
 

 Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – 

ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: 

ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

 

ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

 

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  χορήγηση  υποτροφίας  

 

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

απασχολήσει έναν (1) υπότροφο µε βάση τον αριθµό των υποτροφιών που έχει εγκρίνει η Γενική 

Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (υπ’αριθµ. 1274 - 12/2/2013) και στο πλαίσιο του έργου «ΕΙΚΟΣ: 

Θεωρητική και αλγοριθµική θεµελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήµατα» 

του Προγράµµατος «Θαλής» του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» στην ακόλουθη περιοχή και 

τύπο υποτροφίας:  

• Εξέλιξη πληροφοριακών οικοσυστηµάτων, Υποτροφία τύπου Β 

 

Οι απαιτήσεις για τον παραπάνω τύπο υποτροφίας είναι οι εξής: 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΥΠΟΥ Β – Υπότροφοι υποψήφιοι διδάκτορες ή µεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται 

στο στάδιο εκπόνησης της διπλωµατικής τους εργασίας και είναι εγγεγραµµένοι σε αναγνωρισµένο Α.Ε.Ι. 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 

Οι ενδιαφερόµενοι για συµµετοχή καλούνται να υποβάλουν µέχρι τις 13 Μαΐου 2013 στη διεύθυνση: 

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

Παράδεισος Αµαρουσίου, τα εξής: 

• Αντίγραφο πτυχίου (και τυχόν µεταπτυχιακού τίτλου) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογεγραµµένη από τον Υποψήφιο ∆ιδάκτορα / Μεταπτυχιακό ότι: 

o δε θα λαµβάνει καµιά άλλη υποτροφία (π.χ. Ι.Κ.Υ.) ή αµοιβή από εθνικά ή διεθνή 

προγράµµατα, για την εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής / ∆ιδακτορικής έρευνας. 

o βρίσκεται σε εκπ/κή άδεια άνευ αποδοχών, εφόσον είναι µόνιµος ή αορίστου χρόνου σε 

δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

• Βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατος για τον Υ.∆. ότι: 

o η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος έχει κρίνει θετικά την υποψηφιότητα του 

διδάκτορα και έχει οριστεί η τριµελής συµβουλευτική του επιτροπή. 

o η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον Υ.∆. έχει καθορίσει το θέµα της 

διδακτορικής του έρευνας. 

 

 

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

Γνώσης 

 



 

 Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – 

ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: 

ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

• Βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατος για τους Μεταπτυχιακούς ότι: 

o Ολοκλήρωσε επιτυχώς τα µαθήµατα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών και 

βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας 

• Βιογραφικό σηµείωµα.  

• Έκθεση σκοπιµότητας µιας έως δύο σελίδων, όπου θα αναφέρονται τα  επιστηµονικά-ερευνητικά 

ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυµούν να συνεργασθούν µε το 

Ι.Π.ΣΥ. / Ε.Κ. «Αθηνά» στο συγκεκριµένο αντικείµενο της υποτροφίας.  

• ∆ύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόµατα για επικοινωνία.  

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

παραλαβή τους µέχρι τις 13/05/2013. 

∆ιαδικασία  Επιλογής: 

Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν βάσει των τυπικών και ουσιαστικών τους 

προσόντων, καθώς και την έκθεση σκοπιµότητας.  

Πληροφορίες:  

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6875403, fax: 210 6856804, e-mail: 

contact@imis.athena-innovation.gr. 

 

 


