
 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ξάνθου 32 15451, Ν. Ψυχικό  Τηλ. 6728000, 6725233  Fax 6779561, e-Mail info@oasp.gr 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου214  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡ ΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. : ΕΕ   133     οικ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τµήµα: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας 
Πληροφορίες: Μάργαρης Βασίλης, Αλέξανδρος Σαββαϊδης 
2310-476081 

 

 

   

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, 4µηνης διάρκειας, για 
απασχόληση 15 ωρών την εβδοµάδα στην ειδικότητα της Πληροφορικής για την υποστήριξη του 
Εθνικού ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων. Η συνολική αµοιβή του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.880 
€ 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 καταλληλότητα του 

υποψηφίου 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι την ∆ευτέρα 10 Μαρτίου 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 του Εθνικού ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων του ΟΑΣΠ-
ΙΤΣΑΚ και συγκεκριµένα: 
 

1. Η υποστήριξη των τηλεπικοινωνιών του Εθνικού ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων



 

 

2. ∆ιαµόρφωση και διαχείριση επιταχυνσιογράφων (configuration οργάνων, firmware updates, 
troubleshooting) 

3. Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που άπτονται του Εθνικού ∆ικτύου 
Επιταχυνσιογράφων 

 

Τυπικά προσόντα 

• Τεκµηριωµένη επαγγελµατική εµπειρία 7 τουλάχιστον ετών στην πληροφορική από τα 
οποία τα 5 τουλάχιστον χρόνια στην διαχείριση συστηµάτων Linux µε χρήση περιβάλλοντος 
γραµµής εντολών (command line) 

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 
Απαραίτητες γνώσεις 
 

• 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: 15 ώρες εβδοµαδιαία 
 
Τοποθεσία: Οδός ∆ασυλλίου, Ελαιώνες Πυλαίας (απαιτείται µεταφορικό µέσο)  
 
 
 
  Ο Υπεύθυνος της Γραµµατείας 

του ΕΛΚΕ του ΟΑΣΠ 
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