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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει ένα (1) 

συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου 

εθνικού ερευνητικού έργου του «DARIAH – ΑΤΤΙΚΗ - Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για 

τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «03-Ενίσχυση της 

Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Ε.Π. «Αττική» και αφορά την 

Πρόσκληση 103 του ΕΠΑΝ «DARIAH ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για 

συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006»» 

και συγκεκριμένα ένα (1) επιστήμονα των ανθρωπιστικών επιστημών με το ακόλουθο έργο και προσόντα: 

 

Έργο: Ανάλυση  μεθόδων  και ψηφιακών εφαρμογών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, συγκέντρωση και 

οργάνωση υλικού πεδίου, σύνταξη οδηγιών, δημοσιοποίηση. 

 

Απαραίτητα Προσόντα:  

• Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Ανθρωπολογίας, ή άλλου πεδίου των 

ανθρωπιστικών επιστημών, ημεδαπη�ς η� ισο�τιμο αναγνωρισμε�νων απο� το ΔΟΑΤΑΠ σχολω�ν της 

αλλοδαπη�ς 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε ένα από τα πεδία: Εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας 

στις ανθρωπιστικές επιστήμες ή στην πολιτιστική κληρονομιά, Μεθοδολογία των Επιστημών, 

Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές, Επιστήμες της 

Πληροφορίας, Μουσειολογία, Πολιτιστική Διαχείριση, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ανθρωπολογία, 

Φιλολογία, ή άλλο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, ημεδαπη�ς η� ισο�τιμο αναγνωρισμε�νων 

απο� το ΔΟΑΤΑΠ σχολω�ν της αλλοδαπη�ς 

• Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency C2) 

Επιθυμητά προσόντα (θα συνεκτιμηθούν εάν υπάρχουν):  

• Εμπειρία ή εξειδίκευση στην εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στο πεδίο των ανθρωπιστικών 

επιστημών ή της έρευνας, τεκμηρίωσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Εμπειρία σε ερευνητικά έργα, στη σύνταξη εκθέσεων και αναφορών, στη συλλογή, οργάνωση και 

επεξεργασία δεδομένων 

• Εμπειρία στη διοργάνωση, προβολή και επικοινωνία εκδηλώσεων  

 

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

της Γνώσης 
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν 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 5 Σεπτεμβρίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση: 

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

Αμαρουσίου 15125. 

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

παραλαβή τους μέχρι την 5/9/2013. 

 

Πληροφορίες:  

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


