
 

 
ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του Ε.Κ. «Αθηνά»: 19-09-2014 

Κατάσταση Πρόσκλησης: 
Ανοικτή μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2014, 
ώρα 17:00 

 

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει 
δύο (2) συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης 
των «RDA Europe- Research Data Alliance Europe», «ESPAS-Near-Earth Space Data Infrastructure 
for e-Science», «MD PΑΕDIGREE - Model-Driven European Paediatric Digital Repository», 
«DIACHRON - Managing the Evolution and Preservation of the Data Web» και των λοιπών 
ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και προγραμμάτων του, και 
συγκεκριμένα:  
 
Α) έναν (1) έμπειρο συνεργάτη πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα 
προσόντα: 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα της Πληροφορικής ή των Θετικών Επιστημών  

 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 έτη σε αντίστοιχη θέση  

 Πολύ καλή γνώση συστημάτων βάσεων δεδομένων 

 Εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων διαδικτυακών εφαρμογών 

 Εμπειρία σε  οργανωτικά και τεχνικά θέματα συστήματα υποδομών ερευνητικών 
δεδομένων μεγάλης εμβέλειας 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη πληροφορική 

 Εμπειρία σε εφαρμογές Web Services 

 Εμπειρία σε Διαχείριση/τεχνικός συντονισμός Ευρωπαϊκών  ICT έργων 
 

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

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

 Διδακτορικό δίπλωμα στον Τομέα της Πληροφορικής 

 Ερευνητική προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη σε ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά έργα με 
έμφαση στις ηλεκτρονικές υποδομές για την έρευνα 

 Άριστη γνώση των τεχνολογικών και πολιτικών εξελίξεων και τάσεων στον χώρο των 
ηλεκτρονικών υποδομών 

 
"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης 
  



 

 Εμπειρία σε θέματα υποδομών δεδομένων (data infrastructures) και σχετικών θεμάτων 
διαχείρισης δεδομένων σε διεθνές περιβάλλον 

 Άριστη γνώση Αγγλικών 
 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία σε σχεδιασμό, συντονισμό και διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων  

 Ικανότητα καλής επικοινωνίας και χειρισμού σχέσεων σε περιβάλλον διεθνών 
συνεργασιών 

 Εμπειρία σε οργάνωση και διαχείριση ομάδων εργασίας σε τεχνολογικά και πολιτικά 
θέματα στο χώρο των ηλεκτρονικών υποδομών με έμφαση στο χώρο των υποδομών 
δεδομένων 

 
 
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 30 
Σεπτεμβρίου 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 30/09/2014. 
 
Πληροφορίες:  
ΙΠΣΥ / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6875403, fax: 210 6856804, e-mail: contact@imis.athena-
innovation.gr 
 


