
           

 
ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έξι (6) 

συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης 

«DARIAH – ΑΤΤΙΚΗ - Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες – 

ΔΥΑΣ», η οποία χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 03-Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 

της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης του Ε.Π. «Αττική» και συγκεκριμένα:  

 

1) Ένα (1) Πληροφορικό/Μηχανικό Λογισμικού με το ακόλουθο έργο και προσόντα: 

Έργο: Υπεύθυνος για το συντονισμό των ροών εργασίας του έργου.  

Ανάλυση, σχεδίαση   και αξιολόγηση μεθόδων και διαδικασιών. 

Απαραίτητα Προσόντα:  

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής, ή Πτυχίο 

Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών , από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένου 

ιδρύματος της αλλοδαπής. 

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε αντίστοιχη θέση 

• Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών/τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 

• Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για έργα πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών  

• Εμπειρία στην παρακολούθηση έργων υλοποίησης πληροφοριακών/τηλεπικοινωνιακών 

συστημάτων 

• Εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών και τη διοίκηση ομάδων  

• Γνώσεις διαδικασιών υλοποίησης έργων πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών του Δημοσίου και έργων 

ΕΣΠΑ 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Γνώση συστημάτων βάσεων δεδομένων (Oracle / SQL Server) 

• Εμπειρία σε εφαρμογές Web Services 

• Γνώσεις έργων αποθηκών δεδομένων (DataWarehousing)  

• Γνώσεις οργάνωσης και σχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών 

• Εμπειρία σε έργα πολιτισμικής πληροφορικής 

 

2) Ένα (1) Πληροφορικό/Μηχανικό Λογισμικού με το ακόλουθο έργο και προσόντα: 

Έργο: Υπεύθυνος ανάπτυξης υπηρεσιών. Ανάλυση και σχεδίαση υπηρεσιών. 

Απαραίτητα Προσόντα:  

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής, ή 

Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών , από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο 

αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. 
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• Εμπειρία δέκα (10) ετών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού και ειδικότερα με 

τεχνολογίες και πρωτόκολλα Java servlets, REST services, Javascript/Ajax, Java SE/EE, PHP, 

XML/JSON, RDF repositories, MySQL/PostgreSQL databases.  

• Εμπειρία σε σχεδιασμό και διαχείριση συστημάτων αποθετηρίων και πιο συγκκεκριμένα: Fedora-

commons, Dspace.  

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency C2). 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο 

• Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων Unix/Linux. 

 

3) Ένα (1) Πληροφορικό/Μηχανικό Λογισμικού με το ακόλουθο έργο και προσόντα: 

Έργο: Υλοποίηση, υποστήριξη, τεκμηρίωση και δημοσιοποίηση υπηρεσιών. 

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής, ή 

Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο 

αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

• Γνώσεις ή εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού με τεχνολογίες και πρωτόκολλα 

Java servlets, REST services, Javascript/Ajax, Java SE/EE, PHP. 

• Γνώσεις σε τεχνολογίες και πρωτόκολλα Apache Tomcat, XML, JSON, REST Web services. 

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency C2). 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένου ιδρύματος της 

αλλοδαπής στο πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων ή συναφές. 

• Γνώσεις χρήσης/διαχείρισης συστημάτων Unix/Linux.  

• Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων αποθετηρίων 

 

4) Ένα (1) Αρχειονόμο-Βιβλιοθηκονόμο με το ακόλουθο έργο και προσόντα: 

 

Έργο: Υπεύθυνος οργάνωσης πληροφοριακών πόρων. Ανάλυση δομών και διαδικασιών πληροφόρησης, 

σύνταξη οδηγιών. 

Απαραίτητα Προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής στο πεδίο της 

Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας  

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένου ιδρύματος της 

αλλοδαπής στο πεδίο της Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας 

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency C2) 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Εμπειρία τριών (3) ετών σε έργα επιστημονικής τεκμηρίωσης σε συναφές επιστημονικό 

αντικείμενο 

• Εμπειρία σε επεξεργασία και οργάνωση πληροφοριακών πόρων 

• Εμπειρία στη διαχείριση ή και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 

• Εμπειρία στη διαχείριση ή και υλοποίηση έργων ψηφιακού πολιτισμού 

• Καλή γνώση ετέρας ευρωπαϊκής γλώσσας (επιπέδου Β1) 

 

 



           

5) Ένα (1) Ιστορικό-Αρχαιολόγο με το ακόλουθο έργο και προσόντα: 

Έργο: Υπεύθυνος μελέτης μεθόδων πεδίου. Ανάλυση  μεθόδων  και ψηφιακών εφαρμογών στις 

ανθρωπιστικές επιστήμες, σύνταξη οδηγιών. 

Απαραίτητα Προσόντα:  

• Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από το 

ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ιστορία ή Αρχαιολογία ή Πολιτιστική Διαχείριση της 

ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής 

• Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο 

• Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency C2) 

• Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Εμπειρία τριών (3) ετών σε έργα επιστημονικής τεκμηρίωσης σε συναφές επιστημονικό 

αντικείμενο  

• Eμπειρία στη διαχείριση ή και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων  

• Εμπειρία στη διαχείριση ή και υλοποίηση έργων ψηφιακού πολιτισμού 

• Τεκμηριωμένη καλή γνώση ετέρας ευρωπαϊκής γλώσσας (επιπέδου Β1) 

 

6) Ένα (1) Ιστορικό-Αρχαιολόγο με το ακόλουθο έργο και προσόντα: 

Έργο: Ανάλυση  μεθόδων  και ψηφιακών εφαρμογών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, συγκέντρωση και 

οργάνωση υλικού πεδίου,σύνταξη οδηγιών, δημοσιοποίηση. 

Απαραίτητα Προσόντα:  

• Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από το 

ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ιστορία ή Αρχαιολογία ή Πολιτιστική Διαχείριση της 

ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής 

• Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency C2) 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:  

• Εμπειρία δύο (2) ετών στη διαχείριση ή και υλοποίηση έργων ψηφιακού πολιτισμού 

• Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου 

 

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 05 Ιουλίου 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 05/07/2013. 

 

Πληροφορίες:  

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

 

 

 


