
 
ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει πέντε 

(5) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 

συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «SECOVIA - Κοινές λύσεις προχωρημένης 

εικονικής προσβασιμότητας ανεπτυγμένες από κοινού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη για την 

υποστήριξη δημόσιων υπηρεσιών» (SEE/D/0094/3.2/X). Το συγχρηματοδοτούμενο κατά ποσοστό 85% 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά ποσοστό 

15% από Εθνικούς Πόρους έργο, έχει ενταχθεί στο Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Χώρος 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Προσβασιμότητας» και 

συγκεκριμένα στην Περιοχή Παρέμβασης «Ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση του ψηφιακού 

χάσματος». 

 

Οι προς κατάρτιση συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου, μη δυνάμενες, σε κάθε περίπτωση, να 

ξεπεράσουν το συμβατικό χρόνο λήξης του έργου, ήτοι την 30/09/2014 ή τυχόν νόμιμη ή συμβατική 

παράταση αυτού. 

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην προώθηση των από κοινού ανεπτυγμένων, 

προχωρημένων τεχνολογικών λύσεων οι οποίες επωφελούνται από το υπολογιστικό σύννεφο, για την 

υποστήριξη της πρόσβασης σε διαμοιραζόμενες δημόσιες υπηρεσίες τεχνολογίας και διαδικτύου, 

πόρους και υποδομές και αντιμετωπίζει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των περιοχών Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Περαιτέρω το έργο θα προσφέρει τα ακόλουθα:  

• Διεξοδική εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με τις ανάγκες εικονικής 

προσβασιμότητας, τις υποδομές και τις δημόσιες υπηρεσίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Κατάρτιση, ανάλυση και ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών για τις διαμοιραζόμενες, 

δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πόρους και υποδομές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Αξιολόγηση των αναγκών των ενδιαφερομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για 

διαμοιραζόμενες, δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πόρους και υποδομές  

• Διερεύνηση της εφικτότητας, ανάλυση των απαιτήσεων και κατάρτιση ενός σχεδίου 

λειτουργίας για έναν προτεινόμενο διακρατικό φορέα διαμοιραζόμενων εικονικών 

διαδικτυακών πόρων και υποδομών  

• Διερεύνηση της εφικτότητας, ανάλυση των απαιτήσεων και κατάρτιση ενός σχεδίου 

λειτουργίας για έναν προτεινόμενο διακρατικό φορέα διαμοιραζόμενων διαδικτυακών 

πλατφόρμων και εφαρμογών για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες  

• Βελτίωση πολιτικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε ανεπτυγμένες λύσεις εικονικής 

προσβασιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Προώθηση δημόσιας διαβούλευσης, επίτευξη συναίνεσης και διαμόρφωση κοινών θέσεων 

για την εγκατάσταση κοινών, διασυνοριακών, δια-οργανωσιακών παρόχων λύσεων 

υπολογιστικού σύννεφου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των περιφερειακών διοικήσεων 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού δημόσιας διοίκησης και των αντιπροσώπων στον 

σχεδιασμό, στη χρηματοδότηση και στην υλοποίηση διακρατικών συνεργατικών έργων και 

λύσεων εικονικής προσβασιμότητας 

• Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω συνεργασίας με ενδιαφερόμενα μέρη και 

προώθηση οργανωμένων στρατηγικών και πρωτοβουλίες συνέχισης.  

 

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και 

της Γνώσης 

  



 

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο των συμβάσεων έργου αφορά σε εργασίες αρμοδιότητας ΙΠΣΥ στις 

ενότητες εργασίας του Έργου και συγκεκριμένα:  

• Δράση Ε.1.1: Σχετικές με συνεισφορά στα Παραδοτέα O1.1.1, O1.1.2 και O1.1.3, τα οποία 

αφορούν στην αναφορά προόδου του ΙΠΣΥ. Οργάνωση και εκτέλεση μιας συνάντησης έργου. 

Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις έργου. 

• Δράση Ε1.2: Σχετικές με συνεισφορά στο Παραδοτέο O1.2.1 το οποίο αφορά στην οικονομική 

αναφορά του ΙΠΣΥ αρμοδιότητας ΙΠΣΥ  

• Δράση Ε1.3: Σχετικές με συνεισφορά στο Παραδοτέο O1.3 το οποίο αφορά στην ανάλυση 

τεχνικής προόδου του ΙΠΣΥ αρμοδιότητας ΙΠΣΥ  

• Δράση Ε1.4: Σχετικές με συνεισφορά στα Παραδοτέα O1.4.1 και O1.4.2 παρέχοντας την 

πρόοδο των αποτελεσμάτων, παραδοτέων και στόχων για την αξιολόγηση ρίσκου 

αρμοδιότητας ΙΠΣΥ  

• Δράση Ε.2.1: Συνεισφορά στην κατάρτιση της στρατηγικής επικοινωνίας και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων του έργου μέσω του προσδιορισμού ομάδων-στόχου, σχεδιασμού δράσης 

και αξιολόγησης. Συμμετοχή στο παραδοτέο Ο2.1.1  

• Δράση Ε.2.2: Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα παραγόμενων κειμένων και παραγωγή 

αντιγράφων και εγχώριων εκδόσεων εντύπων επικοινωνίας του έργου, Συμμετοχή στα 

παραδοτέα O2.2.1, O2.2.2, O2.2.3, O2.2.4  

• Δράση Ε2.3: Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων 

του έργου και σε τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις τρίτων φορέων για την προώθηση του έργου 

και την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα έργα και πρωτοβουλίες σχετικές με το αντικείμενο 

του έργου, Συμμετοχή στα παραδοτέα O2.3.1, O2.3.2, O2.3.3, O2.3.4 και O2.3.5  

• Δράση Ε3.1: Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης και συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών 

εικονικής προσβασιμότητας, υποδομών και δημοσίων υπηρεσιών, Συμμετοχή στα παραδοτέα 

O3.1.1, O3.1.3, O3.1.4, O3.1.5 και O3.1.6, Παραδοτέο O3.1.2 αρμοδιότητας ΙΠΣΥ  

• Δράση Ε3.2: Συλλογή περιπτώσεων εικονικής προσβασιμότητας και σχετιζόμενων στοιχείων 

στην Ελλάδα, και μετάφραση των συλλεχθέντων πόρων (αν χρειαστεί) για την υποβοήθηση 

της ανάλυσης, Συμμετοχή στα παραδοτέα O3.2.1 και O3.2.2 με την περιγραφή της 

μεθοδολογίας συλλογής των ανωτέρω και τις εξαχθείσες βέλτιστες πρακτικές στην Ελλάδα  

• Δράση Ε4.1: Συμμετοχή στην επιστημονική επίβλεψη της εκτέλεσης της έρευνας για τις θέσεις 

των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την εφικτότητα και τα πιθανά οφέλη από την από 

κοινού εγκαθίδρυση διαμοιραζόμενων εικονικών πόρων και υποδομών στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, καθώς και της συλλογής δεδομένων και των διαδικασιών ανάλυσης, Συλλογή 

στοιχείων και μετάφραση αυτών, Συμμετοχή στο Παραδοτέο O4.1.1 για τα αποτελέσματα και 

τα ευρήματα της έρευνας  

• Δράση Ε4.2: Συμμετοχή στην παρακολούθηση συλλογής δεδομένων, συμμετοχή στην 

ανάλυσή τους και παροχή υλικού τόσο για την ανάλυση των πολιτικών αναφορικά με τα 

στρατηγικά οφέλη των εικονικών διαδικτυακών υποδομών και διαμοιραζόμενων 

υπολογιστικών πόρων στη δημόσια διοίκηση όσο και για τον ορισμό βασικών κριτηρίων 

απόδοσης για έναν κοινό πάροχο Υποδομής ως Υπηρεσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

Συμμετοχή στα παραδοτέα O4.2.1, O4.2.2, O4.2.3 και O4.2.4, τα οποία αποτελούν αναφορές 

των ανωτέρω  

• Δράση Ε4.3: Συμμετοχή στην ανάλυση των απαιτήσεων λειτουργίας και οργάνωσης και των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός παρόχου διαμοιραζόμενων εικονικών διαδικτυακών 

πόρων και υποδομών και των τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών αυτού, Συμμετοχή 

στα Παραδοτέα O4.3.1, O4.3.2, O4.3.3 και O4.3.4 τα οποία αποτελούν αναφορές των 

ανωτέρω 

• Δράση Ε4.4: Συμμετοχή στις εργασίες επικύρωσης δεδομένων, επιστημονικής επίβλεψης και 

συνεισφοράς περιεχομένου σε τεχνικά θέματα, για την κατάρτιση ενός πλάνου για μια 

Υποδομή ως Υπηρεσία η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των περιφερειακών διοικήσεων στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, Συμμετοχή στο Παραδοτέο Ο4.4.1  



• Δράση Ε5.1: Συμμετοχή στην επιστημονική επίβλεψη της εκτέλεσης της έρευνας για τις θέσεις 

των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την εφικτότητα και τα πιθανά οφέλη από κοινά 

ανεπτυγμένες διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και στη συλλογή δεδομένων και στις διαδικασίες 

ανάλυσης, Μετάφραση συλλεχθέντων δεδομένων (όποτε χρειάζεται) από την Ελλάδα, 

Συμμετοχή στο Παραδοτέο Ο5.1.1  

• Δράση Ε5.2: Συμμετοχή στην παρακολούθηση συλλογής δεδομένων, συνεισφορά στην 

ανάλυση δεδομένων και παροχή υλικού τόσο για την εξέταση λειτουργικών οργανωσιακών 

μοντέλων για την κατ’ απαίτηση παροχή διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών σε 

δημόσιες διοικήσεις όσο και για τον ορισμό βασικών κριτηρίων απόδοσης για έναν κοινό 

πάροχο Πλατφόρμας/Λογισμικού ως Υπηρεσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Συμμετοχή στα 

Παραδοτέα Ο5.2.1, Ο5.2.2, Ο5.2.3 και Ο5.2.4  

• Δράση Ε5.3: Συμμετοχή στην ανάλυση των απαιτήσεων λειτουργίας και οργάνωσης και των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός παρόχου διαμοιραζόμενων διαδικτυακών πλατφόρμων 

και εφαρμογών για περιφερειακές διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και των τεχνικών 

απαιτήσεων και προδιαγραφών αυτού, Συμμετοχή στα Παραδοτέα Ο5.3.1, Ο5.3.3 και Ο5.3.4, 

Παραδοτέο Ο5.3.2 αρμοδιότητας ΙΠΣΥ  

• Δράση Ε5.4: Συμμετοχή στις εργασίες επικύρωσης δεδομένων, επιστημονικής επίβλεψης και 

περιεχομένου σε τεχνικά θέματα, για την κατάρτιση ενός πλάνου για μια Πλατφόρμα ως 

Υπηρεσία/Λογισμικό ως Υπηρεσία η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των περιφερειακών 

διοικήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Συμμετοχή στο Παραδοτέο Ο5.4.1  

• Δράση Ε6.1: Παροχή υλικού για τη στρατηγική βιωσιμότητας με βάση το προφίλ του ΙΠΣΥ και 

τα υπάρχοντα δίκτυα συνεργασιών, Συμμετοχή στα Παραδοτέα Ο6.1.1, Ο6.1.2 και Ο6.1.3  

• Δράση Ε6.2: Συμμετοχή στον εντοπισμό των κύριων ενδιαφερομένων στην Ελλάδα, και στην 

προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου και στην επίτευξη συνεργασιών με αυτούς, 

Συμμετοχή στο Παραδοτέο Ο6.2.1  

• Δράση Ε6.3: Συμμετοχή σε μια τουλάχιστον εκδήλωση στην Ελλάδα για τη δημόσια 

διαβούλευση μεταξύ περιφερειακών δημοσίων αρχών, εθνικών ενώσεων και παρόχων 

υπολογιστικού σύννεφου για τη βελτίωση της εικονικής προσβασιμότητας, Συμμετοχή σε δυο 

εκδηλώσεις στο εξωτερικό, σχετικά με επενδυτικές προτάσεις για την εικονική 

προσβασιμότητα, Συμμετοχή στα Παραδοτέα Ο6.3.1 και Ο6.3.2 για την αναφορά της 

πραγματοποίησης και των αποτελεσμάτων των συναντήσεων στην Ελλάδα  

• Δράση Ε6.4: Συμμετοχή στα Παραδοτέα Ο6.4.1 και Ο6.4.2  

 

 

A) έναν (1) έμπειρο ερευνητή πληροφορικής, ο οποίος θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου των παραπάνω 

Δράσεων του έργου, αρμοδιότητας ΙΠΣΥ και συγκεκριμένα στα παρακάτω πακέτα εργασίας: 

• Πακέτο Εργασίας 1: Διακρατικό έργο και οικονομική διαχείριση 

• Πακέτο Εργασίας 2: Δραστηριότητες Επικοινωνίας 

• Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης, μελέτες και οδηγίες για κοινές λύσεις 

σχετικά με την εικονική προσβασιμότητα. 

• Πακέτο Εργασίας 4: Διαμοιραζόμενοι εικονικοί πόροι και υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας για περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Πακέτο Εργασίας 5: Διαμοιραζόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές για ψηφιακές 

δημόσιες υπηρεσίες για τη βελτίωση της εικονικής προσβασιμότητας πολιτών και επιχειρήσεων 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Πακέτο Εργασίας 6: Μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και βιωσιμότητα  

 

Ενδεικτικά θα ασχοληθεί με τα παρακάτω εξειδικευμένα θέματα:  

• Οργάνωση και εκτέλεση μιας συνάντησης έργου 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις έργου 

• Παρακολούθηση της προόδου του έργου σχετικά με τις υποχρεώσεις του ΙΠΣΥ 

• Οικονομική διαχείριση του έργου αναφορικά με τη δραστηριότητα του ΙΠΣΥ 



• Σύνταξη οικονομικών αναφορών  

• Παρακολούθηση τεχνικών θεμάτων του έργου 

• Κατάρτιση της στρατηγικής επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 

• Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα παραγόμενων κειμένων και παραγωγή αντιγράφων και 

εγχώριων εκδόσεων εντύπων επικοινωνίας του έργου 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου και στις 

εκδηλώσεις τρίτων φορέων για την προώθηση του έργου και την ανάπτυξη συνεργασιών με 

άλλα έργα και πρωτοβουλίες σχετικές με το αντικείμενο του έργου 

• Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης και συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών εικονικής 

προσβασιμότητας, υποδομών και δημοσίων υπηρεσιών  

• Συλλογή στοιχείων και συγκριτική ανάλυση των πολιτικών, πρωτοβουλιών και έργων που 

υλοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σχετικά με την εικονική προσβασιμότητα. 

• Συλλογή περιπτώσεων εικονικής προσβασιμότητας και σχετιζόμενων στοιχείων στην Ελλάδα, 

και μετάφραση των συλλεχθέντων πόρων για την υποβοήθηση της ανάλυσης 

• Επιστημονική επίβλεψη της εκτέλεσης της έρευνας και ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων 

σχετικά με την εφικτότητα και τα πιθανά οφέλη διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών από την 

από κοινού εγκαθίδρυση διαμοιραζομένων εικονικών πόρων και υποδομών στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Παρακολούθηση της συλλογής δεδομένων και ανάλυσή τους καθώς και παροχή υλικού τόσο 

για την ανάλυση των πολιτικών αναφορικά με τα στρατηγικά οφέλη από τις εικονικές 

διαδικτυακές υποδομές και διαμοιραζομένους υπολογιστικούς πόρους στη δημόσια διοίκηση 

όσο και για τον ορισμό βασικών κριτηρίων απόδοσης για έναν κοινό πάροχο Υποδομής ως 

Υπηρεσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Ανάλυση των απαιτήσεων λειτουργίας και οργάνωσης και των λειτουργικών χαρακτηριστικών 

ενός παρόχου διαμοιραζομένων εικονικών διαδικτυακών πόρων και υποδομών και των 

τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών αυτού  

• Επικύρωση δεδομένων, επιστημονική επίβλεψη και συνεισφορά περιεχομένου για τεχνικά 

θέματα, για την κατάρτιση ενός πλάνου για μια Υποδομή ως Υπηρεσία η οποία θα εξυπηρετεί 

τις ανάγκες των περιφερειακών διοικήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

• Επιστημονική επίβλεψη της εκτέλεσης της έρευνας για τις θέσεις των ενδιαφερόμενων 

φορέων αναφορικά με την εφικτότητα και τα πιθανά οφέλη από κοινά ανεπτυγμένες 

διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Επίβλεψη ομάδας στην ανάλυση των απαιτήσεων λειτουργίας και οργάνωσης και των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών καθώς και των τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών ενός 

παρόχου διαμοιραζομένων διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών για περιφερειακές 

διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

• Παρακολούθηση της συλλογής δεδομένων και ανάλυσή τους καθώς και παροχή υλικού τόσο 

για την εξέταση λειτουργικών οργανωσιακών μοντέλων για την κατ’ απαίτηση παροχή 

διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών σε δημόσιες διοικήσεις, όσο και για τον ορισμό 

βασικών κριτηρίων απόδοσης για έναν κοινό πάροχο Πλατφόρμας/Λογισμικού ως Υπηρεσία 

• Ανάλυση των απαιτήσεων λειτουργίας και οργάνωσης και των λειτουργικών χαρακτηριστικών 

ενός παρόχου διαμοιραζομένων διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών για 

περιφερειακές διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και των τεχνικών απαιτήσεων και 

προδιαγραφών αυτού 

• Τεχνική ανάλυση των απαιτήσεων και προδιαγραφών ενός παρόχου διαμοιραζομένων 

διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών για περιφερειακές διοικήσεις στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη 

• Επικύρωση δεδομένων, επιστημονική επίβλεψη και συνεισφορά περιεχομένου για τεχνικά 

θέματα, για την κατάρτιση ενός πλάνου για μια Πλατφόρμα ως Υπηρεσία/Λογισμικό ως 

Υπηρεσία προς τις περιφερειακές διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  



• Ανάλυση της στρατηγικής βιωσιμότητας με βάση το προφίλ του ΙΠΣΥ και τα υπάρχοντα δίκτυα 

συνεργασιών 

• Εντοπισμός των κύριων ενδιαφερομένων στην Ελλάδα και διάχυση των αποτελεσμάτων και 

επίτευξη συνεργασιών με αυτούς. 

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου καθώς και σε συναντήσεις 

εργασίας  

 

Απαραίτητα Προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής 

• Δεκαετή εμπειρία στην εκτέλεση έργων σε θέματα σχετικά με ολοκληρωμένα συστήματα υλικού 

και λογισμικού 

• Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη ιδεατών (cloud) επαναχρησιμοποιήσιμων υποδομών 

προστιθέμενης αξίας 

• Εμπειρία στην παρακολούθηση και διαχείριση υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων 

• Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς 

και θεμάτων διαλειτουργικότητας μεταξύ δημοσίων οργανισμών 

• Άριστη γνώση Αγγλικών 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Εμπειρία σε εκτέλεση και συντονισμό ευρωπαϊκών και εθνικών έργων 

• Εμπειρία στην προετοιμασία ερευνητικών και αναπτυξιακών προτάσεων 

• Εμπειρία σε ανοικτές υπολογιστικές υποδομές (υπηρεσιών και δεδομένων) 

 

Ανώτατος προϋπολογισμός σύμβασης: Είκοσι τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (23.000,00 €) 

 

Β) Έναν (1) Μηχανικό λογισμικού / Προγραμματιστή ο οποίος θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου των 

παραπάνω Δράσεων του έργου, αρμοδιότητας ΙΠΣΥ και συγκεκριμένα στα παρακάτω πακέτα εργασίας: 

• Πακέτο Εργασίας 1: Διακρατικό έργο και οικονομική διαχείριση 

• Πακέτο Εργασίας 2: Δραστηριότητες Επικοινωνίας 

• Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης, μελέτες και οδηγίες για κοινές λύσεις 

σχετικά με την εικονική προσβασιμότητα. 

• Πακέτο Εργασίας 4: Διαμοιραζόμενοι εικονικοί πόροι και υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας για περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Πακέτο Εργασίας 5: Διαμοιραζόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές για ψηφιακές 

δημόσιες υπηρεσίες για τη βελτίωση της εικονικής προσβασιμότητας πολιτών και επιχειρήσεων 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Πακέτο Εργασίας 6: Μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και βιωσιμότητα 

 

Ενδεικτικά θα ασχοληθεί με τα παρακάτω εξειδικευμένα θέματα:  

• Οργάνωση και εκτέλεση μιας συνάντησης έργου 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις έργου 

• Παρακολούθηση της προόδου του έργου σχετικά με τις υποχρεώσεις του ΙΠΣΥ 

• Οικονομική διαχείριση του έργου αναφορικά με τη δραστηριότητα του ΙΠΣΥ 

• Σύνταξη οικονομικών αναφορών  

• Παρακολούθηση τεχνικών θεμάτων του έργου 

• Κατάρτιση της στρατηγικής επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 

• Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα παραγόμενων κειμένων και παραγωγή αντιγράφων και 

εγχώριων εκδόσεων εντύπων επικοινωνίας του έργου 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου και στις 

εκδηλώσεις τρίτων φορέων για την προώθηση του έργου και την ανάπτυξη συνεργασιών με 

άλλα έργα και πρωτοβουλίες σχετικές με το αντικείμενο του έργου 

• Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης και συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών εικονικής 

προσβασιμότητας, υποδομών και δημοσίων υπηρεσιών  



• Συλλογή στοιχείων και συγκριτική ανάλυση των πολιτικών, πρωτοβουλιών και έργων που 

υλοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σχετικά με την εικονική προσβασιμότητα. 

• Συλλογή περιπτώσεων εικονικής προσβασιμότητας και σχετιζόμενων στοιχείων στην Ελλάδα, 

και μετάφραση των συλλεχθέντων πόρων για την υποβοήθηση της ανάλυσης 

• Επιστημονική επίβλεψη της εκτέλεσης της έρευνας και ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων 

σχετικά με την εφικτότητα και τα πιθανά οφέλη διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών από την 

από κοινού εγκαθίδρυση διαμοιραζομένων εικονικών πόρων και υποδομών στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Παρακολούθηση της συλλογής δεδομένων και ανάλυσή τους καθώς και παροχή υλικού τόσο 

για την ανάλυση των πολιτικών αναφορικά με τα στρατηγικά οφέλη από τις εικονικές 

διαδικτυακές υποδομές και διαμοιραζομένους υπολογιστικούς πόρους στη δημόσια διοίκηση 

όσο και για τον ορισμό βασικών κριτηρίων απόδοσης για έναν κοινό πάροχο Υποδομής ως 

Υπηρεσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Ανάλυση των απαιτήσεων λειτουργίας και οργάνωσης και των λειτουργικών χαρακτηριστικών 

ενός παρόχου διαμοιραζομένων εικονικών διαδικτυακών πόρων και υποδομών και των 

τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών αυτού  

• Επικύρωση δεδομένων, επιστημονική επίβλεψη και συνεισφορά περιεχομένου για τεχνικά 

θέματα, για την κατάρτιση ενός πλάνου για μια Υποδομή ως Υπηρεσία η οποία θα εξυπηρετεί 

τις ανάγκες των περιφερειακών διοικήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

• Επιστημονική επίβλεψη της εκτέλεσης της έρευνας για τις θέσεις των ενδιαφερόμενων 

φορέων αναφορικά με την εφικτότητα και τα πιθανά οφέλη από κοινά ανεπτυγμένες 

διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Επίβλεψη ομάδας στην ανάλυση των απαιτήσεων λειτουργίας και οργάνωσης και των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών καθώς και των τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών ενός 

παρόχου διαμοιραζομένων διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών για περιφερειακές 

διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

• Παρακολούθηση της συλλογής δεδομένων και ανάλυσή τους καθώς και παροχή υλικού τόσο 

για την εξέταση λειτουργικών οργανωσιακών μοντέλων για την κατ’ απαίτηση παροχή 

διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών σε δημόσιες διοικήσεις, όσο και για τον ορισμό 

βασικών κριτηρίων απόδοσης για έναν κοινό πάροχο Πλατφόρμας/Λογισμικού ως Υπηρεσία 

• Ανάλυση των απαιτήσεων λειτουργίας και οργάνωσης και των λειτουργικών χαρακτηριστικών 

ενός παρόχου διαμοιραζομένων διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών για 

περιφερειακές διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και των τεχνικών απαιτήσεων και 

προδιαγραφών αυτού 

• Τεχνική ανάλυση των απαιτήσεων και προδιαγραφών ενός παρόχου διαμοιραζομένων 

διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών για περιφερειακές διοικήσεις στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη 

• Επικύρωση δεδομένων, επιστημονική επίβλεψη και συνεισφορά περιεχομένου για τεχνικά 

θέματα, για την κατάρτιση ενός πλάνου για μια Πλατφόρμα ως Υπηρεσία/Λογισμικό ως 

Υπηρεσία προς τις περιφερειακές διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Ανάλυση της στρατηγικής βιωσιμότητας με βάση το προφίλ του ΙΠΣΥ και τα υπάρχοντα δίκτυα 

συνεργασιών 

• Εντοπισμός των κύριων ενδιαφερομένων στην Ελλάδα και διάχυση των αποτελεσμάτων και 

επίτευξη συνεργασιών με αυτούς. 

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου καθώς και σε συναντήσεις 

εργασίας 

 

Απαραίτητα Προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής 

• Μεταπτυχιακό τίτλο στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής 

• Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς 

και θεμάτων διαλειτουργικότητας μεταξύ δημοσίων οργανισμών 



• Εμπειρία στην αξιοποίηση ιδεατών (cloud) επαναχρησιμοποιήσιμων υποδομών προστιθέμενης 

αξίας 

• Άριστη γνώση Αγγλικών  

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Εμπειρία σε εφαρμογές ανοικτού κώδικα για τη διαχείριση δεδομένων και υπηρεσιών 

• Εμπειρία στη συλλογή απαιτήσεων και υποστήριξη οργανισμών της ευρύτερης δημόσιας 

διοίκησης 

• Εμπειρία σε εκτέλεση και συντονισμό ευρωπαϊκών και εθνικών έργων 

 

Ανώτατος προϋπολογισμός σύμβασης: σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα ΕΥΡΩ (43.250,00 

€) 

 

Γ) Έναν (1) έμπειρο ερευνητή πληροφορικής για τη συγκριτική μελέτη των πολιτικών εικονικής 

προσβασιμότητας, πρωτοβουλιών και έργων που υλοποιούνται σε επιλεγμένες περιοχές Νοτιανατολικής 

Ευρώπης, ο οποίος θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου των παραπάνω Δράσεων του έργου, αρμοδιότητας 

ΙΠΣΥ και συγκεκριμένα στο παρακάτω πακέτο εργασίας: 

• Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης, μελέτες και οδηγίες για κοινές λύσεις 

σχετικά με την εικονική προσβασιμότητα 

 

Ενδεικτικά θα ασχοληθεί με τα παρακάτω εξειδικευμένα θέματα:  

• Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης και συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών εικονικής 

προσβασιμότητας, υποδομών και δημοσίων υπηρεσιών  

• Συλλογή στοιχείων και συγκριτική ανάλυση των πολιτικών, πρωτοβουλιών και έργων που 

υλοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σχετικά με την εικονική προσβασιμότητα. 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ από Πολυτεχνική Σχολή ή Θετικών επιστημών 

• Διδακτορικό στο πεδίο του Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής 

• Τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην παρακολούθηση και εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων σε 

θέματα σχετικά με ολοκληρωμένα συστήματα υλικού και λογισμικού 

• Άριστη γνώση Αγγλικών 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Εμπειρία σε σχεδιασμό και διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων ερευνητικού χαρακτήρα 

(οργανωτικός σχεδιασμός, διαχείριση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σχεδιασμός και 

διοίκηση επικοινωνίας, υποστήριξη διεξαγωγής συναντήσεων, workshops και συνεδρίων) 

• Εξοικείωση με έργα που περιλαμβάνουν ψηφιακά συστήματα, τηλεπικοινωνίες και ψηφιακές 

υπηρεσίες 

• Εμπειρία σε συγγραφή προτάσεων ευρωπαϊκών και εθνικών έργων 

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 

 

Ανώτατος προϋπολογισμός σύμβασης: Δεκατρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα ΕΥΡΩ (13.250,00 €) 

 

Δ) Έναν (1) έμπειρο ερευνητή κοινωνικών επιστημών για τη συγκριτική μελέτη των πολιτικών εικονικής 

προσβασιμότητας, πρωτοβουλιών και έργων που υλοποιούνται σε επιλεγμένες περιοχές Νοτιανατολικής 

Ευρώπης, ο οποίος θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου των παραπάνω Δράσεων του έργου, αρμοδιότητας 

ΙΠΣΥ και συγκεκριμένα στο παρακάτω πακέτο εργασίας: 

•  Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης, μελέτες και οδηγίες για κοινές λύσεις 

σχετικά με την εικονική προσβασιμότητα 

 

Ενδεικτικά θα ασχοληθεί με τα παρακάτω εξειδικευμένα θέματα:  

• Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης και συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών εικονικής 

προσβασιμότητας, υποδομών και δημοσίων υπηρεσιών  

• Συλλογή στοιχείων και συγκριτική ανάλυση των πολιτικών, πρωτοβουλιών και έργων που 

υλοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σχετικά με την εικονική προσβασιμότητα. 



 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ από Πολυτεχνική Σχολή ή Θετικών επιστημών ή Κοινωνικών επιστημών 

• Διδακτορικό σε κοινωνικές επιστήμες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής 

• Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα εδαφικής διαπεριφερειακής 

συνεργασίας (συγγραφή, σχεδιασμό και εφαρμογή) 

• Άριστη γνώση Αγγλικών  

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Εμπειρία στην ανάπτυξη ερευνητικών μεθοδολογιών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, στη 

διεξαγωγή έρευνας με ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες, καθώς και στην ανάλυση καλών 

πρακτικών 

• Εμπειρία και εξοικείωση σε έργα που κάνουν χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα από Ευρωπαϊκές 

δημόσιες διοικήσεις 

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 

 

Ανώτατος προϋπολογισμός σύμβασης: Δεκατρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα ΕΥΡΩ (13.250,00 €) 

 

Ε) Έναν (1) έμπειρο Μηχανικό λογισμικού / Προγραμματιστή ο οποίος θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου 

των παραπάνω Δράσεων του έργου, αρμοδιότητας ΙΠΣΥ και συγκεκριμένα στα παρακάτω πακέτα 

εργασίας: 

•  Πακέτο Εργασίας 1: Διακρατικό έργο και οικονομική διαχείριση 

• Πακέτο Εργασίας 2: Δραστηριότητες Επικοινωνίας 

• Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης, μελέτες και οδηγίες για κοινές λύσεις 

σχετικά με την εικονική προσβασιμότητα. 

• Πακέτο Εργασίας 4: Διαμοιραζόμενοι εικονικοί πόροι και υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας για περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Πακέτο Εργασίας 5: Διαμοιραζόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές για ψηφιακές 

δημόσιες υπηρεσίες για τη βελτίωση της εικονικής προσβασιμότητας πολιτών και επιχειρήσεων 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Πακέτο Εργασίας 6: Μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και βιωσιμότητα 

 

Ενδεικτικά θα ασχοληθεί με τα παρακάτω εξειδικευμένα θέματα:  

• Οργάνωση και εκτέλεση μιας συνάντησης έργου 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις έργου 

• Παρακολούθηση της προόδου του έργου σχετικά με τις υποχρεώσεις του ΙΠΣΥ 

• Οικονομική διαχείριση του έργου αναφορικά με τη δραστηριότητα του ΙΠΣΥ 

• Σύνταξη οικονομικών αναφορών  

• Παρακολούθηση τεχνικών θεμάτων του έργου 

• Κατάρτιση της στρατηγικής επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 

• Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα παραγόμενων κειμένων και παραγωγή αντιγράφων και 

εγχώριων εκδόσεων εντύπων επικοινωνίας του έργου 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου και στις 

εκδηλώσεις τρίτων φορέων για την προώθηση του έργου και την ανάπτυξη συνεργασιών με 

άλλα έργα και πρωτοβουλίες σχετικές με το αντικείμενο του έργου 

• Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης και συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών εικονικής 

προσβασιμότητας, υποδομών και δημοσίων υπηρεσιών  

• Συλλογή στοιχείων και συγκριτική ανάλυση των πολιτικών, πρωτοβουλιών και έργων που 

υλοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σχετικά με την εικονική προσβασιμότητα. 

• Συλλογή περιπτώσεων εικονικής προσβασιμότητας και σχετιζόμενων στοιχείων στην Ελλάδα, 

και μετάφραση των συλλεχθέντων πόρων για την υποβοήθηση της ανάλυσης 

• Επιστημονική επίβλεψη της εκτέλεσης της έρευνας και ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων 

σχετικά με την εφικτότητα και τα πιθανά οφέλη διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών από την 



από κοινού εγκαθίδρυση διαμοιραζομένων εικονικών πόρων και υποδομών στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Παρακολούθηση της συλλογής δεδομένων και ανάλυσή τους καθώς και παροχή υλικού τόσο 

για την ανάλυση των πολιτικών αναφορικά με τα στρατηγικά οφέλη από τις εικονικές 

διαδικτυακές υποδομές και διαμοιραζομένους υπολογιστικούς πόρους στη δημόσια διοίκηση 

όσο και για τον ορισμό βασικών κριτηρίων απόδοσης για έναν κοινό πάροχο Υποδομής ως 

Υπηρεσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Ανάλυση των απαιτήσεων λειτουργίας και οργάνωσης και των λειτουργικών χαρακτηριστικών 

ενός παρόχου διαμοιραζομένων εικονικών διαδικτυακών πόρων και υποδομών και των 

τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών αυτού  

• Επικύρωση δεδομένων, επιστημονική επίβλεψη και συνεισφορά περιεχομένου για τεχνικά 

θέματα, για την κατάρτιση ενός πλάνου για μια Υποδομή ως Υπηρεσία η οποία θα εξυπηρετεί 

τις ανάγκες των περιφερειακών διοικήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

• Επιστημονική επίβλεψη της εκτέλεσης της έρευνας για τις θέσεις των ενδιαφερόμενων 

φορέων αναφορικά με την εφικτότητα και τα πιθανά οφέλη από κοινά ανεπτυγμένες 

διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Επίβλεψη ομάδας στην ανάλυση των απαιτήσεων λειτουργίας και οργάνωσης και των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών καθώς και των τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών ενός 

παρόχου διαμοιραζομένων διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών για περιφερειακές 

διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

• Παρακολούθηση της συλλογής δεδομένων και ανάλυσή τους καθώς και παροχή υλικού τόσο 

για την εξέταση λειτουργικών οργανωσιακών μοντέλων για την κατ’ απαίτηση παροχή 

διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών σε δημόσιες διοικήσεις, όσο και για τον ορισμό 

βασικών κριτηρίων απόδοσης για έναν κοινό πάροχο Πλατφόρμας/Λογισμικού ως Υπηρεσία 

• Ανάλυση των απαιτήσεων λειτουργίας και οργάνωσης και των λειτουργικών χαρακτηριστικών 

ενός παρόχου διαμοιραζομένων διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών για 

περιφερειακές διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και των τεχνικών απαιτήσεων και 

προδιαγραφών αυτού 

• Τεχνική ανάλυση των απαιτήσεων και προδιαγραφών ενός παρόχου διαμοιραζόμενων 

διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών για περιφερειακές διοικήσεις στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη 

• Επικύρωση δεδομένων, επιστημονική επίβλεψη και συνεισφορά περιεχομένου για τεχνικά 

θέματα, για την κατάρτιση ενός πλάνου για μια Πλατφόρμα ως Υπηρεσία/Λογισμικό ως 

Υπηρεσία προς τις περιφερειακές διοικήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

• Ανάλυση της στρατηγικής βιωσιμότητας με βάση το προφίλ του ΙΠΣΥ και τα υπάρχοντα δίκτυα 

συνεργασιών 

• Εντοπισμός των κύριων ενδιαφερομένων στην Ελλάδα και διάχυση των αποτελεσμάτων και 

επίτευξη συνεργασιών με αυτούς. 

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου καθώς και σε συναντήσεις 

εργασίας  

 

Απαραίτητα Προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής 

• Μεταπτυχιακό τίτλο στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής 

• Δεκαετή εμπειρία σε εκτέλεση και συντονισμό ευρωπαϊκών και εθνικών έργων 

• Πολύ καλή εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη σύνθετων διαδικτυακών εφαρμογών 

• Άριστη γνώση Αγγλικών  

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Εμπειρία σε θέματα ιδεατών και εικονικών υποδομών 

• Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων  

 

Ανώτατος προϋπολογισμός σύμβασης: Δέκα χιλιάδες ΕΥΡΩ (10.000,00 €) 

 



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών 

στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο 

στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις 

και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος 

Αμαρουσίου 15125. 

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής 

υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή 

μέχρι τις 18/02/2013. 

 

Πληροφορίες:  

Ι.Π.ΣΥ. / Ε.Κ. «Αθηνά»,  Τηλ: 2106875403, fax: 2106856804, email: contact@imis.athena-innovation.gr 


