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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

«Ο.Α.Σ.Π.»

Τμήμα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάληψη Έργου στα πλαίσια του 
χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου InGeoCloudS.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΟΑΣΠ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με κωδ. 4.011 και 
τίτλο «INspired GEOdata CLOUD Services (InGeoCloudS)» το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στα πλαίσια του ICT-PSP FP7 
προγράμματος), ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση ανάθεσης έργου:

Αντικείμενο     του     έργου  

• Study  of InGeoCloudS  Application Interface for service integration into cloud 
infrastructure.

• Adaptation of EPPO’s shake-maps service into cloud infrastructure (development work 
in Java will be required).

• Editing of documentation regarding the use of the cloud infrastructure for new data and 
services deployment. Training and support of users.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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http://www.ingeoclouds.net/
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Τυπικά     προσόντα  

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από Τμήμα Πληροφορικής ή εναλλακτικά πτυχίο θετικών επιστημών 
και τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού.

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά     προσόντα  

• Προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση Java RESTful Web Services, με χρήση Jersey 
Web Service API και SPRING application framework (ή παρόμοια).

• Προηγούμενη  συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και εξοικείωση με διαδικασίες 
απομακρυσμένης συνεργασίας.

Η έναρξη του έργου ορίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2012 και η διάρκεια του θα είναι έξι (6) 
μήνες. Η συνολική αμοιβή για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 9.800,00 €. 

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 (όπου θα τεκμηριώνεται η εμπειρία στο αντικείμενο του 
έργου) στο παραπάνω email μέχρι τις 17.00 της Πέμπτης 10 Ιανουαρίου 2012.

Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας
του ΕΛΚΕ του ΟΑΣΠ

Ε. Τσιράς
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