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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 Hellenic Observing System 

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

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697, προκηρύσσει μια θέση σύμβασης. 

 

Αντικείμενο της Σύμβασης: 

Αναβάθμιση ιστοσελίδας για την παρουσίαση των σεισμολογικών δικτύων και των 

σχετικών σεισμολογικών υπηρεσιών του ΙΤΣΑΚ. 

 

Ο ανάδοχος θα επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα, η οποία βασίζεται στο 

Wordpress CMS, προσθέτοντας περιεχόμενο και νέα λειτουργικότητα. Η ιστοσελίδα θα 

πρέπει να έχει την παρακάτω λειτουργικότητα: 

(α) Κατάλληλη παρουσίαση των σεισμολογικών δικτύων του ΙΤΣΑΚ που θα περιλαμβάνει: 

 λίστα των σεισμολογικών σταθμών για κάθε σεισμολογικό δίκτυο,  

 παρουσίαση των σταθμών σε χάρτη 

 δυνατότητα εμφάνισης λεπτομερειών για κάθε σταθμό (συντεταγμένες, έναρξη και 

λήξη λειτουργίας κλπ) 



 

 

(β) Παρουσίαση των σεισμολογικών υπηρεσιών με  

 περιγραφή υπηρεσίας 

 αναφορές 

 παραπομπή στην ιστοσελίδα της κάθε υπηρεσίας εφόσον υπάρχει 

(γ) Δίγλωσσο περιεχόμενο Ελληνικά και Αγγλικά 

Ειδική μέριμνα θα πρέπει να δοθεί σε θέματα ασφάλειας αλλά και σε θέματα εμφάνισης της 

ιστοσελίδας σε αναζητήσεις στον παγκόσμιο ιστό (search engine optimization). 

 

Απαραίτητες γνώσεις: 

(α) Προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη ιστοσελίδων με το Wordpress CMS (τουλάχιστον 

πέντε (5) προηγούμενες υλοποιήσεις λειτουργικές και δημοσιευμένες στον ιστό). 

(β) Προηγούμενη εμπειρία στην εφαρμογή δικλείδων ασφάλειας καθώς και στην 

βελτιστοποίηση των αναζητήσεων στον παγκόσμιο ιστό. 

 

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

 

Αμοιβή έργου: 1500 Ευρώ μικτά 

 

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: 

 

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 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: 

 

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 
 


