
 
ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) 

συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των συγχρηματοδοτούμενων 

Εθνικών ερευνητικών έργων του LODGOV (Data Governance in the era of the Web of Data: generate, 

manage, preserve, share and protect resources in the Web of Data) στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» 

και AI4B (Accountable Bioenergy Networks using Symbiotic IT Infrastructures for Regional Development 

and Planning) στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» και συγκεκριμένα:  

 

A) Έναν (1) έμπειρο ερευνητή πληροφορικής/προγραμματιστή για το έργο AI4B με τα ακόλουθα 

προσόντα: 

Απαραίτητα Προσόντα:  

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

• Διδακτορικό στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής 

• Εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών σε σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού για έργα πληροφορικής 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά 

• Εμπειρία στην διαχείριση χωρικών δεδομένων 

 

B) Έναν (1) ερευνητή πληροφορικής/προγραμματιστή για το έργο LODGOV με τα ακόλουθα προσόντα: 

Απαραίτητα Προσόντα:  

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

• Γνώση γλώσσας προγραμματισμού Java 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά 

• Εμπειρία σε τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων και σημασιολογικού ιστού 

 

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 29 Απριλίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση: 

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

Αμαρουσίου 15125. 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η 

παραλαβή τους μέχρι τις 29/4/2013. 

 

Πληροφορίες:  

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

 

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

της Γνώσης 

  


