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Προκήρυξη Θέσης Σύµβασης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συνέπειες της 

Ισχυρής κίνησης στο δοµηµένο περιβάλλον -  Αποτίµηση σεισµικής επάρκειας επιλεγµένων 

κατασκευών» που συνάφθηκε µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ στο 

πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Earthquake disasters management integrated system» µε 

ακρωνύµιο ERMIS και κωδ. MIS 5003751 η οποία υποβλήθηκε και εντάχτηκε στο 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Interreg Ελλάδα Ιταλία 2014 – 2020.  

 

Ο Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

«Συνέπειες της Ισχυρής κίνησης στο δοµηµένο περιβάλλον -  Αποτίµηση σεισµικής επάρκειας 

επιλεγµένων κατασκευών» που συνάφθηκε µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΟΑΣΠ – 

ΙΤΣΑΚ στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Earthquake disasters management integrated system» µε 

ακρωνύµιο ERMIS και κωδ. MIS 5003751 η οποία υποβλήθηκε και εντάχτηκε στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραµµα Interreg Ελλάδα Ιταλία 2014 – 2020.  

προκηρύσσει µια θέση σύµβασης έργου µε βάση τα παρακάτω στοιχεία:  

 

Το Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η συµµετοχή στην εκτέλεση των παρακάτω 
παραδοτέων του σχετικού Ερευνητικού Προγράµµατος: 
  

1. Αποτίµηση σεισµικής επάρκειας επιλεγµένων κατασκευών (∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ), 

και προτάσεις για την αντιµετώπιση της υψηλής τρωτότητας αυτών των κατασκευών. Θα 

εξεταστούν τρείς συνολικά κατασκευές (στατικά ανεξάρτητες) µια εκ των οποίων θα είναι 

επιλεγµένη µονάδα από το κτιριακό συγκρότηµα της Μονής Βελλά. Οι υπόλοιπες δύο θα 

επιλεγούν εντός της πληγείσας από την εν λόγω σεισµική ακολουθία περιοχής, µε απόφαση 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρεια Ηπείρου, 

σε εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύµβασης. 



 

 

2. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης ταχέος οπτικού ελέγχου, ελέγχου κατασκευής σε προσεισµικό 

στάδιο, καταγραφή βλαβών σε µετασεισµικό στάδιο, και αξιολόγηση σπουδαιότητας των 

βλαβών για την αποµένουσα αντοχή των κατασκευών. 

3. Σχέδιο ενηµέρωσης - εγχειρίδιο παροχής οδηγιών πολιτικής προστασίας στον τοπικό 

πληθυσµό 

 

 

Τυπικά Προσόντα (Ως 100 βαθµούς) :  

(α) Πτυχίο ΑΕΙ από Τµήµα Πολιτικού Μηχανικού (ή αντίστοιχο πτυχίο από Πανεπιστήµιο του 

εξωτερικού µε αναγνώριση ∆ΟΑΤΑΠ) µε ειδίκευση στην ∆οµοστατική και τεκµηριωµένη εµπειρία 

και συνεργασία µε µελετητικές εταιρείες, αλλά και κατασκευαστικές, για απόκτηση επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων σε έργα Πολιτικού Μηχανικού.  (Ως 30 βαθµούς) 

(β) Καλή γνώση Αγγλικών (Ως 10 βαθµούς) 

(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωµα στο ∆οµοστατικό τοµέα σε θέµατα συµπεριφοράς  κατασκευών έναντι 

σεισµικού κινδύνου, µε καλή επίδοση στα µαθήµατα σχετικά µε το παραπάνω αντικείµενο. (Ως 60 

βαθµούς) 

 

Πρόσθετα προσόντα που θα αξιολογηθούν (Ως 150 βαθµούς) :  

 

 (α) Τεκµηριωµένη εµπειρία στην αποτίµηση σεισµικής επάρκειας κτιρίων. Η  εµπειρία σε µελέτες 

έργων είτε από οπλισµένο σκυρόδεµα είτε από φέρουσα τοιχοποιία, µε έµφαση στη σεισµική τους 

απόκριση, θα αποδεικνύεται µε σχετικές βεβαιώσεις του εργοδότη. (Ως 30 βαθµούς) 

(β) Ευχέρεια στη χρήση σχεδιαστικών προγραµµάτων και προγραµµάτων επεξεργασίας κειµένου, 

λογιστικών φύλλων ( EXCEL) και περιήγησης διαδικτύου (web browsers) (Ως 10 βαθµούς) 

(δ) Εµπειρία στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, για έργα Πολιτικού Μηχανικού. (Ως 10 βαθµούς) 

(ε) Η διαθεσιµότητα-συνεργασιµότητα για την ταχεία ολοκλήρωση των παραδοτέων του 

προγράµµατος. (Ως 30 βαθµούς) (θα κριθεί από την συνέντευξη). 

(ε)  Η προσωπική συνέντευξη θα ληφθεί υπόψη για τη διαµόρφωση της συνολικής εικόνας και της 

τελικής αξιολόγησης του-της υποψηφίου, και θα πραγµατωθεί από τον επιστηµονικά υπεύθυνο του 

έργου. (Ως 50 βαθµούς) 

(στ) Βαθµός διπλώµατος Μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. (Ως 20 βαθµούς) 

 

Συµπληρωµατικά δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης. Το 

διδακτορικό δίπλωµα δεν θα θεωρείται για τη παρούσα συγκεκριµένη προκήρυξη πρόσθετο 

προσόν, επειδή απαιτείται µόνο µεταπτυχιακό δίπλωµα. 

 

Έναρξη & ∆ιάρκεια του Έργου: 15/3/2019 έως 31/12/2019 (διάρκεια  9,5 µήνες) 

Αµοιβή έργου: 7.000,00 Ευρώ µικτά 



 

 

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι τις 14.00  της 11ης  Φεβρουαρίου 2019. 

 

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 

 


