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

της Γνώσης 

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει 

τέσσερις  (4) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του 

έργου «Υλοποίηση πρότυπων εφαρμογών και παροχή τεχνογνωσίας για την υλοποίηση δράσεων 

διαφάνειας και συμμετοχής» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013» και συγκεκριμένα: 

 

Α) Έναν (1) σύμβουλο σε θέματα στρατηγικής νέων τεχνολογιών και οργάνωσης ψηφιακού περιεχομένου, 

με τα ακόλουθα προσόντα: 

Απαραίτητα Προσόντα:  

● Πτυχίο ΑΕΙ  

● Mεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον Τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής 

● Εμπειρία σε θέματα στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας ή στη χρήση νέων ΤΠΕ στο 

δημόσιο τομέα 

● Εμπειρία στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ερευνών 

● Εμπειρία στην εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας προς στελέχη του δημόσιου τομέα ή 

εμπειρία  συμμετοχής σε ομάδες έργων ή ομάδες εργασίας του δημόσιου τομέα  

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

● Επιστημονική εμπειρία σε θέματα χρήσης νέων τεχνολογιών 

 

Β) Τρεις (3) έμπειρους προγραμματιστές εφαρμογών διαδικτύου για την ανάπτυξη διαδικτυακών 

εφαρμογών και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης/υποστήριξης προς τους τελικούς χρήστες, με τα 

ακόλουθα προσόντα: 

Απαραίτητα Προσόντα:  

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

● Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με ανοικτό λογισμικό 

● Εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 

● Εμπειρία στην εφαρμογή μεθοδολογιών ευέλικτης υλοποίησης /  agile development 

● Εμπειρία σε εργαλεία εξαγωγής αναφορών και τεχνολογίες ΟRM 

● Εμπειρία στην εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας προς στελέχη του δημόσιου τομέα ή 

εμπειρία  συμμετοχής σε ομάδες έργων ή ομάδες εργασίας του δημόσιου τομέα  

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον Τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής 

 

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 31 Μαρτίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος 

Αμαρουσίου 15125. 
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Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η 

παραλαβή τους μέχρι τις 31/03/2013. 

Πληροφορίες:  

Ι.Π.ΣΥ. / Ε.Κ. «Αθηνά»,  Τηλ: 2106875403, fax: 2106856804, email: contact@imis.athena-innovation.gr 


