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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

«Ο.Α.Σ.Π.»

Τμήμα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Πληροφορίες: Τσιράς Ευστάθιος

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εσωτερικού έργου 
«Αναβάθμιση υπηρεσιών χαρτών αισθητότητας, καταγραφής και διάχυσης 

δεδομένων επιταχυνσιογράφων - SHAKE2»

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του 
εσωτερικού  έργου:  «Αναβάθμιση  υπηρεσιών  χαρτών  αισθητότητας,  καταγραφής  και 
διάχυσης δεδομένων επιταχυνσιογράφων - SHAKE2 (κωδ. Έργου 4.011)», προκηρύσσει 
μια θέση σύμβασης έργου με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

Αντικείμενο του Έργου  :   
Αναβάθμιση της υπηρεσίας καταγραφής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από το Εθνικό 
Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων:
(α)  Εγκατάσταση και  παραμετροποίηση του λογισμικού  SeisComp3 για  λήψη συνεχούς 
ροής δεδομένων από το Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων.
(β) Αυτόματη παραγωγή δεδομένων εισόδου για το λογισμικό ShakeMap
(γ) Υλοποίηση υπηρεσιών διάχυσης δεδομένων επιταχυνσιογράφων.

Τυπικά Προσόντα  :   
(α)  Πτυχίο ΑΕΙ από Τμήμα Γεωλογίας (ή αντίστοιχο πτυχίο από Πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού) με ειδίκευση στην Σεισμολογία και τεκμηριωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
ετών στο αντικείμενο του έργου, 
(β) Καλή γνώση Αγγλικών

Απαραίτητες γνώσεις  :   
(α)  Προηγούμενη  εμπειρία  στην  εγκατάσταση  και  παραμετροποίηση  του  λογισμικού 
SeisComp3 (έκδοση jakarta),
(β) Προηγούμενη εμπειρία στην επεξεργασία δεδομένων από σεισμολογικά δίκτυα,
(γ) Καλή γνώση unix ή perl ή python scripting language.

Έναρξη & Διάρκεια του Έργου  :   1/7/2017 έως 31/10/2017 (διάρκεια 4 μήνες)

Αμοιβή έργου  :   4.000 Ευρώ μικτά



Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της Δευτέρας 19 Ιουνίου 2017.

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 την θέση

3. Κάθε  άλλο  στοιχείο  που  θα  βοηθήσει  στη  διαμόρφωση  γνώμης  για  την 
καταλληλότητα του υποψηφίου.

Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας
του ΕΛΚΕ του ΟΑΣΠ

Ε. Τσιράς
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