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Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) 

«Εκτέλεση με Ίδια μέσα» -Συμμετοχή της Μονάδας Έρευνας  ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην 

υποδομή HellenicObservingSystem (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 μέσα» - Συμμετοχή της 

Μονάδας Έρευνας  ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή HellenicObservingSystem 

(HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»  

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697, προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου στα πλαίσια της 

HELPOS 2.3.3: Χάρτες Κατανομής της Ισχυρής Εδαφικής Κίνησης (Shakemaps) με βάση 

τα παρακάτω στοιχεία:  

 

Αντικείμενο της Σύμβασης: 

Ενσωμάτωση στο  ShakeMap v4.0 πρόσφατων GMP Models προτεινόμενων για τον 

ευρύτερου Ελληνικό χώρo, συντελεστών εδαφικής ενίσχυσης, μακροσεισμικών 

παρατηρήσεων και δοκιμασία/έλεγχος a posteriori επιλεγμένων σεναρίων πραγματικών 

σεισμών"  

Τυπικά Προσόντα: 

α) Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Πτυχίο Γεωλόγου (ή αντίστοιχο από Πανεπιστήμιο 

του εξωτερικού) 

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνικής Σεισμολογίας  

γ) Καλή γνώση Αγγλικών 



 

 

δ) Πολύ καλή γνώση Unix 

δ) Εμπειρία σε σχετικές εργασίες. 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

Προηγούμενη εμπειρία στα αντικείμενα της σύμβασης θα συνεκτιμηθεί θετικά κατά την 

αξιολόγηση  

 

Έναρξη & Διάρκεια του Έργου: 15/7/2021 έως 30/9/2021 (διάρκεια 2.5μήνες) 

 

Αμοιβή έργου:4800 Ευρώ μικτά 

 

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 30η Ιουνίου 2021. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 

rc@itsak.gr  και με θέμα “Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου” τα ακόλουθα: 

 

1. αίτηση ενδιαφέροντος  

2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από όπου θα προκύπτουν τα απαραίτητα 

προσόντα για τη θέση 

3. Κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την 

καταλληλότητα του υποψηφίου. 

 

 

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 

rc@itsak.gr  και με θέμα “Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου” τα ακόλουθα: 

 

4. αίτηση ενδιαφέροντος  

5. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από όπου θα προκύπτουν τα απαραίτητα 

προσόντα για τη θέση 



 

 

6. Κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την 

καταλληλότητα του υποψηφίου. 

 

 

  Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας 

Του ΕΛΚΕ του ΟΑΣΠ 

   

 

 

 

 

  Ε.Τσιράς 

 


