
ANAKOIΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για IPCC Special Report on Global Warming of 1.5oC  

(κωδικός: IPCC_1.5) 

Στο πλαίσιο του 6ου κύκλου δραστηριοτήτων του Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) για 

την κλιματική αλλαγή, το IPCC θα συντάξει ορισμένες τεχνικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων το Special 

Report on Global Warming of 1.5oC (προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2018).  

Η δομή και βασικό περιεχόμενο της έκθεσης, όπως συμφωνήθηκαν στην 44η Ολομέλεια του IPCC, είναι 

διαθέσιμα στο: https://www.ipcc.ch/meetings/session44/l2_adopted_outline_sr15.pdf    

Η συγγραφή της έκθεσης θα γίνει από ομάδα εμπειρογνομώνων από όλον τον κόσμο, οι οποίοι θα επιλεγούν 

κατόπιν αίτησής τους (συνοδευόμενης από σχετικό βιογραφικό σημείωμα) από τα αρμόδια όργανα του IPCC 

όπως προβλέπεται στον Κανονισμό του. Η διαδικασία επιλογής από το IPCC προβλέπεται να ολοκληρωθεί 

τον Ιανουάριο 2017. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κάθε χώρας που συμμετέχει στο IPCC υποβάλλονται μέσω 

του IPCC Focal Point στη χώρα αυτή. Ετσι, η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση έχει ως στόχο να 

προσελκύσει υποψήφιους εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα για την εν λόγω έκθεση, οι οποίοι θα πρέπει 

να διαθέτουν αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση και εμπειρία σχετικές με το αντικείμενο της έκθεσης.  

Ο ρόλος των εμπειρογνωμώνων μπορεί να είναι του Συντονιστή Κύριου Συγγραφέα (Coordinating Lead 

Author-CLA), Κύριου Συγγραφέα (Lead Author-LA), ή Επιθεωρητή Κεφαλαίου (Review Editor-RE). Τα 

καθήκοντα των CLΑs, LΑs και RΕs περιγράφονται στο: https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-

principles-appendix-a-final.pdf (Annex 1). Η απασχόληση των εμπειρογνωμώνων δεν συνοδεύεται από 

κάποια χρηματική αμοιβή.  

Ιδιαίτερα ο ρόλος των CLAs και των LAs είναι ιδιαίτερα απαιτητικός καθώς είναι υπεύθυνοι για τη συγγραφή 

των επιμέρους κεφαλαίων της έκθεσης και στη συνέχεια την αναθεώρηση του κειμένου με βάση σχόλια που 

υποβάλλονται από τις κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών καθώς και από ειδικούς. Επιπλέον, κατά τη 

διάρκεια της σύνταξης της έκθεσης οι συγγραφείς θα συμμετάσχουν σε 4 συναντήσεις εργασίας (Lead 

Author Meetings-LAMs). Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν δυστυχώς διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι από την 

κεντρική διοίκηση για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των δαπανών μετακίνησης και διαμονής κατά τις 

συναντήσεις αυτές των συγγραφέων που ενδέχεται να επιλεγούν από την Ελλάδα, και έτσι οι τελευταίοι θα 

πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να καλύψουν τα έξοδα αυτά από δικούς τους πόρους. 

Στην παρούσα πρόκληση επισυνάπτεται σχετική αίτηση συμμετοχής (GREECE_Nomination_1.5 C_Authors).   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής και ένα 

σύντομο βιογραφικό τους (έως 4 σελίδες και σε μορφή pdf)  στο IPCC Focal Point για την Ελλάδα (Δρ. 

Ελενα Γεωργοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια στο ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ, email: elenag@noa.gr, τηλ.: 210-8109215) έως 

τις 30/11/2016 το αργότερο, σημειώνοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού τους μηνύματος τον κωδικό της 

πρόσκλησης αυτής.  
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