
 
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 συγχρηματοδοτούμενου 

ερευνητικού έργου «MD-Paedigree» και συγκεκριμένα:  

  

Α) έναν (1) έμπειρο συνεργάτη πληροφορικής για έρευνα, σχεδιασμό και διαχείριση Ευρωπαϊκών και 

Εθνικών έργων και προγραμμάτων, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 

Απαραίτητα Προσόντα:  

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

• Διδακτορικό δίπλωμα στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής 

• Δεκαετή ερευνητική εμπειρία 

• Εμπειρία σε σχεδιασμό, συντονισμό και διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων σε επίπεδο 

συντονιστή πακέτου εργασίας και άνω 

• Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων ευρωπαικών και εθνικών έργων 

• Άριστη γνώση Αγγλικών 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ανακάλυψης γνώσης και εξόρυξης δεδομένων 

(knowledge discovery and data mining) και επεξεργασίας, συγχώνευσης, ή επιμέλειας ετερογενών 

δεδομένων (data processing, fusion, or curation of heterogeneous data) και επεξεργασία εικόνας 

• Εμπειρία σε συγγραφή προτάσεων ευρωπαϊκών και εθνικών έργων 

• Εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα e-Health 

• Συμμετοχή σε μεγάλα έργα πληροφορικής 

 

B) έναν (1) έμπειρο συνεργάτη πληροφορικής για έρευνα, σχεδιασμό και διαχείριση Ευρωπαϊκών και 

Εθνικών έργων και προγραμμάτων, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 

Απαραίτητα Προσόντα:  

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

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής 

• Δεκαετή ερευνητική εμπειρία 

• Δεκαετή εμπειρία σε διαχείριση, σχεδιασμό και ανάπτυξη μεγάλων έργων πληροφορικής 

ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε επίπεδο υπεύθυνου έργου και άνω 

• Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων και προτάσεων για έργα πληροφορικής 

• Καλή γνώση Αγγλικών 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

• Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ανακάλυψης γνώσης και εξόρυξης δεδομένων 

(knowledge discovery and data mining) και επεξεργασίας, συγχώνευσης, ή επιμέλειας ετερογενών 

δεδομένων (data processing, fusion, or curation of heterogeneous data) και επεξεργασία εικόνας 

• Εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων Ιατρικής Πληροφορικής  

• Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα e-Health 

 

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 18 Φεβρουαρίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

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

Παράδεισος Αμαρουσίου. 

 

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

της Γνώσης 

  



 

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 18/02/2013. 

 

Πληροφορίες:  

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

 


