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ΠΟΛΔΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ 

ΥΟΛΗ ΝΑΤΣΙΚΧΝ ΓΟΚΙΜΧΝ 
  
Τατ. Δ/νζε : Σέξκα Υαηδεθπξηαθνύ, Πεηξαηάο, 18539 
 Τελέθωνο : 210 4581644, 2104581336       

Ε-mail : deansecretary@snd.edu.gr  
                 ggalanis@snd.edu.gr  
 

Πειραιάς 26/06/2014 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1141/26.06.2014   

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΠΡΟ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ 

ΔΡΓΟΤ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΔΡΓΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΔΧΝ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ 

ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΤΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ»  

ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΓΡΑΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΔΣΑΓΙΓΑΚΣΟΡΧΝ 

ΔΡΔΤΝΗΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ» ΣΟΤ Δ.Π. «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ». 

 

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ  

ΔΠΑ 2007  - 2013  

 

Η ρνιή Ναπηηθώλ Γνθίκσλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΚΤΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ», ε νπνία πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν - ΔΚΣ) θαη εζληθώλ πόξσλ, πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη 

ζύκβαζε κίζζσζεο εξεπλεηηθνύ έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο 

ηνπ έξγνπ κε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο σο αθνινύζσο:  

Έλαλ (1) εξεπλεηή-ηερληθό, πηπρηνύρν ηκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ή Φπζηθήο, θαηόρνπ 

Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (M.Sc.) ζε ζέκαηα καζεκαηηθήο - θπζηθήο 

κνληεινπνίεζεο, ηνπ νπνίνπ ε εξεπλεηηθή-ηερληθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηίδεηαη κε κνληέια 

πξνζνκνίσζεο αηκνζθαηξηθώλ θαη θπκαηηθώλ παξακέηξσλ κε εθαξκνγέο ζε ζέκαηα 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο κε έκθαζε ζηελ θπκαηηθή ελέξγεηα.  

Δπηπιένλ, απαηηείηαη εκπεηξία επηζηεκνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ (Fortran & Shell scripting, 

Matlab) ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Unix-Linux, εκπεηξία ρξήζεο αξηζκεηηθώλ κνληέισλ 

πξνζνκνίσζεο αηκνζθαηξηθώλ θαη θπκαηηθώλ παξακέηξσλ (κε πξνηίκεζε ζηα πξνγλσζηηθά 

ζπζηήκαηα SKIRON, WAM, SWAN) θαζώο θαη γλώζεηο θσδηθνπνίεζεο πεξηβαιινληνινγηθώλ 

κεηαβιεηώλ (grib, netcdf, bufr files). 
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Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο γηα ηελ πιήξσζε ηεο παξαπάλσ ζέζεο απνηεινύλ:  

1. Η θαηνρή πηπρίνπ ηκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ή Φπζηθήο (αλ δελ ππάξρεη απνθιείεηαη)   

2. Η θαηνρή Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (M.Sc.) ζε ζέκαηα καζεκαηηθήο - 

θπζηθήο κνληεινπνίεζεο (αλ δελ ππάξρεη απνθιείεηαη)   

3. Η εκπεηξία θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε κνληέια πξνζνκνίσζεο 

αηκνζθαηξηθώλ θαη θπκαηηθώλ παξακέηξσλ (κε πξνηίκεζε ζηα πξνγλσζηηθά ζπζηήκαηα 

SKIRON, WAM, SWAN) κε εθαξκνγέο ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηδηαίηεξα 

ζηελ θπκαηηθή ελέξγεηα (Βαζκνιόγεζε: Τςειή 100 – Μέηξηα 50 – Γελ ππάξρεη: 

απνθιείεηαη)    

4. Οη ηερληθέο γλώζεηο ρξήζεο ζπζηεκάησλ πξόγλσζεο/πξνζνκνίσζεο αηκνζθαηξηθώλ θαη 

θπκαηηθώλ παξακέηξσλ θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο (Βαζκνιόγεζε: 

Τςειή 100 – Μέηξηα 50 – Γελ ππάξρεη: απνθιείεηαη).  

5. πλέληεπμε: 0 – 100  

 
Προβλεπόμενε αμοιβή: έως  13000 €   

Διάρκεια ζύμβαζες: έως 12 μήνες 

 
Ο ρξόλνο απαζρόιεζεο ζα ηζρύεη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ έξγνπ. Η ζύκβαζε κπνξεί λα αλαλεώλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

έξγνπ θαη ηνπ αλάδνρνπ θνξέα θαζώο θαη ηε ξνή ρξεκαηνδόηεζεο από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο.  

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ (ώξεο γξαθείνπ 8.00-14.30) ή λα απνζηείινπλ 

ηαρπδξνκηθά ηα αθόινπζα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε θάθειν κε ηελ έλδεημε: «Πξόηαζε ζην 

πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο γηα ην έξγν ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΦΤΙΚΩΝ ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΤΜΑΣΙΚΟΤ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ζηε ρνιή Ναπηηθώλ Γνθίκσλ», μέτρι και ηις 21/07/2014 ζηε 

δηεύζπλζε: 

ΣΦΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,  

Τέρμα Λεωθόροσ Φαηδεκσριακού, Φαηδεκσριάκειο,  

Πειραιάς, Τ.Κ.  18539 
 

Απαραίηεηα δικαιολογεηικά: 

 Αίηεζε  

 ύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα (κε αλαθνξά ζηα ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε πξνζόληα) 

 Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ 

 Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

Η εκπξόζεζκε ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθά απνδεηθλύεηαη 

από ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 
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Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δελ δεζκεύεη ηε ρνιή Ναπηηθώλ 

Γνθίκσλ λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη δελ γελλά δηθαηώκαηα 

πξνζδνθίαο. 

Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ρνιήο Ναπηηθώλ Γνθίκσλ www.hna.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαύγεηα».  

 

 

 

 

 

Ο Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Ναπηηθώλ Γνθίκσλ 

Καζεγεηήο Μηραήι Φαθαιηόο  

 

Ο Γηνηθεηήο ηεο ρνιήο Ναπηηθώλ Γνθίκσλ 

Τπνλαύαξρνο Γ. Λεβέληεο ΠΝ 

 

http://www.hna.gr/

