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Σχετικά

Εκδήλωση ενδιαφέροντος, 015/2018-1046/4-4-2018, Ε12180

Στις 10/5/2018 συνεκλη� θη η Επιτροπη� Αξιολο� γησης, ο� πως ορι�στηκε με την με αρ. πρωτ. 100/2018-1859
απο� φαση, αποτελου� μενη απο� τον Διευθυντη� του ΙΠΡΕΤΕΑ Δρα Αθ. Στου� μπο, την Επιστημονικη� Υπευ� θυνη
του ε� ργου E-12180, «SERV_FORFIRE: Integrated services and approaches for Assessing effects of climate
change and extreme events for fire and post fire risk prevention» (Ε-12180)» Δρα Δ. Βλαχογια� ννη και τον
Δρα Σ. Χατζανδρου� λη στο πλαι�σιο της προκη� ρυξης (αρ. πρωτ. 015/2018-1046) μι�ας (1) θε� σης εξωτερικου�
επιστημονικου� συνεργα� τη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, δια� ρκειας δώδεκα (12)
μηνών με δυνατο� τητα παρα� τασης, με τα προσο� ντα ο� πως προσδιορι�ζονται παρακα� τω:

− Πτυχι�ο AEI Θετικω�ν Επιστημω�ν
− Ερευνητικη� εμπειρι�α σε:
α) Δημιουργι�α, παραμετροποι�ηση και επεξεργασι�α βα� σεων δεδομε� νων που να σχετι�ζονται με
περιβαλλοντικη� πληροφορι�α και ειδικο� τερα Δασικε� ς Πυρκαγιε� ς
β) Μοντελοποι�ηση συμπεριφορα� ς και εξα� πλωσης Δασικω�ν Πυρκαγιω�ν και εκτι�μηση σχετικη� ς
επικινδυνο� τητας με τεχνικε� ς χαρτογρα� φησης σχετικω�ν αποτελεσμα� των.
γ) Ανα� λυση και επεξεργασι�α μετεωρολογικου� κινδυ� νου πυρκαγια� ς FWI (Fire Weather Index)
δ) Σχεδιασμο� και ανα� πτυξη Γεωγραφικω�ν Συστημα� των Πληροφοριω�ν (GIS) που να περιλαμβα� νουν
εργαλει�α και γλω�σσες ανα� πτυξης GIS εφαρμογω�ν και ενσωμα� τωση υπολογιστικω�ν προγραμμα� των σε GIS
διαχει�ρισης φυσικω�ν καταστροφω�ν.
− Ικανο� ς αριθμο� ς δημοσιευ� σεων σε Πρακτικα� διεθνω�ν επιστημονικω�ν συνεδρι�ων και σε ε� γκριτα
επιστημονικα� περιοδικα�
− Προηγου� μενη εμπειρι�α σε ερευνητικα� προγρα� μματα και συγγραφη� τεχνικω�ν εκθε� σεων θα συνεκτιμηθει�
θετικα� .
Υποβλη� θηκε μι� α (1) υποψηφιο� τητα που αξιολογη� θηκε ως ακολου� θως:

1- Βασιλικη� Βαρελα�
Η υποψη� φια ει�ναι πτυχιου� χος της Σχολη� ς Δασολογι�ας και Φυσικου� Περιβα� λλοντος του Αριστοτελει�ου
Πανεπιστημι�ου Θεσσαλονι�κης. Έχει επαγγελματικη� εμπειρι�α (25ετη� ) στο σχεδιασμο� και ανα� πτυξη
πληροφοριακω�ν συστημα� των διαχει�ρισης κρι�σεων με ε� μφαση στις δασικε� ς πυρκαγιε� ς. Έχει εργαστει� σε
εθνικα� και διεθνη� ερευνητικα� προγρα� μματα στην AΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. (1990-2006) σαν Υπευ� θυνη
Ανα� πτυξης πληροφοριακω�ν συστημα� των GIS & χαρτογρα� φησης με θε� μα τον σχεδιασμο� και ανα� πτυξη GIS

πληροφοριακω�ν συστημα� των, στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε (2007-2008) για την ανα� πτυξη web-GIS
εφαρμογω�ν Κτηματολογι�ου και απο� το 2006 σαν ελευ� θερη επαγγελματι�ας στην ανα� πτυξη GIS
πληροφοριακω�ν συστημα� των. Απο� το 1/5/2013 ε� ως 31/5/2018 ει�ναι επιστημονικη� συνεργα� της στο
Εργαστη� ριο Περιβαλλοντικω�ν Ερευνω�ν, του ΕΚΕΦΕ «Δ». Στην ενασχο� ληση� της αυτη� απε� κτησε εμπειρι�α
στη μοντελοποι�ηση δασικω�ν πυρκαγιω�ν και διαχει�ριση της σχετικη� ς πληροφορι�ας σε GIS, στη
μοντελοποι�ηση δεικτω�ν κινδυ� νου με ε� μφαση στη χρη� ση του δει�κτη FWI, στην ανα� πτυξη εφαρμογω�ν σε
GIS για τη διαχει�ριση χωρικω�ν δεδομε� νων και σε δρα� σεις δια� χυσης αποτελεσμα� των. Γνωρι�ζει Γλω�σσες
Προγραμματισμου� , Fortran, Visual Basic, Visual Basic.NET, C#.net, JavaScript, ASP, HTML, Γεωγραφικα�
Συστη� ματα Πληροφοριω�ν(GIS) :ΑRC-INFO, ARC-VIEW 3.x , ERDAS imagine, IDRISI, GRASS , ARC-GIS,Webbased GIS : ARCGIS server (ESRI), MapServer (open source), MapGuide (Autodesk). Έχει συμμετοχη� σε
περισσο� τερα απο� 30 χρηματοδοτου� μενα ε� ργα με θε� μα τη χαρτογρα� φηση δασικω�ν και περιβαλλοντικω�ν
δεδομε� νων και ανα� πτυξη μοντε� λων δια� δοσης πυρκαγιω�ν. Έχει γνω�ση γεωαπεικο� νισης δασικω�ν και
καλλιεργου� μενων εκτα� σεων και εκτι�μησης χαρακτηριστικω�ν ευφλεκτικο� τητας και καυ� σιμης υ� λης. Έχει
προγραμματι�σει σε GIS περιβα� λλον τα προγρα� μματα GFMIS (δια� δοσης δασικω�ν πυρκαγιω�ν). Έχει 31
δημοσιευ� σεις σε διεθνη� επιστημονικα� περιοδικα� και συνε� δρια.
Η Επιτροπη� κατε� ληξε ο� τι η κα Βασιλικη� Βαρελα� ε� χει τα απαραι�τητα προσο� ντα και διαθε� τει και την
ανα� λογη εμπειρι�α στο αντικει�μενο ο� πως αυτο� καθορι�στηκε απο� την προκη� ρυξη. Επομε� νως προτει�νεται
ομο� φωνα η προ� σληψη� της.
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