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Ορισμοί 

 HIMIOFoTS: Εθνικό σύστημα υποδομών Θαλάσσιων και Επιφανειακών Υδάτων 

 Εταίροι: Οι συμμετέχοντες φορείς και ινστιτούτα στο HIMIOFoTS, ήτοι:  

1. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ 
2. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ 
3. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
4. Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
5. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών 
6. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου 
7. Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
8. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών 
9. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 
10. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

 Χρήστης: εννοείται κάθε επιστημονικός ερευνητής, φοιτητής, μηχανικός, τεχνικός, τόσο 
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος χρειάζεται την υποστήριξη μιας 
πολυεπιστημονικής υποδομής για: τη διεξαγωγή βασικής, εφαρμοσμένης ή 
βιομηχανικής έρευνας, τη δοκιμή και βαθμονόμηση οργάνων, την εκπαίδευση χρηστών, 
εκπαιδευτικούς σκοπούς κλπ. Μπορεί να είναι μεμονωμένοι χρήστες ή ομάδες 
χρηστών. Μια ομάδα χρηστών μπορεί να αποτελείται από μέλη από διαφορετικούς 
οργανισμούς και χώρες. Κάθε ομάδα χρηστών ηγείται από έναν μοναδικό επιστημονικό 
υπεύθυνο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εμπλεκομένων μελών και οργανισμών. 

 ΠΕΥ: Πρόσβαση στις Eρευνητικές Yποδομές του HIMIOFoTS 

 Πάροχος Πρόσβασης: είναι ο Φορέας όπως αυτός εκπροσωπείται από τον το Νόμιμο 
εκπρόσωπό του που είναι υπεύθυνος για την παροχή πρόσβασης στις υποδομές ή τις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. 

 Διαχειριστής της ερευνητικής υποδομής: δηλώνεται από τον εκπρόσωπο του φορέα 
στο HIMIOFoTS  ως υπεύθυνος διαχειριστής της εγκατάστασης της ερευνητικής 
υποδομής στην οποία ζητείται η πρόσβαση. 

 Υποδομή: ορίζεται ως ένα συνεκτικό σύνολο εγκαταστάσεων μαζί με τις συναφείς σε 
αυτές υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από την επιστημονική και ερευνητική 
κοινότητα για τη διεξαγωγή έρευνας. 

 Εγκατάσταση: σημαίνει ένα τμήμα μιας υποδομής που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. 
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Εισαγωγή 

Η προσβασιμότητα στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Θαλάσσιων και Επιφανειακών Υδάτων 

(HIMIOFoTS), παρέχεται χωρίς επιβάρυνση (εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στην 

συμφωνία μεταξύ των μερών) σε επιλεγμένους χρήστες, οι οποίοι μπορεί να είναι 

μεμονωμένοι χρήστες ή να αποτελούν ομάδα χρηστών.  

Η προσβασιμότητα στις ερευνητικές υποδομές (ΠΕΥ) έχει ως απώτερο στόχο την προσέλκυση 

ερευνητών, τη διασύνδεση του ελληνικού ερευνητικού δυναμικού με τις εθνικές και διεθνείς 

ερευνητικές ομάδες ανά τομέα καθώς και τη χρήση των υποδομών από την βιομηχανία. 

Προσβασιμότητα μπορεί να ζητηθεί σε οποιαδήποτε από τις ερευνητικές υποδομές ή μέρος 

αυτών όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα I. Η προσβασιμότητα στην ερευνητική 

υποδομή περιλαμβάνει: 

-  Διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη 

- Δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων υποδομής (σύμφωνα με τυχόν ισχύουσες εθνικές 

νομοθεσίες, κανονισμούς ασφάλειας και υγείας ή άλλους κανόνες συμμόρφωσης) 

- Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη 

- Πρόσβαση σε πρωτογενή ή επεξεργασμένα δεδομένα τα οποία παράγονται κατά τη 

λειτουργία της υποδομής 

Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε υποδομής, δύναται να παρέχεται ειδική 

εκπαίδευση για χρήση της υποδομής ή / και των οργάνων. 
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1. Παροχή πρόσβασης 

Οι χρήστες, εφόσον οι προτάσεις τους κριθούν θετικά σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης 

και επιλογής, θα επωφεληθούν από την δωρεάν πρόσβαση σε μία ή περισσότερες από τις 

υποδομές ή/και εγκαταστάσεις που προσφέρονται από το HIMIOFoTS.  

Οι παρακάτω κανόνες αποτελούν το βασικό πλαίσιο προσβασιμότητας το οποίο θα 

εφαρμόζεται στο πλαίσιο του HIMIOFoTS: 

 Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε επιλεγμένους χρήστες στην υποδομή ή τις 

εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται, συμπεριλαμβανομένης της υλικοτεχνικής, 

τεχνολογικής και επιστημονικής υποστήριξης καθώς και της ειδικής εκπαίδευσης που 

τυχόν απαιτείται για την χρήση της υποδομής.  Καθώς οι ερευνητικές υποδομές 

μπορούν γενικά να φιλοξενούν πολλούς χρήστες και να χειρίζονται ταυτόχρονα 

πολλαπλές δραστηριότητες, η πρόσβαση μπορεί να μοιράζεται ταυτόχρονα σε 

διαφορετικούς χρήστες 

 Η πρόσκληση για την πρόσβαση στις υποδομές δημοσιοποιείται μέσω της ανάρτησης 

της  στον ιστότοπο του HIMIOFoTS και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την 

περιγραφή των επιμέρους προσφερόμενων υποδομών και τα μέσα πρόσβασης. 

 Οι χρήστες συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί 

από τους εταίρους για τη χρήση των υποδομών και η συμμετοχή τους στις 

συγκεκριμένες δράσεις συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή τους. 

 Για κάθε εγκεκριμένη δράση πρόσβασης, διατηρείται λεπτομερές αρχείο με τα 

ονόματα και την προέλευση των χρηστών, το ίδρυμα ή τον φορέα προέλευσης καθώς 

και τη φύση και τη διάρκεια της πρόσβασης που παρέχεται. 

 Ο πάροχος πρόσβασης  ή/και ο χρήστης ενημερώνουν το άλλο μέλος για την ύπαρξη 

οποιουδήποτε συμβάντος το οποίο συνιστά ανωτέρα βία και εμποδίζει την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όπως αυτές καθορίζονται στο πλαίσιο του 

κανονισμού προσβασιμότητας και του ιδιωτικού σύμφωνου προσβασιμότητας που 

έχουν υπογράψει τα μέλη. Περίπτωση ανωτέρας βίας θεωρείται οποιοδήποτε 

περιστατικό που είναι απρόβλεπτο και η έκβασή του είναι ανεξέλεγκτη, και έχει ως 

αποτέλεσμα οποιοσδήποτε από τους αντισυμβαλλόμενους να αδυνατεί να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ιδιωτικό 

συμφωνητικό που έχουν υπογράψει τα συμβαλλόμενα μέλη, αναστέλλονται για όσο 

διάστημα υφίσταται η ανωτέρα βία. Εάν το έργο διακοπεί από τέτοια γεγονότα, τα 
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συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται ταχέως μεταξύ τους για να μελετήσουν την 

αναβολή, τροποποίηση ή τον ενδεχόμενο τερματισμού της πρόσβασης στις 

υποδομές 

2. Επιλογή  χρήστη 

Μόνο οι χρήστες που έχουν το δικαίωμα να δώσουν ανοικτή πρόσβαση στα νέα στοιχεία που 

προκύπτουν στα πλαίσια του έργου προσβασιμότητας μπορούν να επωφεληθούν από την 

πρόσβαση στην υποδομή. Η χωρίς περιορισμούς διάχυση των αποτελεσμάτων στο κοινό θα 

πρέπει να πραγματοποιείται είτε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (near real time) αν αυτό είναι 

δυνατό, είτε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσβασης. Ο χρόνος διάχυσης των 

αποτελεσμάτων μετά το πέρας των εργασιών του έργου θα ορίζεται στο ιδιωτικό 

συμφωνητικό του παρόχου πρόσβασης και του χρήστη.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η 

ανοικτή πρόσβαση στα παραγόμενα δεδομένα δεν είναι επιθυμητή (πχ δοκιμές ανάπτυξης 

βιομηχανικών προϊόντων κλπ) μπορεί να δοθεί μια περίοδος 2 ετών μετά το πέρας της οποίας 

τα δεδομένα θα διατεθούν ελεύθερα.  

3. Τρόπος πρόσβασης 

Η ΠΕΥ καθορίζεται με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του παρόχου πρόσβασης, του 

συντονιστή HIMIOFoTS και του χρήστη και περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να 

αναληφθούν, τους πόρους που θα πρέπει να διατεθούν, τη διάρκεια της παραμονής του 

χρήστη στην υποδομή (εάν απαιτείται) και την περίοδο χρήσης της υποδομής. Επιπλέον, θα 

καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων μελών, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν διατάξεων για πρόωρη λήξη της παρεχόμενης πρόσβασης. 

Όποτε αυτό είναι δυνατό, ο πάροχος πρόσβασης θα καθορίζει το χρονικό διάστημα (έναρξη 

και λήξη εργασιών) είτε λαμβάνοντας υπόψη του τους απαιτούμενους χρόνους για τη 

προγραμματισμένη συντήρηση της εγκατάστασης, είτε για λόγους οικονομίας (π.χ. 

περιορισμός του κόστους του χρόνου πλοίου που απαιτείται για την πρόσβαση στην 

υποδομή κλπ). 

Για την βέλτιστη συνεργασία, είναι υποχρεωτικό, ο χρήστης, κατά την προετοιμασία της 

πρότασης να συνεργάζεται με τον διαχειριστή της υποδομής/ εγκατάστασης που επιθυμεί 

να χρησιμοποιήσει ώστε: 
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 να ελέγχει τα στοιχεία πρόσβασης στην υποδομή / εγκατάσταση που επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει, και  

 να πιστοποιούνται και να συμφωνούνται οι δυνατότητες των προτεινόμενων έργων για 

την αντιμετώπιση τυχόν πρακτικών προβλημάτων. 

Ο τρόπος πρόσβασης μπορεί να είναι ένας από τους παρακάτω: 

1. Απομακρυσμένη: Η παρουσία του χρήστη δεν απαιτείται κατά την περίοδο πρόσβασης 

2. Μερικώς απομακρυσμένη: απαιτείται η παρουσία του χρήστη σε κάποιο στάδιο, π.χ. για 

την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση ενός οργάνου 

3. Φυσική παρουσία: η παρουσία του χρήστη απαιτείται/ συνιστάται καθόλη τη διάρκεια 

της περιόδου πρόσβασης 

4. Υποστήριξη χρήστη 

Εκτός από την δωρεάν πρόσβαση, ο χρήστης θα μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες του 

παρόχου να λάβει υλικοτεχνική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, καθώς και ειδική 

εκπαίδευση εφόσον αυτή απαιτείται για τη χρήση της υποδομής. Οι λεπτομέρειες της 

υποστήριξης και της ειδικής εκπαίδευσης, εφόσον διατίθεται, θα περιγράφονται λεπτομερώς 

στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του παρόχου πρόσβασης και του χρήστη.  

Εφόσον ο πάροχος πρόσβασης έχει την δυνατότητα, ο χρήστης θα μπορεί να λάβει 

οικονομική στήριξη για τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής στις υποδομές που θα του δοθεί 

προσβασιμότητα. Η τελική επιχορήγηση που θα δοθεί σε κάθε πρόταση θα εξεταστεί κατά 

περίπτωση, ανάλογα με τον τύπο πρόσβασης, τον τύπο και τον αριθμό των αιτούμενων 

διευκολύνσεων, τη διάρκεια παραμονής, το συνολικό κόστος και την οικονομική 

διαθεσιμότητα του εταίρου. 

5. Απαιτήσεις από τον χρήστη μετά τη λήξη εργασιών 

Μετά τη λήξη του έργου πρόσβασης, και εντός 30 ημερών, ο χρήστης πρέπει να υποβάλει 

έκθεση πεπραγμένων όπου θα περιγράφει τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα 

επιστημονικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της έκθεσης. Η έκθεση θα 

δημοσιεύεται στον ιστότοπο του HIMIOFoTS και ο χρήστης υποχρεούται στην 
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επικαιροποίηση της στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα 

μετά την παρέλευση 30 ημέρων από την ολοκλήρωση του έργου πρόσβασης.  

Η παραλαβή και η έγκριση αυτής της έκθεσης με το σύνολο των επιστημονικών δεδομένων 

που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητη  για την οριστικοποίηση 

και πιστοποίηση λήξης της πρόσβασης του χρήστη στην ερευνητική υποδομή, όπως 

αναφέρεται στο Ιδιωτικό συμφωνητικό. 

Οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προκύπτουν από το έργο 

προσβασιμότητας HIMIOFoTS πρέπει να αναφέρονται στον  πάροχο πρόσβασης και στον 

συντονιστή του προγράμματος HIMIOFoTS. Επιπλέον, οι δημοσιεύσεις ή διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας που θα προκύψουν θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς την υποστήριξη τους 

από τον πάροχο πρόσβασης και το πρόγραμμα HIMIOFoTS ακολουθώντας τις οδηγίες που 

περιγράφονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014 -

2020. 

Οι χρήστες δεσμεύονται να απαντήσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα σε όλα τα αιτήματα 

του συντονιστή καθώς και του γραφείου  συντονισμού και διαχείρισης των έργων 

προσβασιμότητας του HIMIOFoTS, σχετικά με τις δραστηριότητές πρόσβασης τους. 

6. Αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων  

Η υποβολή και αξιολόγηση της πρότασης πραγματοποιείται σε τρία στάδια: 

 Πρώτο στάδιο: η πρόταση υποβάλλεται αρχικά στον πάροχο πρόσβασης της 

ερευνητικής υποδομής ώστε να ελεγχθεί η επιστημονική και τεχνική συμβατότητα. 

Έτσι, ο χρήστης, καλείται να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της υποδομής όπως 

ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να επιβεβαιώσει την 

σκοπιμότητα (ποιότητα και αποδοτικότητα) του έργου που προτείνεται. Μόνο οι 

προτάσεις που γίνονται δεκτές κατά το πρώτο στάδιο θα εξεταστούν στα  επόμενα 

στάδια. 

 Δεύτερο στάδιο: η πρόταση υποβάλλεται από τον χρήστη στο Γραφείο Συντονισμού 

και Διαχείρισης των έργων ΠΕΥ του HIMIOFoTS. Το Γραφείο συντονισμού και 

διαχείρισης των έργων ΠΕΥ  πραγματοποιεί τον έλεγχο των προτάσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ως προς την συμμόρφωσή τους με τους κανόνες προσβασιμότητας 
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και την τεχνική τους αρτιότητα και στη συνέχεια συντονίζει τη διαδικασία 

αξιολόγησης τους. Το γραφείο συντονισμού και διαχείρισης μπορεί να ζητήσει στους 

υποψήφιους χρήστες τροποποιήσεις στην πρόταση τους. Η πρόταση με τις 

απαραίτητες τροποποιήσεις θα πρέπει να επαναυποβληθεί σε χρονικό διάστημα όχι 

μεγαλύτερο της μιας εβδομάδας. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια θα 

προωθούνται στην Επιτροπή Αξιολόγησης του HIMIOFoTS. 

 Τρίτο στάδιο: Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) του HIMIOFoTS, αξιολογεί όλες τις 

προτάσεις που έλαβε από το Γραφείο συντονισμού και διαχείρισης των έργων ΠΕΥ 

βάσει συμφωνηθέντων κριτηρίων επιλογής και συντάσσει μία σύντομη λίστα με τους 

χρήστες που μπορούν να επωφεληθούν από την πρόσβαση στις ερευνητικές 

υποδομές ή εγκαταστάσεις. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων ΠΕΥ αποτελείται από: 

 Έναν εκπρόσωπο του HIMIOFoTS 

 Δύο εξωτερικούς αξιολογητές με πιστοποιημένες γνώσεις του φυσικού και τεχνικού 

αντικειμένου της πρότασης ΠΕΥ 

Η αξιολόγηση των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται βάσει των ακόλουθων 

κριτηρίων: 

 Επιστημονική αριστεία της ερευνητικής ομάδας 

 Πρωτοτυπία και επιστημονική ποιότητα 

 Ποιότητα της μεθοδολογίας και χρήση της ερευνητικής υποδομής 

 Καινοτόμος προσέγγιση / δυναμικό καινοτομίας (σύνδεσμος με  τη βιομηχανία) 

 Ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα / αντίκτυπο 

 Πολλαπλή/ διεπιστημονική προσέγγιση (συμπεριλαμβανομένης της διεπιστημονικής 

πτυχής που αφορά μεθοδολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα και συμμετέχουσες 

ομάδες) 

 Πιθανές πτυχές κατάρτισης για νέους ή νέους χρήστες 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε χρήστες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει προηγουμένως την 

εγκατάσταση (νέοι χρήστες). Επιπλέον, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των 

γυναικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ προκειμένου να προωθηθούν οι ίσες ευκαιρίες 

στην υλοποίηση των έργων προσβασιμότητας. 
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Τα αποτελέσματα της επιλογής δημοσιεύονται στον ιστότοπο του HIMIOFoTS και 

κοινοποιούνται απευθείας στους χρήστες και στους παρόχους πρόσβασης των ερευνητικών 

υποδομών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Κριτήρια Αξιολόγησης  

Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αξιολογούνται σύμφωνα με τα παρακάτω 

κριτήρια: 

# Κριτήριο Αξιολόγησης Μέγιστος 
Βαθμός 

1 Επιστημονική αριστεία της ερευνητικής ομάδας 5 

2 Πρωτοτυπία και επιστημονική ποιότητα του προτεινόμενου έργου 5 

3 Ποιότητα της μεθοδολογίας και χρήση της ερευνητικής υποδομής 5 

4 Καινοτόμος προσέγγιση / δυναμικό καινοτομίας (σύνδεσμος προς 
τη βιομηχανία) 

5 

5 Ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα / αντίκτυπο 5 

Συνολική Βαθμολογία 25 

Μία πρόταση θεωρείται ότι αξιολογήθηκε θετικά όταν λάβει βαθμολογία ≥15. 

Μετά την ανακοίνωση της τελικής επιλογής, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με 

τον Διαχειριστή της Ερευνητικής Υποδομής που έχει επιλεγεί για τις δραστηριότητές του για 

να λάβει πρόσθετες πληροφορίες/ οδηγίες. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσει με το 

Γραφείο Συντονισμού και Διαχείρισης  των έργων ΠΕΥ  του HIMIOFoTS προκειμένου να 

ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ Χρήστη, Παρόχου ΠΕΥ 

και τον Συντονιστή του HIMIOFoTS. 

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία Πρόσβασης στις Ερευνητικές Υποδομές 

του HIMIOFoTS, από την έναρξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

υλοποίηση του έργου: 
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