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Αθήνα, 26.09.2017  
Αριθ. πρωτ.: 2482 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 27.09.2017 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
«Drought and fIre ObServatory and eArly waRning systeM - “DISARM”» της Δράσης 
INTERREG-Balkan-Mediterranean, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση 
προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ως εξής: 
 
Περιγραφή θέσεων: 
ΘΕΣΗ Α: Μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη Μεταδιδάκτορα (Post-doc) με 
αντικείμενο την «Ανάλυση δορυφορικών παρατηρήσεων με εφαρμογές άμεσης πρόγνωσης και 
υποστήριξη δικτύου μετεωρολογικών σταθμών ΙΕΠΒΑ». 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από 1.11.17 έως 14.09.19, με δυνατότητα παράτασης. Η συνολική 
αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €). 

 
Απαιτούμενα προσόντα: 
 
1. Διδακτορικό δίπλωμα στη Μετεωρολογία/Φυσική της Ατμόσφαιρας 

2. Εμπειρία ανάλυσης δορυφορικών παρατηρήσεων για μετεωρολογικές εφαρμογές και 
εφαρμογές άμεσης πρόγνωσης 

3. Εμπειρία σε επιχειρησιακή χρήση δορυφορικών δεδομένων και σχετικών προιόντων 

4. Εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων αλλά και διαχείριση δικτύων μετεωρολογικών σταθμών 

5. Σχετικές δημοσιεύσεις 

6. Τεκμηριωμένη καλή γνώση Αγγλικών  

 

ΘΕΣΗ Β: Μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη Μεταδιδάκτορα (Post-doc) με 
αντικείμενο τη «Μοντελοποίηση κίνησης μετώπου δασικών πυρκαγιών και  ένταξή τους σε 
επιχειρησιακή υπηρεσία». 

ΑΔΑ: 7ΧΞ5ΟΡΕΙ-Β5Υ



Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από 1.11.17 έως 30.08.19, με δυνατότητα παράτασης. Η συνολική 
αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00 €). 

 
Απαιτούμενα προσόντα: 
 
1. Διδακτορικό δίπλωμα στη Μετεωρολογία/Φυσική της Ατμόσφαιρας 

2.   Εμπειρία εργασίας με το μετεωρολογικό μοντέλο WRF 

3. Εμπειρία σε επιχειρησιακή πρόγνωση καιρού με χρήση αριθμητικών μοντέλων 

4. Σχετικές δημοσιεύσεις 

5. Τεκμηριωμένη άριστη γνώση Αγγλικών  

 
Η αξιολόγηση των βιογραφικών των υποψηφίων θα γίνει από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης.  
 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και 
στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του 
ΕΑΑ, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ. 
 
Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 13 
Οκτωβρίου 2017 στη Γραμματεία του ΙΕΠΒΑ, Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Λόφος Κουφού, Π. 
Πεντέλη, 15236, Αθήνα, ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: katpap@noa.gr, υπόψη κας 
Παπαγιαννάκη.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Βασιλική 
Κοτρώνη, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kotroni@noa.gr.  
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
ΕΑΑ, στη διεύθυνση  www.noa.gr 
 

 
 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ  
& Πρόεδρος του ΔΣ 

 
 
 
 
 

 Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 
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