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Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια μέσα» 

Έρευνας  ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή 

System (HELPOS

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ (

 

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο 
υλοποίησης του στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια 
μέσα» - Συμμετοχή της Μονάδας Έρευνας  ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή 
Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697, 
προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Αντικείμενο του έργου

Εγκατάσταση και κατάλληλη παραμετροποίηση του λογισμικού παραγωγής 
χαρτών εδαφικής κίνησης και σεισμικής έντασης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Τσιράς Ευστάθιος 

 

   

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια μέσα» - Συμμετοχή της Μονάδας 

Έρευνας  ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή Hellenic Observing

HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697.

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο 
υλοποίησης του στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια 

μετοχή της Μονάδας Έρευνας  ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή 
Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697, 
προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

μενο του έργου 

Εγκατάσταση και κατάλληλη παραμετροποίηση του λογισμικού παραγωγής 
χαρτών εδαφικής κίνησης και σεισμικής έντασης ShakeMaps v4.0

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  1

20 Ιουλίου 2020 

Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ  309 οικ. 

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Συμμετοχή της Μονάδας 

Observing 

)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

) 5002697. 

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο 
υλοποίησης του στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια 

μετοχή της Μονάδας Έρευνας  ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή 
Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697, 
προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου με βάση τα παρακάτω στοιχεία:  

Εγκατάσταση και κατάλληλη παραμετροποίηση του λογισμικού παραγωγής 
v4.0 

ΑΔΑ: ΩΙΣ646Ψ84Ι-4ΧΔ
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Παρακολούθηση, έλεγχος καλής λειτουργίας και προσα
εγκατάστασης για όλη την διάρκεια του έργου.

Τυπικά Προσόντα (Έως 100 βαθμούς):

(α) Πτυχίο ΑΕΙ από Τμήμα Γεωλογίας (ή αντίστοιχο πτυχίο από Πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού) με ειδίκευση στην Σεισμολογία και τεκμηριωμένη εμπειρία 
τουλάχιστον 3 ετών στο αντικείμενο του έργου (έως 80 βαθμούς)

(β) Γνώση Αγγλικών (έως 20 βαθμούς)Απαραίτητες γνώσεις (έως 100 βαθμούς)

Εμπειρία και εξοικείωση με την χρήση συστημάτων linux (έως 40 βαθμούς)

Προηγούμενη εμπειρία στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 
ShakeMaps (έως 60 βαθμούς)

Έναρξη & Διάρκεια του Έργου: 1/09/2020 έως 31/12/2020 (διάρκεια 4 μήνες)

Αμοιβή έργου: 3.750 Ευρώ μικτά

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη 
διεύθυνση rc@itsak.gr
ακόλουθα: 

 αίτηση ενδιαφέροντος 
 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από όπου θα προ

προσόντα για την θέση

Κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την 
καταλληλότητα του υποψηφίου.
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Παρακολούθηση, έλεγχος καλής λειτουργίας και προσαρμογή της παραπάνω 
εγκατάστασης για όλη την διάρκεια του έργου. 

Τυπικά Προσόντα (Έως 100 βαθμούς): 

(α) Πτυχίο ΑΕΙ από Τμήμα Γεωλογίας (ή αντίστοιχο πτυχίο από Πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού) με ειδίκευση στην Σεισμολογία και τεκμηριωμένη εμπειρία 

3 ετών στο αντικείμενο του έργου (έως 80 βαθμούς)

(β) Γνώση Αγγλικών (έως 20 βαθμούς)Απαραίτητες γνώσεις (έως 100 βαθμούς)

Εμπειρία και εξοικείωση με την χρήση συστημάτων linux (έως 40 βαθμούς)

Προηγούμενη εμπειρία στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 
ShakeMaps (έως 60 βαθμούς) 

Έναρξη & Διάρκεια του Έργου: 1/09/2020 έως 31/12/2020 (διάρκεια 4 μήνες)

Αμοιβή έργου: 3.750 Ευρώ μικτά 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της Δευτέρας 17 Αυγούστου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη 
rc@itsak.gr  και με θέμα “Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου” τα 

αίτηση ενδιαφέροντος  
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από όπου θα προκύπτουν τα απαραίτητα 
προσόντα για την θέση 

Κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την 
καταλληλότητα του υποψηφίου. 

 

Ο

του
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ρμογή της παραπάνω 

(α) Πτυχίο ΑΕΙ από Τμήμα Γεωλογίας (ή αντίστοιχο πτυχίο από Πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού) με ειδίκευση στην Σεισμολογία και τεκμηριωμένη εμπειρία 

3 ετών στο αντικείμενο του έργου (έως 80 βαθμούς) 

(β) Γνώση Αγγλικών (έως 20 βαθμούς)Απαραίτητες γνώσεις (έως 100 βαθμούς) 

Εμπειρία και εξοικείωση με την χρήση συστημάτων linux (έως 40 βαθμούς) 

Προηγούμενη εμπειρία στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού 

Έναρξη & Διάρκεια του Έργου: 1/09/2020 έως 31/12/2020 (διάρκεια 4 μήνες) 

Αυγούστου 2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη 
Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου” τα 

κύπτουν τα απαραίτητα 

Κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την 

 

Ο Υπεύθυνος της 

Γραμματείας 

του ΕΛΚΕ του ΟΑΣΠ 

 

Ε. Τσιράς 

ΑΔΑ: ΩΙΣ646Ψ84Ι-4ΧΔ
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