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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Γ’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά» 

(Ι.Π.ΣΥ. / Ε. Κ. «Αθηνά»)   

 

 

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ι.Π.ΣΥ. / Ε. Κ. «Αθηνά») με 

βάση : 

1. τις διατάξεις του Ν.1514/1985, «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» 

(ΦΕΚ 13/Α/1985) 

2. τις διατάξεις του Ν.2919/2001, «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/2001) 

3. τις διατάξεις του Ν.2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994) 

4. τις διατάξεις του Ν.2431/1996, «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 175/Α/1996) 

5. τις διατάξεις των ΠΔ 145/2003, «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών και 

Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.)» (ΦΕΚ 121/Α/2003) που 

αναφέρει το σκοπό  και την αποστολή του Ι.Π.ΣΥ. 

6. τις διατάξεις του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ 33 Α /2006) μετονομασία του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. σε "Αθηνά" - 

Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και 

της Γνώσης 

7. τις διατάξεις του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40) περί «Συγχωνεύσεων ερευνητικών φορέων» 

8. την από 19.04.2012, Απόφαση της 107ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. 

«Αθηνά» περί «Παροχής Εξουσιοδοτήσεων» 

9. την από 20.12.2012 απόφαση της 115ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. 

«Αθηνά»  

 

προκηρύσσει  

 

(Α) μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διαχείρισης και 

Αναλυτικής Επεξεργασίας Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Big Data/Data Analytics)» 

(Β) μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων 

Κοινωνικών Δικτύων (Social Data/Social Computing)» 

 

 



 

 

1.  Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα: 

α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Γ’ βαθμίδας όπως 

ορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφο 2 & 3 του Ν. 1514/1985, όπως ισχύει. 

β) Ειδικότερα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με εμπειρία  

• για τη θέση (Α) σε θέματα συστημάτων διαχείρισης και αναλυτικής επεξεργασίας 

δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data/Data Analytics) 

• για τη θέση (Β) σε θέματα συστημάτων διαχείρισης δεδομένων κοινωνικών 

δικτύων (Social Data/Social Computing) 

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών μελών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

δ) Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους υποψηφίους που είναι 

πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η άριστη γνώση 

της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας, είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ., είτε της 

Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου 

του εξωτερικού. 

 

2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά  με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση η 

οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στην 

Γραμματεία του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο 

«Αθηνά» (Ι.Π.ΣΥ. / Ε.Κ. «Αθηνά»), οδός Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, 

Παράδεισος Αμαρουσίου, μέχρι τις 12-04-2013. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό, κ.λ.π.). Για τους 

τίτλους σπουδών του εξωτερικού πρέπει να υποβληθεί και ισοτιμία από το 

ΔΟΑΤΑΠ.  

2. Βιογραφικό σημείωμα σε έξι (6) αντίτυπα που θα περιέχει στοιχεία σχετικά με τις 

σπουδές τους και τη δράση τους, και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους 

εργασιών καθώς και δύο (2) αντίτυπα των πρωτότυπων επιστημονικών 

δημοσιευμάτων. 

3. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται η πλήρης 

ημερομηνία γέννησης, καθώς και ο τρόπος και χρόνος απόκτησης της ελληνικής 

ιθαγένειας ή της ιθαγένειας άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

4. Πιστοποιητικά που να τεκμηριώνουν την τυχόν προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 

Γραμματεία του Ι.Π.ΣΥ. / Ε.Κ. «Αθηνά» στα: Τηλ.: +302106875403, Fax.: +302106856804, 

email: contact@imis.athena-innovation.gr.  

                    

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. «Αθηνά» 

 

 

 

 

Καθ. Γιάννης Ιωαννίδης 


