
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 3ου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 3ου 
ΑΞΟΝΑ 

ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»«ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 3

Στο πλαίσιο του άξονα 3 και στην παρούσα πρόσκληση:

• 8 προτάσεις έργων υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση

• 2 προτάσεις έργων απορρίφθηκαν κατά την Α’ φάση ρ ς ργ ρρ φ η η φ η
αξιολόγησης, :

MARNET “Ολοκληρωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός Εκτίμησης 
Κινδύνων από παράκτιες και υπεράκτιες Θαλάσσιες 
Δραστηριότητες”
ΠΑΝΟΠΤΗΣ “Προηγμένο σύστημΑ αΝάλυσης και ευφυΟύς 
αΠεικόνισης υποθέσεων ανοικΤής θαλάσΗς”

• 6 προτάσεις έργων αξιολογήθηκαν και βαθμολογήθηκαν
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 

• ΘΑΛ-ΧΩΡ : Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού χεδ ασμού

• ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Ενοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφαλείας, πληροφόρησης και 
προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές

• PRE-DIS-MED: Διασυνοριακή Κουλτούρα Πρόληψης και Διαχείρισης Φυσικών και 
Τεχνολογικών Καταστροφών στην Ν.Α. Μεσόγειο

• e Crisis: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Κρίσεωνρ ή φ ρμ χ ρ ης ρ

• HYDROACSEE : Σύστημα Υδροακουστικών διατάξεων αισθητήρων για την 
επιτήρηση θαλάσσιων συνόρων

• ΕΚΡΗΞΗ : Μελέτη των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον λόγω 
εκρήξεων
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1. Προτεινόμενο έργο ΘΑΛ-ΧΩΡ

ΤΙΤΛΟΣ 1ου ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ 1ου ΕΡΓΟΥ
Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη 
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3  Π β ό   Α άλ  Π ήΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3. Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 3.997.059,00 € €

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων-
Τμήμα Εμπορικής ΝαυτιλίαςΤμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

ΕΤΑΙΡΟΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπουργείο Εσωτερικών-Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

ΕΤΑΙΡΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής 
ΠολιτικήςΠολιτικής

ΕΤΑΙΡΟΣ 4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Eιδικός 
Λογαριασμός Έρευνας

ΕΤΑΙΡΟΣ 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρουχ γ ήμ ρ
ΕΤΑΙΡΟΣ 6 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου 

Κύπρου
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (€) 3.500.000,00 €
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Προτεινόμενο έργο ΘΑΛ – ΧΩΡ (2)
Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας / διαδικασίας 
εφαρμογής Θαλασσίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) με βάση το οικοσύστημα 
και πιλοτική εφαρμογή της για ανάπτυξη θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων σε 
λ έ  έ  επιλεγμένες περιοχές. 

Οι κυριότερες ενέργειες του έργου είναι : 
-δοκιμαστική (πιλοτική) εφαρμογή των βασικών αρχών του ΘΧΣ, όπως αυτές 
έχουν οριστεί από την ΕΕπ, για εντοπισμό προβλημάτων και λοιπών εμποδίων, έχουν οριστεί από την ΕΕπ, για εντοπισμό προβλημάτων και λοιπών εμποδίων, 
καθώς και υποβολή εισηγήσεων προς επίλυσή τους. 
- καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με τη συλλογή δεδομένων και 
πληροφοριών

θ ό  λλ ώ  ή   ό   άλ  λλ ή  - καθορισμός μελλοντικών προτεραιοτήτων και στόχων και ανάλυση μελλοντικής 
κατάστασης τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων δραστηριοτήτων όσο 
και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στο μέλλον σε συνάρτηση με τη διασφάλιση 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (δραστηριότητες αειφόρου χαρακτήρα).ής ρ β ής ης ( ρ ηρ η ς φ ρ χ ρ ήρ )
- προσδιορισμός και καταγραφή εμπλεκομένων εθνικών αρχών / φορέων και των 
ευθυνών και  αρμοδιοτήτων τους καθώς και συλλογή - ανάλυση του σχετικού 
νομικού πλαισίου και συναφών πολιτικών.
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Προτεινόμενο έργο ΘΑΛ – ΧΩΡ (3)
Απώτερος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην προετοιμασία της Ελλάδας και της 
Κύπρου για συμμόρφωση τους στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Παράλληλα, η διευθέτηση 
χωροταξικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των επεκτεινόμενων χρήσεων της θάλασσας, ο 
καλύτερος συντονισμός μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, η δημιουργία προϋποθέσεων για καλύτερος συντονισμός μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, η δημιουργία προϋποθέσεων για 
προσέλκυση επενδύσεων, η επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με τη Στρατηγική Ευρώπη 
2020 και η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας εντάσσονται στους στόχους του έργου
Επιπλέον στόχοι του έργου είναι
1) η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των καθ' ύλην αρμοδίων υπηρεσιών, με την 1) η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των καθ  ύλην αρμοδίων υπηρεσιών, με την 

αναβάθμιση γνώσεων, εργαλείων και διαδικασιών παρέμβασης σε θέματα ΘΧΣ. 
2) ο προσδιορισμός αναπτυξιακού δυναμικού για την προώθηση της αειφόρου θαλάσσιας 

ανάπτυξης (Blue Growth). 
3) η ανάδειξη της εικόνας των δύο κρατών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα που σχετίζονται 3) η ανάδειξη της εικόνας των δύο κρατών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα που σχετίζονται 

με τη θάλασσα και γενικότερα με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, αφού τα δύο 
κράτη θα είναι πρωτοπόρα μεταξύ των Μεσογειακών ευρωπαϊκών κμ αλλά και γενικότερα 
των κρατών της λεκάνης της Μεσογείου στην ανάπτυξη ΘΧΣ που μπορεί να αποτελέσει 
σημείο αναφοράς για την διαμόρφωση μελλοντικής μακρο-περιφερειακής στρατηγικής σημείο αναφοράς για την διαμόρφωση μελλοντικής μακρο περιφερειακής στρατηγικής 
(macro-regional strategy) στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.
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2. Προτεινόμενο έργο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΕΝOΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 2ου ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ 2ου ΕΡΓΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3. Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 2.209.132,00 € €

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων-
Τμήμα Δημοσίων Έργων

ΕΤΑΙΡΟΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΤΑΙΡΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α ή Λ έ  ΚύΕΤΑΙΡΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αρχή Λιμένων Κύπρου

ΕΤΑΙΡΟΣ 4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων

ΕΤΑΙΡΟΣ 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΣ 6 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας –
Ινστιτούτο Πληροφορικής
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Προτεινόμενο έργο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (1)
Το έργο αφορά στη δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και
ανάπτυξης συστημάτων ευφυών μεταφορών για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 
ασφάλειας των αλυσίδων τροφοδότησης και διακίνησης μέσω λιμανιών. Το έργο κτίζει σε 
προηγούμενες δράσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την δημιουργία της Μονοθυρικής Πύλης από την προηγούμενες δράσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την δημιουργία της Μονοθυρικής Πύλης από την 
Αρχή Λιμένων Κύπρου, αλλά και μελετών των συστημάτων που έχουν γίνει από το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων του ΥΣE μέσω του ενταγμένου έργου με ακρωνύμιο ΔΙΑΥΛΟΣ.
Οι κυριότερες ενέργειες του έργου είναι : 
-Δημιουργία κοινών πρότυπων πληροφόρησης για τις θαλάσσιες μεταφορές και το απαραίτητο Δημιουργία κοινών πρότυπων πληροφόρησης για τις θαλάσσιες μεταφορές και το απαραίτητο 
πλαίσιο συνεργασίας έτσι ώστε τα συστήματα να είναι συμβατά σε πολυ-συνοριακό επίπεδο. 
-Ανάπτυξη πλατφόρμων για: (1) την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ λιμανιών, (2) τον εντοπισμό και παρακολούθηση εμπορευματοκιβωτίων, 
εντός και εκτός λιμένα, 3) Τη δημιουργία Αρχιτεκτονικής Διαμετακομιστικού Κόμβου εντός και εκτός λιμένα, 3) Τη δημιουργία Αρχιτεκτονικής Διαμετακομιστικού Κόμβου 
Οικονομίας Κλίμακας, (4) Την πληροφόρηση και ασφάλεια της λιμενικής κοινότητας, (5) τη 
διαδραστική πληροφόρηση μέσω διαδικτυακής πύλης, (6) το έξυπνο σύστημα Μετακινήσεων 
και Ασφάλειας, (7) τις συνδυασμένες & έξυπνες μεταφορές για τις διεπαφές του λιμανιού με το 
οδικό δίκτυο και συναφών υπηρεσιών, (8) την εκτίμηση, προστασία και πρόληψη κινδύνων οδικό δίκτυο και συναφών υπηρεσιών, (8) την εκτίμηση, προστασία και πρόληψη κινδύνων 
κατά την διακίνηση, (9) την Ολοκληρωμένη Αρχιτεκτονική Ενοποιημένου Συστήματος.
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Προτεινόμενο έργο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (2)
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών, υφιστάμενων 
δράσεων και μελετών σε μια ενιαία μεθοδολογία για τη χρήση συστημάτων ευφυών 
μεταφορών στις θαλάσσιες μεταφορές, για τη βελτίωση της ασφάλειας, αποδοτικότητας και 
ποιότητας των υπηρεσιών που αφορούν τις αλυσίδες τροφοδότησης και διακίνησης που ποιότητας των υπηρεσιών που αφορούν τις αλυσίδες τροφοδότησης και διακίνησης που 
περνούν μέσα από λιμάνια.
Επιπλέον στόχος είναι : 
-η δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού πρότυπου ΣΕΜ για τις θαλάσσιες μεταφορές και τις 
αλυσίδες τροφοδότησης και διακίνησης μέσω λιμένων (μη διαθέσιμο προς το παρόν ούτε σε αλυσίδες τροφοδότησης και διακίνησης μέσω λιμένων (μη διαθέσιμο προς το παρόν ούτε σε 
εθνικό επίπεδο) το οποίο θα προσαρμόζεται στις κύριες ανάγκες των χρηστών και διαχειριστών 
των λιμανιών, αλλά και των υπηρεσιών που έχουν ευθύνη στην ασφαλή διακίνηση φορτίων 
από και προς λιμάνια μέσω εσωτερικού οδικού δικτύου. 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου δίνεται η δυνατότητα στις Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου δίνεται η δυνατότητα στις 
δύο χώρες, για πρώτη φορά, να συνεργασθούν για τον κοινό σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και 
εργαλείων ευφυών θαλάσσιων μεταφορών, με απώτερο στόχο την επέκταση αυτής της 
συνεργασίας για την ολοκλήρωση των θαλάσσιων διαδρόμων που διέρχονται από Κύπρο & 
Ελλάδα και κατευθύνονται προς Ευρώπη, Βαλκάνια & Β.Δ. Αφρική και την ανάπτυξη Ελλάδα και κατευθύνονται προς Ευρώπη, Βαλκάνια & Β.Δ. Αφρική και την ανάπτυξη 
στρατηγικών προτάσεων για υιοθέτηση σε ευρεία κλίμακα.
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3. Προτεινόμενο έργο PRE-DIS-MED
Διασυνοριακή Κουλτούρα Πρόληψης και 

ΤΙΤΛΟΣ 3ου ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ 3ου ΕΡΓΟΥ
Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών

Καταστροφών στην Ν.Α. Μεσόγειο

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3  Π β ό   Α άλ  Π ήΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3. Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 2.823.950,00 €

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΕΤΑΙΡΟΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και 
Διάσωσης Λάρνακας

ΕΤΑΙΡΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Eιδικός 
Λογαριασμός ΈρευναςΛογαριασμός Έρευνας

ΕΤΑΙΡΟΣ 4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιφέρεια Κρήτης

ΕΤΑΙΡΟΣ 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΕΤΑΙΡΟΣ 6 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου 
Αιγαίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (€) 2.200.000,00 €
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
(ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 24



Προτεινόμενο έργο PRE-DIS-MED (1)
ό ό ό ί ό όΟ βασικός στόχος της πρότασης είναι η αξιολόγηση, ο εκσυγχρονισμός και η

επικαιροποίηση των αρμών της πολιτικής προστασίας και των μηχανισμών αντιμετώπισης
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών σε περιφερειακό επίπεδο σε Ελλάδα και Κύπρο, και
παράλληλα η λειτουργία τους στη βάση μίας διαπεριφερειακής/ διασυνοριακής κουλτούρας για

ώ όλ ώ λλ ώ λώτην αντιμετώπιση και την πρόληψη κοινών μελλοντικών απειλών.
Οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι : 
1. Δημιουργία δικτύων φορέων πολιτικής προστασίας και συγκρότηση διασυνοριακής ομάδας 
διάσωσης 2. Εκπαίδευση προσωπικού που εμπλέκεται στην πολιτική προστασία και στην
όλ   δ ί  ώ   λ ώ  ώ   άδ  θ λ ώπρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και ομάδων εθελοντών-

διασωστών. 3 Καμπάνιες ευαισθητοποίσης, ενημέρωσης και κινητοποίησης των πολιτών. 4.
Δημιουργία Περιφερειακών Παρατηρητήριων και Συντονιστικών Κέντρων. 5. Δημιουργία 
Βάσης Δεδομένων και Διαδραστικών Χαρτών. 6 Ανάπτυξη Σχεδίων Κρίσεων και Κύκλου 
Φ ώ  Κ ώ  7  Δ ί  Ε ύ λ ύ  δί  8 Υλ ί  Φυσικών Καταστροφών. 7. Δημιουργία Ενημερωτικού υλικού και εγχειριδίων 8. Υλοποίηση 
μελετών επιπτώσεων ασφαλείας, αξιολόγησης και προσαρμογής  των φυσικών και 
τεχνολογικών καταστροφών 9. Στρατηγική μελέτη για τις τοπικές, περιφερειακές και 
διασυνοριακές πτυχές του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην περίπτωση των φυσικών 

 λ ώ  ώ  10  Σ ή λέ  βέλ  ώ    και τεχνολογικών καταστροφών. 10. Συγκριτική μελέτη βέλτιστων πρακτικών για την 
αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
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Προτεινόμενο έργο PRE-DIS-MED (2)
ό έΑναμενόμενα αποτελέσματα : 

1) Κοινή Λειτουργία των εμπλεκόμενων φορέων σε εκπαίδευση, σχέδια κρίσης και λήψη 
αποφάσεων. 

2) Δημιουργία κλίματος εγρήγορσης σε πολίτες και φορείς στο τρίπτυχο παρακολούθηση, 
ί ίσυνεργασία, επικοινωνία. 

3) Βελτίωση του τρόπου και του χρόνου αντίδρασης έναντι των φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών. 

4) Συγκρότηση βάσης δεδομένων και συνδυασμός τους με οικονομικά και κοινωνιολογικά
ί   λύ  στοιχεία και αναλύσεις. 

5) Μοντελοποίηση μέσω των παρατηρητηρίων της ανάλυσης στοιχείων με έμφαση σε 
διασυνοριακό επίπεδο. 

6) Αξιοποίηση της πρόβλεψης ρίσκου στο σχεδιασμό θαλάσσιας πολιτικής για την ανάπτυξη
ό  όλ  ώκανόνων πρόληψης καταστροφών.

7) Ενίσχυση των γνώσεων και των δυνατοτήτων ειδικών επαγγελματικών ομάδων στη 
διαχείριση της κρίσης στο κατώτερο επίπεδο. 
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4. Προτεινόμενο έργο eCrisis

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης 
ΤΙΤΛΟΣ 4ου ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ 4ου ΕΡΓΟΥ

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης 
Κρίσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3. Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 1.902.200,00 €

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ Υπουργείο Εξωτερικών (Κύπρου)
ΕΤΑΙΡΟΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΕΤΑΙΡΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΕΤΑΙΡΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
ΕΤΑΙΡΟΣ 4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΙ Κρήτης
ΕΤΑΙΡΟΣ 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, 

Διεύθυνση Πολιτικής ΠροστασίαςΔιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
ΕΤΑΙΡΟΣ 6 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
ΕΤΑΙΡΟΣ 7 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Eιδικός 

Λογαριασμός Έρευνας
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (€) 1 600 000 00 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (€) 1.600.000,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
(ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 24
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Προτεινόμενο έργο eCrisis (1)

Το έργο αυτό έχει στόχο την δημιουργία μιας διάχυτης Διαδραστικής Πλατφόρμας Υποστήριξης
και Διαχείρισης Κρίσεων σαν εργαλείο χρήσης από εμπλεκόμενους φορείς (σε εθνικό,
διακρατικό και διασυνοριακό επίπεδο) αλλά και σαν εφαρμογή ενημέρωσης και πληροφόρησης

λί ό όγια τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο.
Οι κυριότερες ενέργειες του έργου είναι :
-Διερεύνηση υπάρχουσας κατάστασης και κωδικοποίηση αναγκών
-Καθορισμός στρατηγικής και ανάπτυξη διακρατικών προτύπων διαχείρισης
Α ά ξ ό λ ό C i i-Ανάπτυξη πρότυπης πλατφόρμας eCrisis

-Αξιολόγηση στρατηγικής, πιλοτικής πλατφόρμας και εκπαίδευση προσωπικού
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Προτεινόμενο έργο eCrisis (2) 
ό έ έ ίΑναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

1. Η δημιουργία ενός δικτύου διαχείρισης κρίσεων
2. η δημιουργία στρατηγικής και πολιτικών
3. Η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πρωτοκόλλων που θα υποστηρίζει το δίκτυο

δ ί δ ά ίδιαχείρισης δράσεων κρίσης.
4. Η δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαχείρισης και διάχυσης πληροφορίας στις

μονάδες άμεσης ανταπόκρισης σε σενάρια κρίσης για τον καλύτερο συντονισμό τους.
5. Η επεξεργασία των δεδομένων από έξυπνους αλγόριθμους αξιολόγησης για την καλύτερη

δ ί ί ίδιαχείριση του σεναρίου της κρίσης.
6. η δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ειδικό υλικό για διάφορα

σενάρια κρίσεων.
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5. Προτεινόμενο έργο HYDROACSEE

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ
Σύστημα Υδροακουστικών Διατάξεων Αισθητήρων
για την Επιτήρηση Θαλάσσιων Συνόρων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3. Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 1.500.000,00 €

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ Αστυνομία Κύπρουμ ρ

ΕΤΑΙΡΟΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Λιμενικό Σώμα –
Ελληνική Ακτοφυλακή

ΕΤΑΙΡΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πανεπιστήμιο ΚύπρουΕΤΑΙΡΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΤΑΙΡΟΣ 4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΤΑΙΡΟΣ 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (€) 1.500.000,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 24

4η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ                                            16

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 24



Προτεινόμενο έργο HYDROACSEE (1)

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση
τεχνολογικής υποδομής για την επιτήρηση θαλάσσιας περιοχής, έναντι οποιουδήποτε πλωτού
και αμφίβιου μέσου, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και πλωτών μέσων χαμηλής

ό ( l h) θώ δ ώπαρατηρησιμότητας (stealth), καθώς και δυτών.

Οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι οι εξής:
• Προσδιορισμός συστήματος και προδιαγραφών σε συνεργασία με τους τελικούς χρήστες.
 Α ά ξ  θ ή  ή  άδ  ( δ ό  ή  ό   ί  • Ανάπτυξη παθητικής ακουστικής μονάδας (σχεδιασμός, κατασκευή και πόντιση σε σημεία 
που θα υποδείξουν οι τελικοί χρήστες).

• Ανάπτυξη ενεργής ακουστικής μονάδας (σχεδιασμός, κατασκευή και πόντιση).
• Δημιουργία μονάδας συλλογής και απεικόνισης πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο, με 

δ ό  δ ύ δ   ά  δ ήδυνατότητα διασύνδεσης με υπάρχουσα υποδομή.
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Προτεινόμενο έργο HYDROACSEE (2)
ό έ ίΤα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

•Η εξοικονόμηση πόρων από την αποφυγή της αναγκαιότητας συνεχών περιπόλων με πλωτά 
και εναέρια μέσα στην υπό επιτήρηση περιοχή. 

•Αποφυγή πιθανών απωλειών ανθρώπινου δυναμικού μέσω στοχευμένων δράσεων σε ακραίες 
έ θήκαιρικές συνθήκες.

•Η οικονομική ανακούφιση των δύο κρατών, από τη μείωση των λαθρομεταναστών. 
•Οικονομική ανάπτυξη ως αποτέλεσμα του αυξημένου αισθήματος ασφάλειας και την ενίσχυση 

της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών . 
Η θέ  ξί  ίζ   ξήΗ προστιθέμενη αξία συνοψίζεται ως εξής:
•Εμπέδωση της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου και ενίσχυση της χωρικής συνοχής.
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6. Προτεινόμενο έργο ΕΚΡΗΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΟΓΩ ΕΚΡΗΞΕΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
3. Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 1.700.000,00 €

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ Υπουργείο Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας

ΕΤΑΙΡΟΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΕΤΑΙΡΟΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ερευνητικό Κέντρο Φρέντερικ

ΕΤΑΙΡΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ελληνικής Δημοκρατίας

ΕΤΑΙΡΟΣ 4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ (€) 1.580.000,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 25
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Προτεινόμενο έργο ΕΚΡΗΞΗ (1)
ύ ό έ ί ή έ ώ ί ί ίΚύριος στόχος του έργου είναι η παραγωγή νέας γνώσης η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί
για τη διαμόρφωση οδηγιών και μέτρων πολιτικής στον τομέα της πρόγνωσης, της πρόληψης,
της προστασίας, της διαχείρισης και της αντιμετώπισης καταστάσεων μετά από τεχνολογικές
καταστροφές οι οποίες προκαλούνται υπαιτιότητα ατυχηματικών ή ελεγχόμενου τύπου

ήξεκρήξεων.
Οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι :
-Η διοργάνωση εντατικών σεμιναρίων κατάρτισης των νέων επιστημόνων σε θέματα σχετικά
με θέματα εκρήξεων, πειραματικών μετρήσεων και υπολογιστικών αναλύσεων κατασκευών,

λλ ή ξ ί ώ ό έ ξ Μ ί ό δί β λή- συλλογή και επεξεργασία επιπτώσεων από την έκρηξη στο Μαρί, επισκόπηση πεδίων βολής
και χρατογράφηση κατάλληλων για τους σκοπούς του προγράμματος,
- προμήθεια οργάνων και υπολογιστικών μέσων,
- σχεδιασμός και κατασκευή μοντέλων κτιρίων και μεταφορά τους στα πεδία βολής,
Δ έ ά λ ό ήξ- Διενέργεια πειραμάτων ελεγχόμενων εκρήξεων,

- συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων για τις υπό μελέτη περιοχές και χαρτογραφήσεις,
- συγγραφή οδηγιών και μέτρων πολιτικής σε θέματα πρόληψης, πρόγνωσης, προστασίας,
διαχείρισης και αντιμετώπισης συνεπειών από εκρήξεις,
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Προτεινόμενο έργο ΕΚΡΗΞΗ (2)
ά έ έ ί ή ό ί ύΤα βασικά αποτελέσματα του έργου είναι η παραγωγή προϊόντων τα οποία μπορούν να

συμβάλουν στη διαμόρφωση και υιοθέτηση πολιτικών μέτρων, η συγγραφή οδηγιών και
μέτρων πολιτικής τα οποία θα μπορούσαν να λάβουν κανονιστικό χαρακτήρα και να τύχουν
εφαρμογών από τις δύο πολιτείες καθώς και από ιδιωτικούς φορείς.

λέ θ δ θ ί ί β λή ώ λ ά δ θ ήΕπιπλέον θα επιδιωχθεί η παρουσίαση και η προβολή αυτών των αποτελεσμάτων σε διεθνή
συνέδρια, διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε σεμινάρια που θα οργανωθούν στις δύο χώρες
και σε διευρημένες ομάδες εργασίες από τους τέσσερις εταίρους καθώς και σε άλλους ειδικούς
που θα προσκληθούν σε αυτές τις εκδηλώσεις.
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ 2 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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1. MARNET 
Ολοκληρωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός 

ΤΙΤΛΟΣ 4ου ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ 4ου ΕΡΓΟΥ Εκτίμησης Κινδύνων από παράκτιες και

υπεράκτιες Θαλάσσιες Δραστηριότητες
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3. Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 2.863.000,00 €

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΟΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥΕΤΑΙΡΟΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΣ 4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΣ 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ 6 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΟΣ 7 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΣ 8 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (€)
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
(ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 19



MARNET 

Βασικός στόχος του έργου είναι η περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των θαλασσίων
ζωνών εκμετάλλευσης Ελλάδας και Κύπρου, με έμφαση στην:
-Περιβαλλοντική Διάσταση: εκτίμηση των περιβαλλοντικών διαστάσεων των προτεινόμενωνΠεριβαλλοντική Διάσταση: εκτίμηση των περιβαλλοντικών διαστάσεων των προτεινόμενων
δραστηριοτήτων
-Οικονομική Διάσταση: εκτίμηση του ιδιωτικού και κοινωνικού κόστους και οφέλους των
προτεινόμενων εκμεταλλεύσεων, καθώς και των επιπτώσεων στον ανθρώπινο παράγοντα και
την απασχόληση, καιτην απασχόληση, και
-Θεσμική Διάσταση: η συμμετοχή των καθ‘ ύλη Διοικητικών φορέων σε Ελλάδα και Κύπρο

Οι κυριότερες ενέργειες του έργου είναι :
-Η μελέτη της περιβαλλοντικής διάστασης (risk assessment & risk management) του ενιαίουΗ μελέτη της περιβαλλοντικής διάστασης (risk assessment & risk management) του ενιαίου
θαλάσσιου χώρου ΕΛ-ΚΥ
-Η Mελέτη υφιστάμενων υποδομών και εθνικών σχεδίων για αντιμετώπιση κινδύνων
-Η Εκπαίδευση Φορέων και Εθνικών Αρχών
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2. ΠΑΝΟΠΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ 4ου ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ 4ου ΕΡΓΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3. Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 1.500.000,00 €

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου
ΕΤΑΙΡΟΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω
ΕΤΑΙΡΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΕΤΑΙΡΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τεχνολογικό πανεπιστήμιο Κύπρου
ΕΤΑΙΡΟΣ 4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πολυτεχνείο Κρήτης
ΕΤΑΙΡΟΣ 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αστυνομία Κύπρου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (€)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
(ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 24
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ΠΑΝΟΠΤΗΣ

Βασικός στόχος του έργου είναι : Η ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής της Κύπρου και 
του Ν.Α. Αγαίου . Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της καλλιέργειας του αισθήματος ασφάλειας 
στους κατοίκους των δύο χωρών τη καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης τη πάταξη στους κατοίκους των δύο χωρών τη καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης τη πάταξη 
του λαθρεμπορίου και την εξάλειψη του εμπορίου όπλων και ναρκωτικών.

Οι κυριότερες ενέργειες του έργου είναι :
- Καταγραφή απαιτήσεων –ανάπτυξη προδιαγραφών συστήματοςΚαταγραφή απαιτήσεων ανάπτυξη προδιαγραφών συστήματος
- Μελέτη εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
- Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος /ανάλυση δεδομένων
- Ολοκλήρωση και έλεγχος συστήματος
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Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε 
για την προσοχή σαςγια την προσοχή σαςγια την προσοχή σαςγια την προσοχή σας
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