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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του
έργου «CLIMATREE - Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από
δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα» που συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ΕΥ την κα. Ραφαέλλα – Ελένη Σωτηροπούλου, ενδιαφέρεται για τη
σύναψη μιας (1) σύμβασης έργου διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του
έργου:
Με έναν εξωτερικό συνεργάτη-ερευνητή με αντικείμενο «Δυναμική μείωση της κλίμακας δεδομένων
παγκόσμιου κλιματικού μοντέλου».
Παραδοτέο:
Δεδομένα προσομοίωσης παγκόσμιου και μέσης κλίμακας μετεωρολογικού μοντέλου για τις
υφιστάμενες κλιματικές συνθήκες.
Απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους:
 Φυσικός με Διδακτορικό στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα
 Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα LIFE
 Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία μετά τη λήψη του διδακτορικού σε

εκπαιδευτικό/ερευνητικό ίδρυμα του εξωτερικού.
 Εμπειρία σε παγκόσμια κλιματικά μοντέλα και κατά προτίμηση στο μοντέλο NASA GISS ModelE

που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του ερευνητικού Έργου.
 Εμπειρία στη μεθοδολογία δυναμικής μείωσης κλίμακας από παγκόσμια κλιματικά μοντέλα

(downscaling) (Στα πλαίσια του ερευνητικού Έργου θα χρησιμοποιηθεί το WRF).
 Εμπειρία σε ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 Εμπειρία σε θέματα κλιματικής αλλαγής.
 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Η αμοιβή που αντιστοιχεί στην παραπάνω σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 36.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Η επιλογή των καταλληλότερων από τις/τους υποψήφιες/ους θα γίνει έπειτα από εκτίμηση των
τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων υποψηφίων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τυπικών ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων, η επιλογή των
καταλληλότερων από τις/τους υποψήφιες/ους θα γίνει έπειτα από συνέντευξη.

Η παραλαβή της αναλυτικής πρόσκλησης όπου περιγράφονται διεξοδικά το αντικείμενο
σύμβασης και η διαδικασία συμμετοχής και επιλογής καθώς και η υποβολή των αιτήσεων το αργότερο
μέχρι 17/12/2015 και ώρα 14:00 θα γίνεται από τη Γραμματεία της Ε.Ε. στην Κοζάνη (Πληροφορίες κ.
Χρύσα Ιακωβίδου, τηλ.: 2461056440).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Αντώνιος Τουρλιδάκης
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