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Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού 
Προγράμματος «SIREAT - SIte Response empirical Estimation using Advanced 
Techniques» (Κωδ. Έργου 2.027) 
 
Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Ερευνητικού Προγράμματος «SIREAT - SIte Response empirical Estimation using 
Advanced Techniques» (Κωδ. Έργου 2.027), προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου με 
βάση τα παρακάτω στοιχεία:  

Αντικείμενο του Έργου: 

Θα περιλαμβάνει τις παρακάτω 3 δράσεις: 

 Εκτίμηση  χρονικών συναρτήσεων της σεισμικής πηγής για σεισμούς του Ελληνικού 
χώρου και της περιοχής των Γαλλικών Άλπεων με την εφαρμογή και ανάπτυξη της 
μεθοδολογίας ανάλυσης κυμάτων ουράς σεισμικών καταγραφών και σύγκριση με 
αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων μεθοδολογιών. 

 Εκτίμηση παραμέτρων πηγής, δρόμου διάδοσης και τοπικών συνθηκών σε σταθμούς 
επιταχυνσιογράφων & σεισμογράφων σε περιοχές χαμηλής σεισμικότητας στην 
Νοτιοανατολική Γαλλία με τη μέθοδο της γενικευμένης αντιστροφής και σύγκριση με 
αντίστοιχα αποτελέσματα του Ελληνικού χώρου. 

 Στη συνεργασία περιλαμβάνεται ένα ταξίδι περίπου 2 εβδομάδων στη Γαλλία για 
συνεργασία με την αντίστοιχη ερευνητική ομάδα στο πλαίσιο του Έργου SIREAT. 

Τα παραδοτέα  των δράσεων 1 & 2 θα είναι στα αγγλικά υπό μορφή εργασιών προς 
δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια.  
 
Τα απαιτούμενα προσόντα του/της υποψηφίου να είναι: 

1.    Πτυχίο Γεωλόγου και πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
2.   Μεταπτυχιακό τίτλο-Διατριβή ειδίκευσης  ή/και   Διδακτορικό δίπλωμα, στη 

Σεισμολογία. 
3.   Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα σχετικά με ανάλυση κυμάτων ουράς  (coda 

waves) και γενικευμένης αντιστροφής σεισμικών καταγραφών.  
 

Αν δεν πληρούνται τα παραπάνω προσόντα ο/η υποψήφιος/α  αποκλείονται. 
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Η διάρκεια του Έργου είναι 6μηνη.  

Το προτεινόμενο ποσό της σύμβασης είναι 6.000,00  € μικτά πλέον ποσό έως 1.500 € για 
την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων στη Γαλλία. Το 30% θα καταβληθεί με την υπογραφή της 
σύμβασης και το 70% με την ολοκλήρωση των 2 παραδοτέων. 

 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 10.00 π.μ.  της 24ης Μαρτίου 2022. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 
rc@itsak.gr  και με θέμα «Προκήρυξη Ανάθεσης Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού 
Προγράμματος «SIREAT - SIte Response empirical Estimation using Advanced 
Techniques» (Κωδ. Έργου 2.027) » τα ακόλουθα: 
 
 

1. αίτηση ενδιαφέροντος του υποψηφίου Αναδόχου 

2. αναλυτικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου Αναδόχου από όπου θα προκύπτουν τα 
απαιτούμενα προσόντα για την άρτια υλοποίηση του υπό ανάθεση Έργου 

3. Κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης κατά την αξιολόγηση 
του υποψηφίου Αναδόχου 

 
 
  Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας 

Του ΕΛΚΕ του Ο.Α.Σ.Π. 
   

 
 
 
 

  Ε. Τσιράς 
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