρου. Ανάλυςη 6.33Hz, 

από μετρήςεισ 6.00Hz 
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Β. Δημοςιεφςεισ ςε Περιοδικά και υνζδρια (Διεθνή & Εθνικά)  

 

Β.1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Cherevatova, M, Smirnov, M.Yu, Jones, A.G., Pedεrsen, L.B., MaSca Working Group Becken, M., 
Biolik, M., Cherevatova, M., Ebbing, J., Gradmann, S., Gurk, M., Hbert, J., Jones, A.,G., Junge, 
A., Kamm, J., Korja, T., Lahti, I., Lwer, A., Nittinger, C., Pedersen, L.B., Savvaidis, A., and M., 
Smirnov (2015). Magnetotelluric array data analysis from north-west Fennoscandia, 
Tectonophysics, 653, 6, 1-19.  

Cultrera G., De Rubeis V., Theodoulidis N., Cadet H and  Bard P-Y. (2014). Statistical correlation of 
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and building response to earthquakes+ (Ν. Θεοδουλίδθσ ωσ ςυντονιςτισ, Χ. Κρακϊςτασ & Β. 
Λεκίδθσ ωσ μζλθ). 

 Co-ordinator of the Working Group 2 «WG2 - Strong Motion Records for Engineering 
Applications» of the EAEE (European Association for Earthquake Engineering) ( 
http://www.eaee.org/WG2 ) (Ν. Θεοδουλίδθσ). 
 

 Member of the Working Group 5 «WG5 - Acceleration and Strong Motion Data” of ORFEUS 
(Observatories and Research Facilities for European Seismology). (http://www.orfeus-
eu.org/workinggroups/wg5.html) (Ν. Θεοδουλίδθσ). 
 
 
 
 
 

http://www.bsec-organization.org/
http://www.eaee.org/WG2
http://www.orfeus-eu.org/workinggroups/wg5.html
http://www.orfeus-eu.org/workinggroups/wg5.html


ΜΟΝΑΔΑ ΙΤΣΑΚ Page 32 
 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΖΡΓΟ  
 

(Α) ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ – ΔΙΑΛΕΞΕΙ  

 «Ν ΠΔΗΠΚΝΗ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ (Κ=6.1 ΘΑΗ Κ=6.0) , ΓΗΓΑΓΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΑ 
ΚΔΣΟΗ ΠΖΚΔΟΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ.» Ρερλνγξάθεκα ηνπ ΡΔΔ/ΡΘΚ έθδνζε Κάξηηνο 2014, 
Θεζζαινλίθε ΡΔΔ/ΡΘΚ (Β. Ιεθίδεο). 

 

 Ζκεξίδα ΠΞΚΔ-ΝΑΠΞ-ΔΡΑΚ-IABSE : Ν Πεηζκφο ηεο Θεθαιινληάο - Ξξψηε Αλάγλσζε". ΡΔΔ 
Αζήλα, 10 Απξηιίνπ 2014 (Σξ. Ξαπατσάλλνπ).   

 

 Ζκεξίδα «Νη ζεηζκνί ηεο Θεθαινληάο 2014», 6 Ηνπλίνπ 2014, ΡΔΗ Ηνλίσλ Λήζσλ, 
Θεθαινληά: Πεηζκνί Θεθαινληάο 26/01/2014 θαη 03/02/2014: Δδαθηθή απφθξηζε, 
γεσηερληθέο αζηνρίεο θαη ζπκπεξηθνξά ππνδνκψλ (Θ. Κάθξα). 

 

 Ζκεξίδα «Νη ζεηζκνί ηεο Θεθαινληάο 2014», 6 Ηνπλίνπ 2014, ΡΔΗ Ηνλίσλ Λήζσλ, 
Θεθαινληά: Πεηζκνί Θεθαινληάο 26/01/2014 θαη 03/02/2014: Ζ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλζε (Λ. 
Θενδνπιίδεο). 

 

 EU-EUROPEAN CIVIL PROTECTION 12th Community Mechanism Introduction Course. 
Easingwold-UK, June 2-6, 2014. 

 

 International Workshop  on: Seismic Hazard & Earthquake Engineering, Argostoli , 24-25 
September 2014 (Σξ. Ξαπατσάλλνπ Ξξνζθεθιεκέλνο Νκηιεηήο).    

 

 21o Φνηηεηηθφ Ππλέδξηην “Δπηζθεπέο & Δληζρχζεηο Θαηαζθεπψλ 2015”, Ξάηξα 17-18 
Φεβξνπαξίνπ 2015 (Σξ. Ξαπατσάλλνπ Ξξνζθεθιεκέλνο Νκηιεηήο).   

 

 Ζκεξίδα «Δκπεηξίεο θαη δηδάγκαηα απφ ηνπο ζεηζκνχο ηεο Θεθαινληάο», 2 Ηνπlίνπ 2014, 
ΡΔΔ-ΡΘΚ, Θεζζαινλίθε: Πεηζκνί Θεθαινληάο 26/01/2014 θαη 03/02/2014: Δδαθηθή 
απφθξηζε, γεσηερληθέο αζηνρίεο θαη ζπκπεξηθνξά ππνδνκψλ (Θ. Κάθξα). 

 

 ΘΔΓΔΑ ΑΞΘ: Ζκεξίδα παξνπζίαζεο Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ INDES-MUSA, 26 Πεπηεκβξίνπ 
2014, Θεζζαινλίθε. Δξεπλεηηθφ Ξξφγξακκα INDES-MUSA -Ξνιππαξακεηξηθφ δίθηπν 
παξαθνινχζεζεο ηεο εδαθηθήο ππνρψξεζεο θαη ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο ζην Θαινρψξη, Λ. 
Θεζζαινλίθεο (Δκ. Ονβίζεο). 

 

 DEGRIE LAB Workshop, 11-13 November, 2014, Thessaloniki, Greece ¨Dynamic Analysis, 
Testing and Design of Infrastructure to Environmental Loads” (Γηνξγάλσζε Α.Ξ.Θ., 
Bauhaus-Univ. Weimar, ρξεκαηνδφηεζε DAAD, γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ & θνηηεηέο 
ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ, Κεραληθνχο ηεο πξάμεο θαη Δξεπλεηέο). Ξαξνπζίαζε νκηιίαο κε 
ηίηιν:¨Instrumentation and SHM of Civil Engineering Structures in Greece: The EPPO-
ITSAK Experience¨ (by C. Karakostas & V. Lekidis). 
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 DEGRIE LAB Summer School, 11-13 May 2014, Thessaloniki, Greece ¨Dynamic Analysis, 
Testing and Design of Infrastructure to Environmental Loads” (Γηνξγάλσζε Α.Ξ.Θ., 
Bauhaus-Universitat Weimar, ρξεκαηνδφηεζε DAAD, Γηεζλέο Δθπ/θφ Πρνιείν απεπζπλφκελν 
ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη πξν/κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ). 
Ξαξνπζίαζε νκηιίαο κε ηίηιν:“Strong motion etwork in Greece” (by N. Theodoulidis & B. 
Margaris). 

 

 Ζκεξίδα «Νη ζεηζκνί ηεο Θεθαινληάο 2014», 6 Ηνπλίνπ 2014, ΡΔΗ Ηνλίσλ Λήζσλ, 
Θεθαινληά: Γέθπξα Debosset ζην Αξγνζηφιη: Δπεκβάζεηο ελίζρπζεο θαη ζπκπεξηθνξά 
ζηνπο ηζρπξνχο ζεηζκνχο 26/1 & 3/2/2014 (Δκκ. Ονβίζεο). 

 

 ΘΔΓΔΑ ΑΞΘ: Ζκεξίδα παξνπζίαζεο Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ INDES-MUSA, 26 Πεπηεκβξίνπ 
2014, Θεζζαινλίθε. Δξεπλεηηθφ Ξξφγξακκα INDES-MUSA - Ξνιππαξακεηξηθφ δίθηπν 
παξαθνινχζεζεο ηεο εδαθηθήο ππνρψξεζεο θαη ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο ζην Θαινρψξη, Λ. 
Θεζζαινλίθεο (Θ. Κάθξα). 

 

 DEGRIE LAB Summer School, 11-16 May 2015, Thessaloniki, Greece ¨Dynamic Analysis, 
Testing and Design of Infrastructure to Environmental Loads” (Γηνξγάλσζε Α.Ξ.Θ., 
Bauhaus-Universitat Weimar, ρξεκαηνδφηεζε DAAD, Γηεζλέο Δθπ/θφ Πρνιείν απεπζπλφκελν 
ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη πξν-/κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ Ξαλεπίζηεκίσλ). 
Ξαξνπζίαζε νκηιίαο κε ηίηιν:¨Low-Cost Instrumentation for Seismic Hazard Assessment in 
Urban Areas: from Concept to Application¨ (by C. Karakostas & V. Papanikolaou) 

 

 ΡΔΔ/ΡΘΚ, Ζκεξίδα παξνπζίαζεο ηειηθψλ απνηειεζκάησλ Δξ/θνχ Έξγνπ INDES-MUSA, 
24/9/2015. Tν δίθηπν επηηαρπλζηνγξάθσλ ηνπ Θαινρσξίνπ: Ρεθκεξίσζε ζηαζκψλ, 
Γεδνκέλα Θαηαγξαθψλ-Αλαιχζεηο (Θ. Κάθξα). 

 

 Ξνιπηερληθή Πρνιή ΓΞΘ: Ζκεξίδα παξνπζίαζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ ΡHALES-SC, 
20/11/2015. Ξξνζδηνξηζκφο ηεο εδαθηθήο ελίζρπζεο θαη παξακέηξσλ ηζρπξήο εδαθηθήο 
θίλεζεο ζηηο πφιεηο ηεο Έδεζζαο θαη  Γξεβελψλ (Θ. Κάθξα). 

 

 Ξνιπηερληθή Πρνιή ΓΞΘ: εκεξίδα παξνπζίαζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ ΡHALES-SC, 20 
Λνεκβξίνπ 2015. Ππκβνιή ηεο γεσθπζηθήο έξεπλαο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ 
ζπλζεθψλ – ηεθκεξίσζε (Λ. Θενδνπιίδεο). 

 

 Αλνηρηά Πεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηνπ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ INDES-MUSA, 24-25 
Λνεκβξίνπ 2015. Αλάιπζε ηεο εδαθηθήο απφθξηζεο (ζεσξία-κέζνδνη) θαη εθαξκνγή ηεο 
πεξηνρή ηνπ Θαινρσξίνπ (Θ. Κάθξα). 

 

 ΝΑΠΞ- Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο:Δλεκεξσηηθά Πεκηλάξηα γηα Κεραληθνχο κε ζέκα: 
Ξξνζεηζκηθφο έιεγρνο - Ξαξαδείγκαηα Δθαξκνγήο. Θνδάλε 30/06/2015 - 01/07/2015 (Σ. 
Ξαπατσάλλνπ, Β. Ιεθίδεο)  

 

 ΡΔΔ/ΡΘΚ, Θαηνιηζζεηηθά Φαηλφκελα: Δθδήισζε-Ξαξαθνινχζεζε–Αληηκεηψπηζε, 
Γεθέκβξηνο 2015, Θεζζαινλίθε. Αζηνρίεο ηερλεηψλ πξαλψλ – επηρσκάησλ θαη ηνίρσλ 
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αληηζηήξημεο απφ ζεηζκνχο ζηα Ηφληα Λεζηά – Δπηπηψζεηο ζην Νδηθφ Γίθηπν (Θ. Κάθξα, Δκκ. 
Ονβίζεο). 

 

 ΡΔΔ/ΡΘΚ, Ζκεξίδα παξνπζίαζεο ηειηθψλ απνηειεζκάησλ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ INDES-MUSA, 
24/9/2015. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα INDES-MUSA ζην Θαινρψξη: Γεληθή πεξηγξαθή θαη 
απνηειέζκαηα έξγνπ (Δκκ. Ονβίζεο). 

 

 Αλνηρηά Πεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηνπ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ INDES-MUSA, 24-25 
Λνεκβξίνπ 2015. Γίθηπν επηηαρπλζηνγξάθσλ θαηαγξαθήο ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο εληφο 
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο: Δγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη δεδνκέλα θαηαγξαθψλ ζηελ πεξηνρή 
Θαινρσξίνπ (Δκκ. Ονβίζεο). 

 

 

 (Β) ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ 

 2nd ECEES European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 25-29 August, 
2014, Istanbul. 
 

 1st GEOMAPPLICA International Geomatics Application Conference September 08-10, 2014, 
Skiathos. 
 

 7ο Ρανελλινιο Συνζδριο Γεωτεχνικισ Μθχανικισ, Νοζμβριοσ 2014, Ακινα.  

 

 9th International Conference on Risk Analysis and Hazard Mitigation, Risk Analysis 2014 , 4-
6 June 2014, The New Forest, UK. 

 

 IARG2014 Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica (IARG),14-16 July, 2014 Chieti e 
Pescara. 

 

 2nd IBSBI International Conference on “Innovations on Bridges and Soil-Bridge Interaction, 
October 16-18, 2014, Athens. 

 

 COMPDYN2015 - 5th International Conference on Computational Methods in Structural 
Dynamics and Earthquake Engineering, 25 - 27 May 2015, Crete Island, Greece. 

 

 4ο Ρανελλινιο Συνζδριο Αναςτθλϊςεων, 26-28 Νοεμβρίου 2015, Θεςςαλονίκθ. 

 

 French-Japanese Symposium on Earthquakes and Triggered Hazards, 16-18 Sept. 2015, N. 
Orleans, France. 

 

 9ème Colloque National AFPS–IFSTTAR, Dec. 2015, France. 
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(Γ) ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΩΝ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΩΝ ΑΕΙ 

 Συμμετοχι ςε 3-μελείσ επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ και 7-μελείσ εξεταςτικζσ επιτροπζσ 
διατριβϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικϊν διατριβϊν του Τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν 
και του Τμιματοσ Γεωλόγων του Α.Ρ.Θ. 

 

 Διδαςκαλία ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Εφαρμοςμζνθ και 
Ρεριβαλλοντικι Γεωλογία» του Τμιματοσ Γεωλογίασ Α.Ρ.Θ (2014 – 2015, του μακιματοσ 
Βαςικζσ Αρχζσ Τεχνικισ Σειςμολογίασ. 

 

 Διδαςκαλία ςτο Ρρογράμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Εφαρμοςμζνθ και 
Ρεριβαλλοντικι Γεωλογία» του Τμιματοσ Γεωλογίασ Α.Ρ.Θ (2014 – 2015), του μακιματοσ 
Ρροχωρθμζνθ Τεχνικι Σειςμολογία. 

 

 Διδαςκαλία ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Εφαρμοςμζνθ και 
Ρεριβαλλοντικι Γεωλογία» του Τμιματοσ Γεωλογίασ Α.Ρ.Θ (2014 – 2015) του μακιματοσ 
«Βαςικζσ Αρχζσ Εδαφοδυναμικισ». 

 

 Συνεπικουρία και ςυμμετοχι ςτθν διδαςκαλία του μακιματοσ “Αντιςειςμικόσ ςχεδιαςμόσ 
Θεμελιϊςεων, Αντιςτθρίξεων & Γεωκαταςκευϊν" του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ 
Ειδίκευςθσ “Αντιςειςμικόσ Σχεδιαςμόσ Τεχνικϊν Ζργων” του Τμιματοσ Ρολιτικϊν 
Μθχανικϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ Α.Ρ.Θ.  

 

 Επίβλεψθ φοιτθτϊν του Τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν και Γεωλόγων του Α.Ρ.Θ. για τθν 
εκπόνθςθ διπλωματικϊν εργαςιϊν και μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν ςτο πλαίςιο πρακτικισ 
τουσ άςκθςθσ ςτο Ι.Τ.Σ.Α.Κ.   

 

 Επίβλεψθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ERASMUS μεταπτυχιακοφ φοιτθτι  με κζμα τθν 
«ανελαςτικι απόκριςθ καταςκευϊν ςτον Ελλθνικό χϊρο από επαναλαμβανόμενουσ 
ςειςμοφσ» και ενίςχυςθ καταςκευϊν με βάςθ τον ΚΑΝΕΡΕ. Εφαρμογι ςτθν Καλαμάτα για 
τθν ενίςχυςθ του Διοικθτθρίου τθσ Καλαμάτασ.  

 Συνεπικουρία και ςυμμετοχι ςτθν διδαςκαλία του μακιματοσ “Γεωτεχνικι Σειςμικι 
Μθχανικι" του Ρροπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ του Τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν τθσ 
Ρολυτεχνικισ Σχολισ Δ.Ρ.Θ.  
 

 Συνεπικουρία ςτθν επίβλεψθ φοιτθτϊν του Τμιματοσ Γεωλογίασ του Α.Ρ.Θ. για τθν 
εκπόνθςθ διπλωματικϊν εργαςιϊν και μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν ςτο πλαίςιο πρακτικισ 
τουσ άςκθςθσ ςτο Ι.Τ.Σ.Α.Κ.   

 

 Ανάκεςθ διδαςκαλίασ του μακιματοσ «Θεμελιϊςεισ – Αντιςτθρίξεισ Τεχνικϊν Ζργων» του 
προπτυχιακοφ κφκλου ςπουδϊν του Τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν του Ρανεπιςτθμίου 
Θεςςαλίασ (χειμερινό 6μθνο 2015). 
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(Δ) ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 

 Κριτικι ανάγνωςθ ςτο ζργο “Ελλθνικά Ακαδθμαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και 
Βοθκιματα» το οποίο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ, για τθν πρόταςθ: «ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» (ςυγγραφείσ Γ. Αβραμίδθσ και Κ. Μορφίδθσ), Κωδικόσ ζργου: 11.5.24, με 
χρονοδιάγραμμα από 01/10/2014 ζωσ 31/09/2015  (Χ. Καρακϊςτασ). 

 

 “Eurocode-Compliant Seismic Analysis and Design of R/C Buildings: Concepts, 
Commentary and Worked Examples with Flowcharts” I. Avramidis, A. Athanatopoulou, K. 
Morifdis, A. Giaralis GGEE 38, Springer 2015-2016 ISBN 978-94-017-9932-4. 

 

 Συμμετοχι του Κ. Μορφίδθ ςτθν διαμόρφωςθ ψθφιακϊν-θλεκτρονικϊν ςυγγραμμάτων 
ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «Ελλθνικά Ακαδθμαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και 
Βοθκιματα» - Δράςθ «Κάλλιποσ», του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου (2015). Η 
ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα εντάςςεται ςτθ δθμιουργία δφο διαδραςτικϊν 
θλεκτρονικϊν βιβλίων (e-books)  με τίτλουσ: 

(α) «Αςκιςεισ μεκόδου μετακινιςεων» (Κωδικόσ πρόταςθσ 38),  
(β) «Ιςοςτατικοί φορείσ» (Κωδικόσ πρόταςθσ 37). 

 

 Tsinidis G., Rovithis Emm., Pitilakis K. and Chazelas J-L (2015) “Dynamic Response of 
Shallow Rectangular Tunnels in Sand by Centrifuge Testing”, Chapter No.30 in Experimental 
Research in Earthquake Engineering, Taucer F. and Apostolska R. (eds), Geotechnical, 
Geological and Earthquake Eng., Vol. 35, Springer, pp. 493 – 507. 
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(Ε) ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ ΕΙΜΩΝ, ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 

 

 Karakostas Ch., Lekidis V., Makra K., Margaris B., Morfidis K., Papaioannou Ch., Rovithis 
Emm., Salonikios T., Savvaidis A.,Theodoulidis N. (2014) “The earthquake of 26/01/2014 
(M6.1) in Cephalonia (Greece): Strong ground motion, soil behavior and response of 
structures”, Report of EPPO-ITSAK, February 2014, 48p. (διακζςιμο από 
http://www.itsak.gr/news/news/70 

 

 Karakostas Ch., Lekidis V., Makra K., Margaris B., Morfidis K., Papaioannou Ch., Rovithis 
Emm., Salonikios T., Savvaidis A.,Theodoulidis N. (2014) “Strong ground motion of the 
February 3, 2014 (M6.0) Cephalonia earthquake: Effects on soil and built environment in 
combination with the January 26, 2014 (M6.1) event”, Report of EPPO-ITSAK, February 
2014, 80p. (διακζςιμο από http://www.itsak.gr/news/news/79/) . 

 Μελζτθ εκτίμθςθσ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ και κακοριςμοφ τθσ ιςχυρισ κίνθςθσ ςτισ 
περιοχι καταςκευισ Φράγματοσ ςτθν Ιεράπετρα Κριτθσ, Εταιρεία Γεϊγνωςθ ΑΕ. ( 
Μάργαρθσ Β. και Ε. Σκορδφλθσ, 2014) 

 

 Θεοδουλίδθσ Ν., Μάργαρθσ Β., Ραπαιωάννου Χρ., Σαββαϊδθσ Α., Μάκρα Κ., οβίκθσ Ε., 
Καρακϊςτασ Χρ., Λεκίδθσ Β., Μορφίδθσ Κ., Σαλονικιόσ Θ., 2014. Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (Μ6.1), 26 Ιανουαρίου 2014 – Ρροκαταρκτικι ζκκεςθ: Ιςχυρι Εδαφικι  
Δόνθςθ, Συμπεριφορά Εδάφουσ, Δικτφων & Καταςκευϊν 
(http://www.slideshare.net/itsak-eppo/efalonia-eq-20140126final2-31070535?related=3). 

 

 GEER/EERI/ATC “Earthquake Reconnaissance January 26th/February 2nd 2014 Cephalonia, 
Greece Events”, Version 1: June 6, 2014. Editors: Sissy Nikolaou, Dimitris Zekkos, Dominic 
Assimmaki and Ramon Gilsanz, 
http://www.geerassociation.org/GEER_PostEQ 
Reports/Cephalonia_Greece_2014/index.html 

 

 Αναλφςεισ καταγραφϊν επιταχυνςιογράφων για τουσ ςειςμοφσ: (α) Γουμζνιςςασ (Κιλκίσ) 
2015.04.02 Μ4.0; (β) Κάςου 2015.04.16 Μ6.1; (γ) Ιτζασ 2015.07.13 Μ3.2 και τθσ 
ακολουκίασ του ςειςμοφ τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015 ςτθ Λευκάδα Μ6.4 (Ραπαϊωάννου και 
ςυν. 2015). 
 

 Το οικόπεδο του κτιρίου ςτουσ Ελαιϊνεσ (17.500τ.μ.) αποκτικθκε το ζτοσ 1989 οπότε 
δθμοςιεφτθκε και το ΡΔ με τουσ όρουσ δόμθςθσ του οικοπζδου (ΦΕΚ 530/25/8/1989). Στισ 
24/1/2014 ζγιναν τα εγκαίνια του νζου κτιρίου του ΙΤΣΑΚ, ενϊ θ οριςτικι παραλαβι ζγινε 
τον Φεβρουάριο του 2015. Από τον Αφγουςτο του 2015  τοποκετικθκε τεχνικι υπθρεςία  
ςτο κτίριο για ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ και ςυντιρθςθ. Το νζο κτίριο εξυπθρετεί τουσ 
ςκοποφσ για τουσ οποίουσ ςχεδιάςκθκε ϊςτε να δίνει τθ δυνατότθτα:  

  Για ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν ςε διεκνζσ και εκνικό επίπεδο, δεδομζνου ότι υπάρχουν 
μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ και μποροφν να προγραμματιςκοφν μεςοπρόκεςμα και 
μακροπρόκεςμα ςυνζργειεσ με ακαδθμαϊκά ιδρφματα και ερευνθτικά κζντρα και να 

http://www.itsak.gr/news/news/70
http://www.itsak.gr/news/news/79/
http://www.geerassociation.org/GEER_Post%20EQ%20Reports/Cephalonia_Greece_2014/index.html
http://www.geerassociation.org/GEER_Post%20EQ%20Reports/Cephalonia_Greece_2014/index.html
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δθμιουργθκοφν νζεσ υποδομζσ-αντίςτοιχεσ ομάδεσ  για τθν ζρευνα.  

 Για καλφτερθ ςυντιρθςθ και λειτουργία του τριςδιάςτατου εκνικοφ δικτφου 
επιταχυνςιογράφων και καλφτερθ διαχείριςθ. 

 Να αξιοποιθκεί πλζον θ πειραματικι ζρευνα ςτο εργαςτιριο, δθλαδι να 
εγκαταςτακοφν πειραματικζσ διατάξεισ ςε ςτεγαςμζνο χϊρο πζραν των μετριςεων 
επί τόπου ςε ςθμαντικά ζργα.  

 Για καλφτερθ οργάνωςθ του Μ/Κ, λόγω των υποδομϊν που διακζτει, με τεχνολογικά 
πλεονεκτιματα (οπτικι ίνα κλπ), δθμιουργία και διαχείριςθ των διαφόρων βάςεων 
δεδομζνων που κα δθμιουργθκοφν, διάχυςθ των πλθροφοριϊν ςτον επιςτθμονικό 
κόςμο. 

 Για κοινζσ ςυνεργαςίεσ και προτάςεισ και μπορεί να αποτελζςει τθν ζδρα για κοινά 
πειράματα, όταν ετοιμαςκοφν πειραματικζσ υποδομζσ, όπωσ υπάρχουν ςε πολλά 
ακαδθμαϊκά κζντρα. 

 Για δθμιουργία χϊρου ζκκεςθσ ςυςκευϊν μζτρθςθσ ιςχυρισ ςειςμικισ κίνθςθσ ςτο 
ζδαφοσ, γεωτριςεισ και καταςκευζσ, κακϊσ και αρχείο μεταςειςμικϊν βλαβϊν 
ςειςμικϊν ςυμβάντων. Ο χϊροσ αυτόσ  μπορεί να δζχεται επιςκζψεισ από μακθτζσ, 
πολίτεσ κ.α., για προβολι και διάχυςθ του ζργου του Ινςτιτοφτου ςτθν κοινωνία. 
  

  

Κτίριο ΟΑΣΡ-ΙΤΣΑΚ (Ιανουάριοσ 2014) 
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ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 

ΙΣΑΚ-ΟΑΠ  ΕΣΟΤ 2015 

 
Ν Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Θνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΗΡΠΑΘ (ΔΙΘΔ) ηδξχζεθε βάζε ηνπ άξζξνπ 

20 θαη 21 ηνπ Λ. 3044/2002(ΦΔΘ197/Α/2002) πεξί «Κεηαθνξάο Ππληειεζηή  Γφκεζεο θαη ξχζκηζε 
άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ» θαη 
ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005. Ζ ΘΑ Γ16γ/1017/5/475/Γ (ΦΔΘ 1857/Β/2004) πεξί 
«Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Θνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ρερληθήο Πεηζκνινγίαο θαη 
Αληηζεηζκηθψλ Θαηαζθεπψλ (ΗΡΠΑΘ)» πνπ δεκνζηεχηεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2004 δηέπεη ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

Θαηά ηελ νηθνλνκηθή Σξήζε ηνπ 2015 ηα έζνδα ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Γηαρείξηζεο 
Θνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΟΑΠ-ΙΣΑΚ πξνήιζαλ απφ ην ηακεηαθφ ππφινηπν νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2014 ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΙΘΔ πνπ ζηηο 31/12/2014 ήηαλ 83.265,70 €. Ρν ηακεηαθφ ππφινηπν 
αθνξνχζε ην ππφινηπν ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ ΗΡΠΑΘ αιιά θαη αλεθηέιεζην κέξνο 
πξνεγνπκέλσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ.  

 

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεκαηνδφηεζε ν ΔΙΘΔ ήηαλ ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 
Δξεπλεηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο «A scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard 
Prevention» φπνπ δηνξγάλσζε ην Κάην κηα δηεκεξίδα ζην μελνδνρείν Mediterranean θαη ηνλ 
Νθηψβξην κηα εκεξίδα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΗΡΠΑΘ ζηνπο Διαηψλεο ηεο Ξπιαίαο. Ζ δηεκεξίδα 
αθνξνχζε ηελ 3ε Ραθηηθή ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ. Απφ ηελ άιιε, ε Ζκεξίδα αθνξνχζε 
ελεκεξσηηθφ ζεκηλάξην κε ζηφρν ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ θαη ηελ πηζαλή ρξήζε 
ησλ ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην ππφςε εξεπλεηηθφ 
πξφγξακκα. 

 

Ρα παιηά θαη λέα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίζηεθε ν Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο 
Θνλδπιίσλ Έξεπλαο ην 2015 ήηαλ ηα παξαθάησ:  

 

ΦΟΡΔΑ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 
ΣΙΣΛΟ ΔΡΔΤΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

1.  ΔΔ 
«NERA – JRA1 : Waveform modeling and site coefficients for basin 

response and topography»»   

2.  ΔΔ “”ΗNspired GEOdata CLOUD Services - INGEOCLOUDS” 

3.  ΔΛΒ ΑΔ 
Δθηίκεζεο Πεηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο θαη Θαζνξηζκνχ ηεο Ηζρπξήο 

Πεηζκηθήο Θίλεζεο ζηελ Αιγεξία 

4.  ΓΓΔΡ 
“Βειηίσζε απνηίκεζεο ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ζε αζηηθέο 
πεξηνρέο : κηα ιχζε ελνξγάλσζεο ρακεινχ θφζηνπο” 
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5.  EE 
A Scientific Network for Eqk, Landslide and Flood Hazard Prevention 

- SciNetNatHazPrev 

6.  CEA France «EuroseisTest Verification and Validation Project-Phase- E2VP-2» 

7.  EE 
«A scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard 

Prevention- SciNetNatHazPrev» 

8.  θνηλνπξαμία JVIT 
«Eλνξγάλσζε ηνπ ζηεγάζηξνπ ζην Θέληξν Ξνιηηηζκνχ ηνπ 

Ηδξχκαηνο Πηαχξνο Ληάξρνο» 

9.  EE 
PACES: Preparedness for Appropriate accommodation in Emergency 

Shelters 

10.  

Λνκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε 

Κεζζελίαο 

«Γηεξεχλεζε Πεηζκηθήο Δπάξθεηαο θαη Δλίζρπζεο Γηνηθεηεξίνπ 

Κεζζελίαο» 

11.  ΓΓΔΡ 
«Θαηλνηφκν Ξνιππαξακεηξηθφ Γίθηπν Ξαξαθνινχζεζεο 
Ξαξακνξθψζεσλ θαη Πεηζκηθήο Θίλεζεο ζε Ξνιενδνκηθά 

Ππγθξνηήκαηα κε έληνλα θαηλφκελα Δδαθηθψλ Θαζηδήζεσλ» 

12.   ΔΔ 
«Enhancing Volunteer Awareness and education against Natural 

Disasters though E- learning». 

13.  ΔΔ 
"Monitoring and Evaluation Natural Hazards Preparedness at School 

and Community” – E-PreS". 

14.  CEA France 
“SINAPS@ -Earthquake and Nuclear Facilities : Ensuring Safety  and 
Sustaining” 

15.  Upsalla University 
«Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ επηθαλεηαθψλ θπκάησλ θαη εθπαίδεπζε ζε 

αληίζηνηρα αληηθείκελα» 

 

Ν ΔΙΘΔ είρε ζπλνιηθέο επηρνξεγήζεηο 147.380,00 € απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
Δπηρνξεγήζεηο χςνπο 52.400,00 €, έιαβε επίζεο απφ ηελ ΓΓΔΡ. Tα ζπλνιηθά έζνδα απφ παξνρή 
ππεξεζηψλ, ζε θνξείο ηνπ Ηδησηηθνχ θαη Γεκνζίνπ Ρνκέα ζε Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ, 
θπκάλζεθαλ ζηα 127.971,00 € πιένλ ΦΞΑ. Ρέινο είρε 148,00 € έζνδα απφ ηνθνθνξία Θεθαιαίσλ. 
Δπνκέλσο Ρα ζπλνιηθά έζνδα ήηαλ 327.900,00 € ελψ ηα αληίζηνηρα έμνδα αλήιζαλ ζε 192.280,00 
€. 
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ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

 ΜΟΝΑΓΑ ΈΡΔΤΝΑ «ΙΣΑΚ». 

  

Θχξηνο ζθνπφο ηνπ γξαθείνπ δηεθπεξαίσζεο Γηνηθεηηθψλ - Νηθνλνκηθψλ Θεκάησλ είλαη ε 

δηνηθεηηθή-νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Νηθνλνκηθνχ ηνπ ΝΑΠΞ θαζψο θαη θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο κνλάδαο Έξεπλαο ηνπ «ΗΡΠΑΘ». 

Θαηά ην έηε 2014-2015 ην γξαθείν  Γηνηθεηηθψλ - Νηθνλνκηθψλ Θεκάησλ αζρνιήζεθε κε ηα 

αθφινπζα αληηθείκελα: 

 ηήξεζε πξσηνθφιινπ, αξρείνπ θαη δηεθπεξαίσζε εγγξάθσλ, 
 ελεκέξσζε πξνζσπηθνχ Κεηξψνπ ππαιιήισλ θαη ηήξεζε βηβιίνπ αδεηψλ, 
 δηαθίλεζε εηζεξρφκελεο-εμεξρφκελεο  αιιεινγξαθίαο, 
 επηθχξσζε αληηγξάθσλ, 
 αλαξηήζεηο εγγξάθσλ ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΓΔΗΑ», 

 ζχληαμε Γηνηθεηηθψλ Ξξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε Κνλάδα Έξεπλαο ηνπ 
«ΗΡΠΑΘ», 

 κέξηκλα γηα ηελ εχξπζκε θίλεζε ησλ νρεκάησλ (αζθάιεηα, θαζαξηφηεηα, ηερληθφο έιεγρνο, 
ζπληήξεζε, κέξηκλα γηα έθδνζε απαηηνχκελσλ απνθάζεσλ) ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ επηηαρπλζηνγξάθσλ θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο 
ππεξεζηαθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο,  

 έθδνζε, εθηφο έδξαο εληνιψλ εζσηεξηθνχ φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε φιε ηελ Διιεληθή 
επηθξάηεηα, γηα κεηαθηλήζεηο ιφγσ ζεηζκψλ θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ 
επηηαρπλζηνγξάθσλ, εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή, 

 κέξηκλα γηα ηε θαζαξηφηεηα, ζέξκαλζε, θχιαμε θαη αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 
Θεζζαινλίθεο,  

 κέξηκλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη θζνξψλ ηνπ λεναλεγεξζέληνο θηηξίνπ ηνπ ΝΑΠΞ 
ζηε Θεζζαινλίθε, 

 κέξηκλα ζχκθσλα πξνο ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηνλ εθνδηαζκφ κε εμνπιηζκφ 
πάγηαο ρξήζεο θαη αλαιψζηκα σο θαη θάζε θχζεο αλαγθαίνπ πιηθνχ,  

 θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΝΑΠΞ γηα ην έηνο 2014 - 2015 θαη ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, 

 θαηάξηηζε ζρεδίνπ Ξξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2016, 
 ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ Απνινγηζκνχ ηνπ ΝΑΠΞ γηα ην έηνο 2014, 
 πξνεηνηκαζία φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζρεηηθψλ ζπλνδεπηηθψλ αξρείσλ, γηα ηελ δηελέξγεηα 

θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, 

 ζχληαμε θαη απνζηνιή ζηαηηζηηθψλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνπξγεία, 
 ζχλαςε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ γηα ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ ζην γξαθείν 

Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ε δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ (αηηεκάησλ, εγθεθξηκέλσλ, 
ζπκβάζεσλ θαη ηίηισλ πιεξσκψλ) ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ, 

 ζχληαμε εηζεγήζεσλ γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γ.Π. ηνπ ΝΑΠΞ, 
 δέζκεπζε δαπαλψλ θαη έθδνζε αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ γηα δαπάλεο ηεο Κνλάδαο Έξεπλαο 

ηνπ «ΗΡΠΑΘ», 

 αλάξηεζε φισλ ησλ δαπαλψλ ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(Αηηήκαηα, Δγθξίζεηο (Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο), Σξεκαηηθά Δληάικαηα Ξιεξσκήο), 

  ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα νηθνλνκηθνχ ζηελ Αζήλα γηα ζέκαηα κηζζνδνζίαο, εθάπαμ, 
ζπκβάζεσλ θιπ, 

 δηεθπεξαίσζε κεληαίσλ απνδείμεσλ πιεξσκήο, ηαθηηθήο κηζζνδνζίαο, ππεξσξηψλ θαη 
επηκηζζίσλ, 



ΜΟΝΑΔΑ ΙΤΣΑΚ Page 42 
 

 ζχληαμε βεβαηψζεσλ νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, βεβαηψζεσλ αηνκηθήο θαη ππεξεζηαθήο 
θαηάζηαζεο, πηλάθσλ πεληαεηίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Κνλάδα Έξεπλαο ηνπ 
«ΗΡΠΑΘ» (κέρξη ηελ 31/8/2011), 

 ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα ζεηζκνηεθηνληθήο ηνπ ΝΑΠΞ ζηελ Αζήλα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξάμεο «Γεκηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ Δπηηαρπλζηνγξάθσλ», 

 ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ Αζήλα γηα ζέκαηα ζηνρνζεζίαο, 
αμηνιφγεζεο ηνπ θνξέα, απνινγηζκνχ δξάζεσλ εθάζηνπ έηνπο, νξηζκφ δεηθηψλ κέηξεζεο 
θιπ,  

 δηνηθεηηθή ππνζηήξημε εθδειψζεσλ (ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ θ.ι.π.), 
 κειέηε δηαθφξσλ ζεκάησλ, πνπ αλαηίζεληαη πξνο δηεξεχλεζε ή δηεθπεξαίσζε, γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο θαη ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ Νηθ/θνχ, 

 ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Ππζηήκαηνο Ξιεξσκψλ (ΔΠΞ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ δηελεξγείηαη ε δηαρείξηζε ησλ ρξεψζεσλ ηειεθσληθψλ 
ζπλδέζεσλ, ηφζν ησλ ππεξεζηαθψλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ φζν θαη ησλ ηειεθσληθψλ 
γξακκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην δίθηπν επηηαρπλζηνγξάθσλ ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

 νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε ηίηιν 
“Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα 24σξεο Ξαξαθνινχζεζεο Ζθαηζηείνπ Παληνξίλεο γηα ηελ Δθηίκεζε 
θαη Αληηκεηψπηζε ηνπ Ζθαηζηεηαθνχ Θηλδχλνπ” κε ελάξηζκν 2012ΠΔ6900000 θαη ππφινγν ηνλ 
ππάιιειν ηνπ Ν.Α.Π.Ξ. Ρζηξά Δπζηάζην, ΞΔ Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ. 
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ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

Δπηγξακκαηηθά ην 2015 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 

1 αγνξά, έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλδξνκψλ ησλ πεξηνδηθψλ  

2 απνζήθεπζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ησλ άξζξσλ ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ ζηα νπνία 
είρακε ζπλδξνκέο ην 2015, ζε αξρεία ζην ηνπηθφ δίθηπν 

3 επξεηεξίαζε άξζξσλ πεξηνδηθψλ ζε βάζε δεδνκέλσλ πιήξνπο θεηκέλνπ 

4 δηελέξγεηα βηβιηνγξαθηθψλ εξεπλψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ 
αιιά θαη εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ 

5 δηαδαλεηζκφο άξζξσλ πεξηνδηθψλ θαη βηβιίσλ απφ άιιεο βηβιηνζήθεο 

6 δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο βηβιηνζήθεο (εηζαγσγή ζηνηρείσλ, δηφξζσζε βάζεο θαη 
έξεπλα) 

7 δηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ εξεπλεηψλ.  

8 ηαθηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηεο Βηβιηνζήθεο ζηα ξάθηα θαη αλαδηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ  

9 αιιεινγξαθία κε εθδφηεο, βηβιηνζήθεο, νξγαληζκνχο θιπ. 

10 δηαρείξηζε έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

11 νξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ απνδεθηψλ 

12 δηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ 

13 θσηνηχπεζε θαη ειεθηξνληθή απνζήθεπζε αξρείσλ 
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ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΣΑΚ 

 

1. ΓΙΚΣΤΟ ΔΠΙΣΑΥΤΝΙΟΓΡΑΦΩΝ 
a. Ρειεκεηξηθή παξαθνινχζεζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ΔΓΔ (ΠΕΔΜΗΠ, ΔΓΔΡ) 
b. Δπί ηφπνπ ζπληήξεζε ζηαζκψλ κε απνθαηάζηαζε βιαβψλ (νξγάλσλ, 

ηξνθνδνηηθψλ (UPS) θαη GPS 
c. Ξαξαθνινχζεζε απφ ηα γξαθεία ηνπ ΝΑΠΞ (ΗΡΠΑΘ) ησλ επηηαρπλζηνγξάθσλ 

πνπ έρνπλ ζχλδεζε κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο 
d. Ξαξαθνινχζεζε δηθηχνπ επηηαρπλζηνγξάθσλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

(ηειεθσληθά + Internet) 
e. Δπί ηφπνπ επίζθεςε γηα παξαθνινχζεζε κεηαζεηζκηθψλ αθνινπζηψλ θαη 

ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ιεπθάδαο (ζπλεξγαζία Ρερληθήο 
Πεηζκνινγίαο)  

f. Δγθαηάζηαζε λένπ νξγάλνπ (Αίγην) ζηε ζέζε ηνπ Ξαιηνχ Λνζνθνκείνπ, ην 
νπνίν θαίλεηαη ζηε παξαθάησ θσηνγξαθία.  

 

 

2. ΔΗΓΗΘΑ ΓΗΘΡΑ 
a. Δηδηθφ δίθηπν ηεο πςειήο γέθπξαο ηεο Σαιθίδαο 
b. Δηδηθφ δίθηπν ζηελ θνηιάδα ηεο Βφιβεο 
c. Δηδηθφ δίθηπν θηηξίνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο 

3. ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΝΟΓΑΛΩΛ ΠΡΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ 

4. ΒΑΠΖ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΓΗΘΡΝ 

a. Δλεκέξσζε βάζεο 
b. Γηαρείξηζε θαηαγξαθψλ 

 

Ρν δίθηπν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ νξγάλσλ ηζρπξήο θίλεζεο μεθίλεζε ην 1983 θαη 
παξαθνινπζείηαη είηε απφ ηα γξαθεία ηνπ ΗΡΠΑΘ είηε κε επί ηφπνπ επηζθέςεηο κέρξη ζήκεξα.  Ρα 
φξγαλα αλάινγα κε ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ιήςε 
δεδνκέλσλ δηαθξίλνληαη ζε: 

a. ΝΟΓΑΛΑ ΠΔ ΠΛΔΣΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΚΔ ΠΛΓΔΠΖ ΚΔΠΩ ΓΗΑΓΗΘΡΝ.  Νη εγθαηαζηάζεηο ησλ 
επηηαρπλζηνγξάθσλ λέαο ηερλνινγίαο ηεο εηαηξείαο GURALP, μεθίλεζαλ ην 2010 κε επζχλε 
ηεο η. Γηεχζπλζεο Ρερληθήο Πεηζκνινγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο ηνκείο  θαη 
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νινθιεξψζεθαλ ην 2014. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα 111 ηέηνηα φξγαλα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζε θαηάζηαζε continuous recording θαη παξαθνινπζνχληαη ζε απφ ην 
Δξγαζηήξην ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηελ  βνήζεηα ηεο Ρερληθήο Πεηζκνινγίαο. 

πάξρνπλ επίζεο  4 επηηαρπλζηνγξάθνη  γεσηξήζεσλ κε 2 αηζζεηήξεο, έλαλ ζηελ επηθάλεηα 
θαη έλαλ κέζα ζηε γεψηξεζε εγθαηεζηεκέλνη ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ παξαθνινπζνχληαη 
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξεπλεηηθφ  ηνκέα Δδαθνδπλακηθήο. 

 

b. ΝΟΓΑΛΑ ΚΔ ΔΞΗ ΡΝΞΝ ΠΛΡΖΟΖΠΖ. Ρα φξγαλα πνπ αλήθνπλ ζ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία 
είλαη ςεθηαθνί επηηαρπλζηνγξάθνη QDR κεηά ηελ αλαβάζκηζε ησλ παιηψλ αλαινγηθψλ SΚA-
1 θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ζε θαηάζηαζε trigger mode κε αξθεηά ςειφ επίπεδν 
δηέγεξζεο. πάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα 24 ηέηνηα φξγαλα 

Ζ ζπληήξεζε γίλεηαη 1 (ηνπιάρηζηνλ) θνξά εηεζίσο κε πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο είηε 
γεσγξαθηθά, είηε ζε ζπλδπαζκφ απνθαηάζηαζεο βιάβεο γηα κείσζε θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη 
πεξηιακβάλεη γηα θάζε εγθαηεζηεκέλν επηηαρπλζηνγξάθν : 

 Έιεγρν κεραλήκαηνο 

 Έιεγρν ηξνθνδνηηθνχ 

 Ππιινγή θαηαγξαθψλ (εάλ ππάξρνπλ) 

 Ρεζη θαιήο ιεηηνπξγίαο 

 

ΕΓ-1. Δίκτυο επιταχυνςιομζτρων και καταγραφικϊν τησ μονάδασ ΙΤΣΑΚ 
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c. ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΚΔΠΩ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΓΟΑΚΚΖΠ Νη επηηαρπλζηνγξάθνη ιεηηνπξγνχλ ζε 
θαηάζηαζε trigger mode, είλαη ζπλδεδεκέλνη κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο κε ηα γξαθεία 
ηεο κνλάδαο ΗΡΠΑΘ θαη ειέγρνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε. πάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα 23 
ηέηνηα φξγαλα 

 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΓΗΘΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Ρν δίθηπν ησλ 27 
επηηαρπλζηνγξάθσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Καθεδνλίαο (ΞΔΞ) ιεηηνπξγεί ζε θαηάζηαζε 
trigger mode θαη γίλεηαη ηαθηηθή εβδνκαδηαία παξαθνινχζεζε απφ ηα γξαθεία ηνπ ΝΑΠΞ (ΗΡΠΑΘ), 
ηειεθσληθά ή κέζσ ΠΕΔΜΗΠ. O θαηαγξαθέαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηεο εηαηξείαο GEOSIG / GNC-
24 θαη ν αηζζεηήξαο GURALP / CMG-5T 

Νη ζέζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ δηθηχνπ επηηαρπλζηνγξάθσλ δίλνληαη ζηνλ ράξηε ηνπ ζρήκαηνο  
ΔΟΓ-1.   

 

Δηδηθά Γίθηπα 

I. ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΔΦΟΑΠ ΣΑΙΘΗΓΑΠ Ρν ζχζηεκα πνπ εγθαηαζηάζεθε 
ην 2012 ζηνλ Βνξεηναλαηνιηθφ ππιψλα ζηελ ζέζε ησλ ΟΣ-23 θαη Θ2 απνηειείηαη απφ ην λέν 
θαηαγξαθηθφ Dolomite θαη έρεη 36 αηζζεηήξηα. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε ιήςε δεδνκέλσλ  
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ γίλεηαη απφ ηα γξαθεία  κέζσ Internet (ADSL). 

II. ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΠΡΝ ΘΡΗΟΗΝ ΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Ρν 
εηδηθφ δίθηπν απηφ ιεηηνπξγεί ζε θαηάζηαζε common start (θνηλή δηέγεξζε) γηα ηνπο 3 

επηηαρπλζηνγξάθνπο QDR ηνπ θηηξίνπ θαη παξαθνινπζείηαη κε ηαθηηθέο επηζθέςεηο γηα 

ζπληήξεζε θαη ζπιινγή θαηαγξαθψλ αλ ππάξρνπλ. Ρν φξγαλν GEOSIG ζην ειεχζεξν 

πεδίν είλαη ζπλδεδεκέλν κέζσ internet θαη ππάξρεη πην ηαθηηθή παξαθνινχζεζε απφ ηα 
γξαθεία ηνπ ΝΑΠΞ (ΗΡΠΑΘ).  

Δπηζθεπέο νξγάλσλ ζην Δξγαζηήξην 

Κε ηελ παξαγγειία θαη πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ηφζν απφ ηελ εηαηξεία GURALP φζν θαη 

απφ ηελ Διιεληθή αγνξά, έγηλαλ επηζθεπέο 

 13 επηηαρπλζηνγξάθσλ λέαο ηερλνινγίαο GURALP (ΔΑΚ) πνπ παξνπζίαζαλ πξνβιήκαηα 
θπξίσο απφ ππεξηάζεηο ιφγσ θεξαπλψλ ζε ηκήκαηα DCM Processor Module, Embedded 
EAM Motherboard θαη AEM-D24-3115 

 15 ηξνθνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ (UPS) κε πξφβιεκα ζην ηκήκα DC 
 

Βάζε δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο δηθηχνπ 

Όιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ππάξρνπλ ζε απηή 
ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Πηνηρεία ζηαζκψλ 
 Πηνηρεία θηηξίσλ εγθαηάζηαζεο 
 Ηζηνξηθφ εγθαηάζηαζεο νξγάλσλ 
 Ξεξηνδηθή παξαθνινχζεζε 
 Ξιεξνθνξίεο ζηαζκψλ 
 Θαηάζηαζε νξγάλσλ 
 Ρξέρνπζεο βιάβεο  
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