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ΠΡΑΞΗ «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 
5007986 
 

Η Πράξη «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού 
Κινδύνου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5007986 και συνολικό 
προϋπολογισμό 1.209.991,28 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».  
 
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου: 
Η προτεινόμενη πράξη αναφέρεται στη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος 
για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στα Ιόνια Νησιά, μιας περιοχής που 
χαρακτηρίζεται σεισμικά και τεκτονικά ως η πιο ενεργή του Ελληνικού χώρου και 
μια από τις πιο ενεργές παγκοσμίως. Η έντονη σεισμικότητα του χώρου αυτού 
αποδίδεται κυρίως στην παρουσία του ρήγματος μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς 
και αποδεικνύεται όχι μόνο από την ιστορική αλλά κι από την πρόσφατα και 
ενόργανα καταγεγραμμένη σεισμικότητα, που περιλαμβάνει μεγάλους σεισμούς με 
εκτεταμένες επιπτώσεις στους ανθρώπους, στο φυσικό περιβάλλον, στα κτίρια και 
στις υποδομές των Ιονίων Νήσων. Ειδικότερα η πράξη θα περιλαμβάνει: 
Α. Την εκπόνηση (με βάση την ανάλυση των γεωλογικών, σεισμικών κλπ δεδομένων 
και τη χρήση σύγχρονων καινοτόμων μεθοδολογιών), διαφόρων θεματικών χαρτών 
(γεωλογικών, γεωτεχνικών, νεοτεκτονικών, μορφοτεκτονικών, σεισμικότητας, 
σεισμικής επικινδυνότητας, συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων) και μετρήσεις 
απόκρισης εδαφών και τρωτότητας κτιρίων, δικτύων και υποδομών. Οι δράσεις 
αυτές θα ενισχυθούν με την εγκατάσταση νέων ή την ενίσχυση υπαρχόντων 
δικτύων καταγραφής σεισμολογικών παραμέτρων και συστημάτων 
παρακολούθησης πρόδρομων σεισμικών φαινομένων και μέτρησης της 
παραμόρφωσης του στερεού φλοιού στην περιοχή των Ιονίων Νήσων. 
Β. Την ανάπτυξη (με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα) ενός καινοτόμου 
συστήματος για την αξιολόγηση των κινδύνων αλλά και την υποστήριξη στον 
καθορισμό των διεπαφών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, 
καθώς και τη διευκόλυνση του συντονισμού τους, την επεξεργασία δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο, την τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης πληροφοριών, λήψης 
αποφάσεων, παρακολούθησης ενεργειών και καταγραφής, την αυτοματοποίηση 
δημιουργίας αρχείου και εκθέσεων συμβάντων, την ανάπτυξη συστήματος 
πληροφόρησης SMS και την ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων σε ψηφιακό 
περιβάλλον και περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 
Γ.Την εκπόνηση/ οργάνωση επιχειρησιακών σχεδίων και την πιλοτική εφαρμογή 
συνδυασμένων ασκήσεων ετοιμότητας, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους 
θεσμικά εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο και στοχεύουν στην εξοικείωση 
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αρμοδίων σε διαδικασίες και δράσεις ορθολογικού τρόπου διαχείρισης του 
σεισμικού κινδύνου. 
Το πρόγραμμα προβλέπει δράσεις ενημέρωσης – εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης οι οποίες θα αποτελέσουν ένα από τα κυριότερα εργαλεία για 
την εμπέδωση των προϊόντων του προγράμματος και της κεφαλαιοποίησης των 
αποτελεσμάτων του σε μακροχρόνια βάση. Ειδικότερα περιλαμβάνεται δημιουργία 
και παραγωγή ειδικού ενημερωτικού υλικού, εκπαίδευση και προετοιμασία 
εμπλεκόμενων φορέων, σχεδίαση ειδικών δράσεων επικοινωνίας προς τα ΜΜΕ, 
ενημέρωση και εκπαίδευση ειδικών ομάδων του πληθυσμού καθώς και ενημέρωση 
και εκπαίδευση με ειδικό στόχο την τουριστική βιομηχανία. 
Πρόκειται για μία ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του φυσικού-σεισμικού 
κινδύνου. Στο σύνολο των παρεμβάσεων π.χ. εκπόνηση ειδικών Σχεδίων Δράσης και 
Έκτακτης Ανάγκης, διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα 
ληφθεί υπόψη η διάσταση της αναπηρίας. 
Στο έργο συμμετέχουν: 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΙΝ (Κύριος Δικαιούχος) 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- ΕΛΚΕ ΙΠ 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΛΚΕ ΕΑΑ 

 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΟΑΣΠ 
Αναλυτικότερα, η Πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 

Α/Α 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  
(ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ) 

1 Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 380.000,00 

2 Ανάπτυξη καινοτόμου 
συστήματος 

ΕΛΚΕ ΙΠ 390.000,00 

3 Δόμηση Επιχειρησιακού 
Συστήματος 

ΠΙΝ 70.000,00 

5 Προμήθεια και εγκατάσταση 
ειδικού επιστημονικού 
εξοπλισμού 

ΕΛΚΕ ΙΠ 150.000,00 

7 Παρακολούθηση πρόδρομων 
φαινομένων 

ΕΛΚΕ ΕΑΑ 69.991,28 

8 Προμήθεια εξειδικευμένου 
λογισμικού 

ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 50.000,00 

9 Εκπαιδευτικές-Ενημερωτικές 
Δράσεις 

ΟΑΣΠ 50.000,00 

10 Προμήθεια και εγκατάσταση 
ειδικού επιχειρησιακού 
εξοπλισμού 

ΠΙΝ 50.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.209.991,28 

 


