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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΚΕΜΕΑ στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, και συγκεκριμένα στο έργο με 
διακριτικό τίτλο «Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής 
πολιτιστικών και τουριστικών χώρων – XENIOS» (κωδικός MIS 5031806), το οποίο εμπίπτει 
στο τομέα προτεραιότητας «2-ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες» και 
σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του εν λόγω έργου, το ΚΕ.ΜΕ.Α. προκηρύσσει τις κάτωθι 
θέσεις ειδικοτήτων : 

 

1. Νέα θέση εργασίας 3 (1): Ερευνητής/ ερευνήτρια , με ειδικότητα στην Πληροφορική και 
μεταπτυχιακές σπουδές στην επεξεργασία πολυμεσικής πληροφορίας. Ο υποψήφιος θα 
πρέπει να έχει γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αλγορίθμων, την 
επεξεργασία ψηφιακών σημάτων, τη σύντηξη δεδομένων, την αναγνώριση και ιχνηλάτηση 
αντικειμένων σε πολυμεσικό υλικό, τις ασύρματες επικοινωνίες, καθώς και την ολοκλήρωση  
συστημάτων πληροφορικής. Επιθυμητή η εμπειρία σε προγραμματισμό (π.χ. MATLAB, Python, 
C, C++, κλπ.),   η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς. Κατοχή 
Διδακτορικού τίτλου και επιστημονικές δημοσιεύσεις θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως. 

 

2. Νέα θέση εργασίας 4 (1): Ερευνητής/ερευνήτρια, με ειδικότητα Γεωγράφου και μεταπτυχιακές 
σπουδές στις Φυσικές Καταστροφές. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώσεις σε Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση και παραγωγή 3D ψηφιακών μοντέλων, και. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτει πιστοποίηση χειριστή ΣμηΕΑ (πολυκοπτέρου 
κλάσης Β και Γ). Επιθυμητή η εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα που εμπίπτουν στους 
παραπάνω τομείς. 

Οι παραπάνω συνεργάτες θα εμπλακούν στις παρακάτω Ενότητες Εργασίας στις οποίες το ΚΕΜΕΑ 
σύμφωνα με το Τεχνικό Παράρτημα Έργου (ΤΠΕ) συμμετέχει και είναι ενεργές: 

1. ΕΕ2 Ανάπτυξη περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος για τις περιοχές πιλοτικής 
εφαρμογής της πλατφόρμας XENIOS (Νέα θέση εργασίας 4)  

2. ΕΕ5 Ανάπτυξη πλατφόρμας και εφαρμογών (Νέα θέση εργασίας 3) 

3. ΕΕ6 Δοκιμές και πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας XENIOS (Νέα θέση εργασίας 3 και 4) 
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Το αντικείμενο των θέσεων που προκηρύσσονται αναφέρεται σε δράσεις που εμπίπτουν στις 
παραπάνω ΕΕ και αφορά ειδικότερα τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, τη συμμετοχή σε συναντήσεις της 
κοινοπραξίας, την πραγματοποίηση πιλοτικών δοκιμών και την υποστήριξη κάθε σχετικής δράσης που 
θα απαιτηθεί. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αίτηση 
συνεργασίας (σύμφωνα με το πρότυπο1) όπου θα πρέπει να αναφέρουν την θέση εργασίας που τους 
ενδιαφέρει (π.χ. Νέα θέση εργασίας 3) και βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες σύμφωνα με το 
προτεινόμενο πρότυπο2). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kemea@kemea.gr (υπ' όψιν  κ. Γ.Ευτυχίδη) με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 21/04/2020 και 
ώρα 17:00. 

 
Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την καταληκτική προθεσμία, θα αξιολογηθούν από το ΚΕΜΕΑ 
σε σχέση με τις τυπικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Όσες αιτήσεις δεν είναι εμπρόθεσμες 
ή οι υποψήφιοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορρίπτονται. Η διαδικασία περιλαμβάνει 
αξιολόγηση προσόντων και προσωπική συνέντευξη με τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά 
προσόντα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό 
διάστημα έως τις 30/01/2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας 
του έργου μέχρι τη λήξη της). 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 11.00- 13.00 στο τηλέφωνο 210 771 0805 εσωτ. 339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 http://www.kemea.gr/images/Docs/FORMS_GDPR/External_Associates_Form_25022019.doc 
2 http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ecv_template_el.doc 
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