
 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

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», το οποίο εμπίπτει στο τομέα 

προτεραιότητας «2-ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες» και 

σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του εν λόγω έργου, το ΚΕΜΕΑ προκηρύσσει τις κάτωθι 

θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών ειδικοτήτων : 

1. Ερευνητής/-τρια, απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 

Μηχανικών, με Μεταπτυχιακές σπουδές, ο οποίος να έχει εμπειρία σε θέματα UAV. 

Επίσης να διαθέτει εμπειρία σε ερευνητικά έργα (στο τομέα Προστασίας Κρίσιμων 

Υποδομών, Διαχείρισης Κρίσεων, Φυσικών Καταστροφών, Κλιματικής Αλλαγής, 

κλπ.). Απαραίτητη η Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

2. Ερευνητής/-τρια, κάτοχος πτυχίου σχετικό με τα Ηλεκτρονικά Συστήματα, και 

Μεταπτυχιακές σπουδές σχετικά με επεξεργασία ψηφιακών σημάτων και 

τηλεπικοινωνίες. Επίσης να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο πεδίο των 

τηλεπικοινωνιών και της ασφάλειας, καθώς επίσης να διαθέτει εμπειρία σε σχετικά 

ερευνητικά προγράμματα. Απαραίτητη η Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

3. Ερευνητής/-τρια, Μηχανικός στο τομέα των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων, με Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό αντικείμενο. Επίσης να έχει 

εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Ασφάλειας Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων και σε Βάσεις Δεδομένων. Τέλος να διαθέτει εμπειρία 

σε ερευνητικά προγράμματα. Απαραίτητη η Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Οι παραπάνω επιστημονικοί συνεργάτες θα εμπλακούν στις Ενότητες Εργασίας στις οποίες το 

ΚΕΜΕΑ σύμφωνα με το Τεχνικό Παράρτημα Έργου (ΤΠΕ) συμμετέχει: 

1. ΕΕ1 Απαιτήσεις χρηστών, προδιαγραφές και εννοιολογικός σχεδιασμός της 

πλατφόρμας XENIOS 

2. ΕΕ2 Ανάπτυξη περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος για τις περιοχές πιλοτικής 

εφαρμογής της πλατφόρμας XENIOS 
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3. ΕΕ5 Ανάπτυξη πλατφόρμας και εφαρμογών 

4. ΕΕ6 Δοκιμές και πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας XENIOS 

Το αντικείμενο έργου τους θα αφορά τις σχετικές δράσεις που εμπίπτουν στις παραπάνω ΕΕ, 

όπως τη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων και επιστημονικών άρθρων, συμμετοχή σε συναντήσεις 

της κοινοπραξίας, ημερίδες, συνέδρια, πιλοτικές δοκιμές, κλπ, δημιουργία εκθέσεων προόδου  και 

άλλες σχετικές δράσεις.  

Η αμοιβή που αντιστοιχεί για τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών 

και πλεον ΦΠΑ 24%,  είναι: 

• Θέση εργασίας 1: 21.000,00 € 

• Θέση εργασίας 2: 18.000,00 €  

• Θέση εργασίας 3: 18.000,00 € 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες 

σύμφωνα με το παρόν πρότυπο1), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση2 (στο πεδίο 

ειδικότητα να αναφέρετε XENIOS - 1 ή 2 ή 3 ανάλογα με την παραπάνω θέση ενδιαφέροντος) 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr, υπ' όψιν του κ Μιχάλη.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 26/08/2018 και ώρα 23:00. 

Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα, θα 

αξιολογηθούν από το ΚΕΜΕΑ σχετικά με την συνάφια τους σε σχέση με την περιγραφή της 

θέσης εργασίας. Όποια αίτηση δεν είναι εμπρόθεσμη ή δεν πληροί τα απαιτούμενα 

προσόντα απορρίπτεται. Κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών, το ΚΕΜΕΑ δύναται να 

πραγματοποιήσει και συνέντευξη με τους υποψήφιους αξιολογήθηκαν θετικά.  Οι 

επιλεχθέντες υποψήφιοι θα συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα 

έως τις 30/01/2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου 

μέχρι τη λήξη αυτής). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από Δευτέρα 

έως Παρασκευή και ώρες 11.00- 13.00 στο τηλέφωνο 210 771 0805 εσωτ. 334  

 

                                                           
1 http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ecv_template_el.doc 
2 http://kemea.gr/images/documents/External_Associates_Form.doc 


