
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ1_3_10– ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/6/2011 
 

ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ 
ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ/ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

3.1. Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής 
3.2. Βελτίωση μεταφορών και επικοινωνιών (πύλες 
εισόδου) 
3.3. Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 

760.200,00 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€)  

276.000,00  

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€)       185.200,00 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 199.000,00 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 100.000,00 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Tο έργο ΠΟΣΕΙΔΩΝ προτείνει την ανάπτυξη ενός ευφυούς, οικονομικού και βιώσιμου 
συστήματος επιτήρησης θαλασσίου χώρου με χρήση συστοιχιών καμερών και δικτύου 
αισθητήρων. Το σύστημα θα εντοπίζει, θα παρακολουθεί και θα εστιάζει σε πλωτά μέσα και 
επιβάτες, ακόμα και υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού, κυματισμού ή άλλες καιρικές 
συνθήκες, ενώ θα ειδοποιεί έγκαιρα και με πλήρη ασφάλεια τις αρχές. Επιπρόσθετα το 
χαμηλού κόστους σύστημα θα μπορεί να εγκαθίσταται ακόμα και στις πιο δύσβατες 
περιοχές. 
 
Στις σημαντικότερες ενέργειες περιλαμβάνονται:(α) η δημιουργία ανθρωποδικτύου, δικτύου 
φορέων και ιστοτόπου καθώς και η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και ημερίδας για 
διάχυση της γνώσης και ενημέρωση,(β) η συγγραφή μελετών σχετικών με 
-πλωτά δίκτυα αισθητήρων και δικτύωση αυτών με συστοιχίες καμερών  
-αυτόνομους υποσταθμούς μετάδοσης 
-εγγύηση λειτουργίας και ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων 
(γ) η ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης εικονοσειρών από συστοιχίες πολυφασματικών 
καμερών για εντοπισμό και παρακολούθηση εισβολέων,(δ) η εγκατάσταση συστοιχίας 
καμερών και πλωτού/αυτόνομου δικτύου αισθητήρων,(ε) η ανάπτυξη κεντρικής μονάδας 
εποπτείας και (στ) η ολοκλήρωση όλων των τεχνολογιών και η δημιουργία ενός 
πρωτοτύπου. 
 
 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

 το συνολικό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει πλωτά μέσα σε απόσταση η οποία 
θα καθοριστεί κατά το σχεδιασμό και την ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος και η οποία 
θα εξαρτάται κυρίως από τις δυνατότητες zoom των καμερών, τις καιρικές συνθήκες, τις 
συνθήκες φωτεινότητας και το μέγεθος του πλωτού μέσου. Γενικός μετρήσιμος ελάχιστος 
στόχος των αλγορίθμων εντοπισμού εισβολέων είναι να εντοπίζεται οποιοδήποτε πλωτό 
μέσο με μήκος >5 μέτρα, σε απόσταση <=1000m από την ακτή και υπό κανονικές 



εξωτερικές συνθήκες με 99% επιτυχία. Όσον αφορά την ενεργή παρακολούθηση, οι 
αλγόριθμοι που θα υλοποιηθούν, θα είναι σε θέση να παρακολουθούν το εντοπισμένο πλωτό 
μέσο, εφόσον διατηρεί σταθερή απόσταση ή πλησιάζει προς την ακτή, με ακρίβεια 
μεγαλύτερη ή ίση του 70% του μεγέθους του πραγματικού πλωτού μέσου και με μέγιστο 
κενό παρακολούθησης τα 3 sec. Επιπρόσθετα οι αλγόριθμοι εντοπισμού και ενεργής 
παρακολούθησης ανθρώπων, θα μπορούν να εντοπίζουν και να παρακολουθούν ανθρώπους 
σε απόσταση <=100m από την ακτή, με ακρίβεια τουλάχιστον 70%. Πρέπει εδώ να 
σημειωθεί ότι τόσο οι ακριβείς αποστάσεις όσο και τα μεγέθη των πλωτών μέσων που θα 
εντοπίζονται, εξαρτώνται από τις δυνατότητες zoom της συστοιχίας καμερών. Οι παραπάνω 
τιμές αφορούν λήψη χωρίς zoom. Επιπρόσθετα, για εξοικονόμηση ενέργειας,θα 
δημιουργηθεί πλωτός, ενεργειακά αυτόνομος (παραγωγή ενέργειας από τα κύματα), 
σταθμός αισθητήρων που θα ελέγχει το άνοιγμα των καμερών.Το false alarm rate του 
σταθμού θα πρέπει να είναι <20%. Τέλος θα υλοποιηθεί μεθοδολογία ασφαλούς μετάδοσης 
που θα εγγυάται τη μετάδοση των σημάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 98%. 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ

Κύπρος, ΠΕ Χανίων, ΠΕ Σάμου 

 
 
 


