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Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου (ΙΤ-02) στα πλαίσια του του 
ερευνητικού προγράμματος «A Scientific Network for Earthquake, 

Landslide and Flood Hazard Prevention-Blacksea».

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στo πλαίσιo υλοποίησης του ερευνητικού 
προγράμματος  «A Scientific Network for Earthquake,  Landslide and Flood Hazard Prevention-
Blacksea» με κωδικό 4.009  προκηρύσσει μια (1) θέση σύμβασης έργου, 10μηνης διάρκειας και 
6ωρης απασχόλησης στην ειδικότητα της Πληροφορικής για την υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου 
Επιταχυνσιογράφων. Η συνολική αμοιβή του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.269 € πλέον ΦΠΑ. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  στις  διευθύνσεις 
kiriaki@itsak.gr & rc@itsak.gr και με θέμα “Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου (ΙΤ-02)”:

1. αίτηση ενδιαφέροντος 
2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από όπου θα προκύπτουν τα απαραίτητα προσόντα για 

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

υποψηφίου
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να 
κληθούν  σε  συνέντευξη  σε  περίπτωση  που  κριθεί  ότι  απαιτούνται  επιπλέον  στοιχεία  για  την 
αξιολόγησή τους.

Αντικείμενο απασχόλησης

Αντικείμενο της θέσης είναι η υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών και υπηρεσιών του ΟΑΣΠ 
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα:

1. Ανάπτυξη / τροποποίηση βάσης δεδομένων σε MySQL server, προετοιμασία και εισαγωγή 
δεδομένων.
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2. Ανάπτυξη / τροποποίηση διαδικτυακής εφαρμογής διάθεσης των δεδομένων 

3. Υποστήριξη τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων

4. Διαμόρφωση και διαχείριση επιταχυνσιογράφων (configuration οργάνων, firmware updates, 
troubleshooting)

5. Υποστήριξη  άλλων  δραστηριοτήτων  που  άπτονται  του  Εθνικού  Δικτύου 
Επιταχυνσιογράφων

Τυπικά προσόντα

• Πτυχίο Πληροφορικής Γ' βάθμιας εκπαίδευσης (Πληροφορικής / Επιστήμης Υπολογιστών / 
Μηχανικού Η/Υ / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με κατεύθυνση Πληροφορικής)

• Επαγγελματική εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών στην πληροφορική
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Απαραίτητες γνώσεις

• Πολύ καλή γνώση βάσεων δεδομένων
• Πολύ καλή γνώση ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών σε περιβάλλον MySQL - PHP
• Πολύ καλή κατανόηση θεμάτων δικτύων TCP/IP
• Εξοικείωση με την χρήση συστημάτων linux και περιβάλλοντος γραμμής εντολών 

(command line)

Επιθυμητές γνώσεις

Θα εκτιμηθούν πρόσθετες γνώσεις που θα τεκμηριώνονται από εργασιακή εμπειρία στα ακόλουθα 
αντικείμενα:

• Προγραμματισμός σε unix scripting languages (tcsh / bash / perl)

Ωράριο απασχόλησης: Καθημερινά 09.00-15.00 

Τοποθεσία: Οδός Δασυλλίου, Ελαιώνες Πυλαίας (απαιτείται μεταφορικό μέσο) 

Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας
του ΕΛΚΕ του ΟΑΣΠ

Ε. Τσιράς
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