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Προκήρυξη Θέσης Σύµβασης Έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος “Preparedness for Appropriate accommodation in 

Emergency Shelters” – PACES 

 

Ο Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας στo πλαίσιο υλοποίησης του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος “Preparedness for Appropriate accommodation in Emergency 
Shelters” – PACES µε κωδικό 4.016 προκηρύσσει µία (1) θέση σύµβασης έργου ως εξής:  

� Μία θέση πολιτικού µηχανικού, 11µηνης διάρκειας (από 01-02-2017 έως 31-12-2017) 
για συνολική απασχόληση 15 ηµερών µε συνολική αµοιβή στο ποσό των 2.232,00€.  

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. Συνοπτικό 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 τις 14.00 της Παρασκευής 20 Ιανουαρίου 2017. 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 της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
“Preparedness for Appropriate accommodation in Emergency Shelters” – PACES, στο 
οποίο ο Ο.Α.Σ.Π. µετέχει ως εταίρος. Λόγω της φύσεως του έργου, η συνεργασία µε 
τον/την συµβαλλόµενο/νη θα καθορίζεται από τον/την Επιστηµονικά Υπεύθυνο/η του έργου 
ανάλογα µε τις ανάγκες του και θα περιλαµβάνει φυσική παρουσία ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα καθώς και συµµετοχή σε δράσεις του έργου.  

Το αντικείµενο του έργου, στο οποίο πρόκειται να ασχοληθεί ο/η συµβαλλόµενος/νη, είναι 
το ακόλουθο: 



 

 

1. Μελέτη για την εκτίµηση της αντίληψης του σεισµικού κινδύνου (seismic risk 
perception) και την επικοινωνιακή του στρατηγική (seismic risk communication 
strategy) µε διάφορες οµάδες στόχους.  

2. Μελέτη και αξιοποίηση των παραγόµενων δεδοµένων του έργου για την σύνταξη 
εγχειριδίου, κατευθυντήριων οδηγιών, των επιχειρησιακών ασκήσεων, κτλ, σε 
συνεργασία και µετά από συνεννόηση µε τον/την Επιστηµονικά Υπεύθυνο/η του 
έργου. 

3. Υποστήριξη δράσεων διάχυσης και άλλων δραστηριοτήτων που άπτονται του 
έργου, στην αγγλική γλώσσα. 

Τυπικά προσόντα 

� Τεκµηριωµένη επαγγελµατική εµπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην εκπόνηση 
έργων ή µελετών. 

� Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείµενο. 

� Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Απαραίτητες γνώσεις 
 

� Άριστη γνώση συστηµάτων ΓΠΣ (Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών) 
ανοιχτού λογισµικού, κατά προτίµηση του QGIS.  

� Άριστη γνώση του Microsoft Office (Word, Excel, Access) 

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

• Γνώση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών 

• Γνώση σχεδιαστικών προγραµµάτων (CAD) 
 

 
  Ο Υπεύθυνος της Γραµµατείας 

του ΕΛΚΕ του ΟΑΣΠ 
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