
 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό 

Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

 

  

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 του ερευνητικού έργου 

«ΕΙΚΟΣ: Θεωρητική και αλγοριθμική θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά 

Συστήματα» του Προγράμματος «Θαλής» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», και συγκεκριμένα : 

 

(Α) ένα (1) συνεργάτη, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 

Απαραίτητα Προσόντα:  

• Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής με κατεύθυνση Οικονομικών Επιστημών 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη και εμπειρία σε πεδίο συναφές με διαχείριση, 

παρακολούθηση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων 

• Γνώση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΟΡΑΜΑ» 

• Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες  

• Καλή γνώση Αγγλικών 

 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 

• Πρότερη εμπειρία σε θέση υπευθύνου διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και 

προγραμμάτων 

 

(Β) ένα (1) συνεργάτη, o οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 

 

Απαραίτητα Προσόντα:  

• Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής με κατεύθυνση Οικονομικών Επιστημών 

• Άδεια Λογιστή Β’ τάξης. 

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρίας με εξειδίκευση 

στις καταχωρήσεις παραστατικών, στις συμφωνίες τραπεζών με γενική λογιστική, πελατών -

προμηθευτών και γενικής  λογιστικής με μητρώο παγίων 

• Εμπειρία στην παρακολούθηση των ταμειακών ροών σε καθημερινή βάση 

• Καλή γνώση Αγγλικών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών 

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

 

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

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

και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 19 Αυγούστου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, 

Παράδεισος Αμαρουσίου. 

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 19/08/2013. 

 

Πληροφορίες:  

Ι.Π.ΣΥ. / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6875403, fax: 210 6856804, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr 

 


