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Πρόθεση Ανάληψης Έργου στα πλαίσια του Χρηµατοδοτούµενου από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου µε τίτλο INspired GEOdata CLOUD Services 

(InGeoCLOUDS). 

 

Αντικείµενο του έργου 

• Εγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος Linux στην υποδοµή που θα υποδειχθεί 

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

• Παρακολούθηση, έλεγχος καλής λειτουργίας και προσαρµογή της παραπάνω 
εγκατάστασης για όλη την διάρκεια του έργου (έως 08/2014). 

Τυπικά προσόντα 

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από Τµήµα Πληροφορικής (ή αντίστοιχο πτυχίο από Πανεπιστήµιο 
του εξωτερικού) και τεκµηριωµένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στις γεω-
επιστήµες 

Ή 

• Πτυχίο ΑΕΙ από Τµήµα Γεωλογίας (ή αντίστοιχο πτυχίο από Πανεπιστήµιο του 
εξωτερικού) και τεκµηριωµένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντικείµενα 
πληροφορικής συναφή µε το έργο. 

• Καλή γνώση Αγγλικών 

Απαραίτητες γνώσεις 

• Προηγούµενη εµπειρία στην εγκατάσταση και παραµετροποίηση λειτουργικών 
συστηµάτων Linux 

• Προηγούµενη εµπειρία στην εγκατάσταση και παραµετροποίηση εφαρµογών γεω-
επιστηµών. 

• Γνώση δηµιουργίας προγραµµάτων κάνοντας χρήση unix scripting language.  



Η έναρξη του έργου ορίζεται για την 1η Μαΐου 2012. Η υλοποίηση θα ολοκληρωθεί σε δύο 
φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά την εγκατάσταση και παραµετροποίηση του λογισµικού 
µέχρι του σηµείου της καλής λειτουργίας και θα έχει χρονική διάρκεια 4 µηνών. Η δεύτερη 
φάση θα ξεκινάει µε το πέρας της πρώτης φάσης (την 1η Σεπτεµβρίου 2012) και θα αφορά 
την παρακολούθηση, τον έλεγχο καλής λειτουργίας και την προσαρµογή της εγκατάστασης 
µέχρι το πέρας του έργου (8/2014). Η συνολική αµοιβή για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 
6.000,00 €. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Κυριακή Κωνσταντινίδου 
(kiriaki@itsak.gr, 2310-476081 εσ.1064). 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να στείλουν αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόµενη από 
αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα στο παραπάνω email µέχρι τις 17.00 της Τρίτης 17 
Απριλίου 2012. 
 
 
  Ο Υπεύθυνος της Γραµµατείας 
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