
 

 
ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του Ε.Κ. «Αθηνά»: 31-07-2014 

Κατάσταση Πρόσκλησης: 
Ανοικτή μέχρι και την 25η Αυγούστου 2014, 
ώρα 17:00 

 

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει 
τρεις (3) συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, και 
συγκεκριμένα  
 
-έναν (1) συνεργάτη πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  

 Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) στον τομέα των Η/Υ και της πληροφορικής 

 Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας σε ανάπτυξη λογισμικού με χρήση της 
γλώσσας προγραμματισμού Java και διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση HTML, Javascript, CSS 
αλλά και διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services) 

 Ερευνητική εμπειρία σε θέματα εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης  

 Άριστη γνώση τεχνολογιών XML, XPath και XQuery 

 Τεκμηριωμένη πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής 

 Εμπειρία στη χρήση βάσεων δεδομένων (PostgreSQL, MySQL, Elasticsearch, Couchbase) και 
ιδανικά και XML βάσεων δεδομένων (BaseX, eXist-db) 

 Ικανότητες διαχείρισης Linux/Unix συστημάτων, web servers, application servers 

 Εμπειρία χρήσης συστημάτων διαχείρισης κώδικα (git, subversion) και εργαλείων 
αυτοματοποίησης διαδικασιών (Maven) 

 
-έναν (1) Έμπειρο συνεργάτη πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα 
προσόντα: 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  

 
 Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) στον τομέα των Η/Υ και της πληροφορικής 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής 

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην εκτέλεση ερευνητικών 
συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων σχετικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς (ψηφιακές βιβλιοθήκες, μουσεία, θεματικά 
πάρκα, κλπ) 

 Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων ερευνητικών έργων  

 Τεκμηριωμένη πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  

 

 
"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης 
  



 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εργασιακή εμπειρία σε εφαρμογές εξατομίκευσης και διαδραστικής ψηφιακής αφήγησης  

 Εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη κι αξιολόγηση συστημάτων  

 Τεκμηριωμένη γνώση μίας επιπλέον κοινοτικής γλώσσας 
 

 
-έναν (1) Έμπειρο συνεργάτη πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα 
προσόντα: 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Η/Υ και της πληροφορικής ή των Θετικών Επιστημών 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής 

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον εννέα (9) ετών στη διαχείριση και εκτέλεση ερευνητικών 
συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων ICT/INFRA εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) 
έτη σε έργα σχετικά με τη πρόσβαση και τη σύνδεση ανοικτών δεδομένων 

 Εργασιακή εμπειρία σε αξιολόγηση ευχρηστίας διεπαφών χρήστη περιλαμβάνοντας σχεδιασμό, 
οργάνωση και συντονισμό αξιολόγησης καθώς και αποτίμηση αποτελεσμάτων και συγγραφή 
σχετικών παραδοτέων 

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων προς 
συγχρηματοδότηση 

 Τεκμηριωμένη πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

 
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Ακαδημαϊκή (συγγραφική) δραστηριότητα στο τομέα της αξιολόγησης ευχρηστίας διεπαφών 
χρήστη και συμβουλευτική εμπειρία σε σχεδιασμό διεπαφών 

 Εμπειρία στην αξιολόγηση ευχρηστίας με σύγχρονες μεθόδους όπως eye-tracking 

 Τεκμηριωμένη γνώση ανάλυσης κοινωνικών δικτύων (Social Network Analysis) ή και σχετική 
ακαδημαϊκή (συγγραφική) δραστηριότητα 

 Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων ερευνητικών έργων 

 Τεκμηριωμένη γνώση μίας επιπλέον κοινοτικής γλώσσας 

 
Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έξι ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις των προς ανάθεση εργασιών, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση 
υλοποίησης του Έργου/ προγράμματος. 

 
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 25 
Αυγούστου 2014 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, θα πρέπει να έχει 
εξασφαλιστεί η παραλαβή τους μέχρι τις 25/08/2014. 
 
Πληροφορίες:  
ΙΠΣΥ / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6875403, fax: 210 6856804, e-mail: contact@imis.athena-
innovation.gr 
 


