
 

 
ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του Ε.Κ. «Αθηνά»: 14-01-2015 

Κατάσταση Πρόσκλησης: 
Ανοικτή μέχρι και την 26η Ιανουαρίου 2015, 
ώρα 17:00 

 
 
Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει δέκα (10) 
συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των «RDA Europe- Research Data 
Alliance Europe(RDA ΙΙ)», «ESPAS-Near-Earth Space Data Infrastructure for e-Science», «MD PΑΕDIGREE - 
Model-Driven European Paediatric Digital Repository», «OpenAIRE2020» και των λοιπών ευρωπαϊκών 
συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και προγραμμάτων του, και συγκεκριμένα:  
 
Α) έναν (1) συνεργάτη πληροφορικής για έρευνα, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαραίτητα προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής   

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην ιατρική και στη βιολογία 

 Καλή γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

 Καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμών (Perl, MATLAB, .ΝΕΤ (C#), UNIX (bash scripting),  PHP, 
JAVA) 

 Ερευνητική εμπειρία σε Data Analysis and Statistics (data mining, preprocessing, and normalization 
methods) 

 Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε υπολογιστική ανάλυση βιολογικών, βιοιατρικών 
και κλινικών δεδομένων 

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
 

Β) δύο (2) έμπειρους ερευνητές πληροφορικής, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαραίτητα προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής   

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής 

 Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά έργα με 
έμφαση στις ηλεκτρονικές υποδομές για την έρευνα 

 Άριστη γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων και τάσεων στον χώρο των ηλεκτρονικών υποδομών 

 Εμπειρία σε θέματα υποδομών δεδομένων (data infrastructures) και σχετικών θεμάτων 
διαχείρισης δεδομένων σε διεθνές περιβάλλον 

 Άριστη γνώση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού (C++, Java) 

 Εμπειρία σε υλοποίηση web services και γνώση SOA αρχιτεκτονικής (SOAP, WSDL, JAX-WS, JAXB)  

 Εμπειρία σε XML τεχνολογίες (XML, XPath, XQuery, XSLT, XSD) 

 Εμπειρία σε σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακών διεπαφών και εφαρμογών (HTML5, JavaScript, 
jQuery, mootools, CSS, Servlets, ajax, JSON) 

 Καλή γνώση της Αγγλικής 

 
"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης 
  



 

 
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία σε σχεδιασμό και διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων συντονιστικού χαρακτήρα 
σε επίπεδο συντονιστή πακέτου εργασίας  

 Εμπειρία στη χρήση scripting γλωσσών προγραμματισμού (bash, python, php) 

 Καλή γνώση βάσεων δεδομένων 

 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς για  έργα πληροφορικής 

 Εμπειρία χρήσης συστημάτων διαχείρισης κώδικα (subversion, git, jenkins) 

 Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών για PodtgreSQL με εκτεταμένη χρήση SQL και JDBC   
 
 
Γ) έναν (1) έμπειρο ερευνητή πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής   

 Άριστη γνώση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού  

 Εμπειρία στην χρήση Spring framework 

 Eμπειρία σε σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακών διεπαφών και εφαρμογών (HTML, JavaScript, 
CSS,Struts, Google Web Toolkit, Web Services with SOAP) 

 Eμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών για MySQL, PostgreSQL με εκτεταμένη χρήση SQL και JDBC 

 Άριστη γνώση τεχνολογιών XML και xPath 

 Eμπειρία σε SQL development και βελτιστοποίησης σχεσιακών επερωτήσεων 

 Εμπειρία χρήσης συστημάτων διαχείρισης κώδικα (subversion, cvs, git, maven) 

 Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση 

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
 
 
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία στη χρηση scripting γλωσσών προγραμματισμού (bash, python, php) καθώς και C/C++  

 Γνώσεις προστασίας και ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών 

 Eμπειρία σε υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων 
 
 
Δ) έναν (1) έμπειρο ερευνητή πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής   

  Άριστη γνώση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού  

 Eμπειρία σε σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακών διεπαφών και εφαρμογών (HTML, JavaScript, 
CSS, GWT) 

 Εμπειρία χρήσης τεχνολογιών XML και XSLT 

 Eμπειρία σε SQL development και βελτιστοποίηση σχεσιακών επερωτήσεων 

 Εμπειρία χρήσης συστημάτων διαχείρισης κώδικα (subversion, maven κλπ) 

 Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
 
 
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία στη χρήση scripting γλωσσών προγραμματισμού (bash, python, php) καθώς και C/C++, 
Prolog 

 Eμπειρία σε υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων 

 Εμπειρία σχεδιασμού διεπαφών χρήστη (GUI) 



 

 Εμπειρία στη χρήση εργαλείων CMS (Joomla) 
 
 
Ε) έναν (1) έμπειρο ερευνητή πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής   

 Άριστη γνώση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού 

 Εμπειρία στην χρήση Spring framework 

 Εμπειρία  στο σχεδιασμο και τη χρήση εφαρμογών για κατανεμημένη επεξεργασία μεγάλου όγκου 
δεδομένων (Hadoop/Map Reduce Frameworks)  

 Eμπειρία σε σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών (Web Services) 

 Eμπειρία στο σχεδιασμό και διαχείριση εφαρμογών βάσεων δεδομένων (MySQL, PostgreSQL) 

 Γνώσεις system administration 

 Γνώση τεχνολογιών XML και xPath 

 Εμπειρία χρήσης συστημάτων διαχείρισης κώδικα (subversion, maven) 

 Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχα καθήκοντα με αυτά της ανωτέρω 
αναφερομένης ανάθεσης 

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
 
 
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία στη χρήση εργαλείων CMS (Joomla) 

 Εμπειρία στη χρηση scripting γλωσσών προγραμματισμού (bash, python, php) καθώς και C/C++, 
Prolog 

 Ευχέρεια χρήσης image editing software (Photoshop/GIMP) 

 Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα πληροφορικής 
 
 
ΣΤ) έναν (1) έμπειρο συνεργάτη πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαραίτητα προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής 

 Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής 

 Πολυετή ερευνητική εμπειρία 

 Εμπειρία σε σχεδιασμό, συντονισμό και διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων σε επίπεδο 
συντονιστή πακέτου εργασίας  

 Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων  και προτάσεων ευρωπαϊκών και εθνικών έργων 

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ανακάλυψης γνώσης και εξόρυξης δεδομένων 
(knowledge discovery and data mining) και επεξεργασίας, συγχώνευσης ή επιμέλειας/επικύρωσης 
ετερογενών δεδομένων (data processing, fusion, or curation/validation of heterogeneous data) 

 Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού εξόρυξης κειμένου (text mining) για ανάλυση 
επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών δεδομένων, εξαγωγή μετα-δεδομένων και 
διασύνδεση δημοσιεύσεων και δεδομένων 

 Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και 
ανάλυση βιβλιογραφικών δεδομένων, μετα-δεδομένων και κειμένου 

 
 



 

Ζ) έναν (1) έμπειρο συνεργάτη πληροφορικής, 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 

 Πολυετή ερευνητική εμπειρία  

 Πολυετή εμπειρία σε διαχείριση, σχεδιασμό και ανάπτυξη μεγάλων έργων πληροφορικής 
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε επίπεδο υπεύθυνου έργου  

 Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων και προτάσεων για έργα πληροφορικής 

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
 

 
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ανακάλυψης γνώσης και εξόρυξης δεδομένων 
(knowledge discovery and data mining) και οπτικοποίησης δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό (WEB 
based data visualization) για την ανάλυση βιβλιογραφικών δεδομένων, διασυνδεδεμένων 
δεδομένων και κειμένου 

 Εμπειρία σε τεχνικές μηχανικής μάθησης (Machine Learning)  χωρίς επίβλεψη (unsupervised) 
πιθανοτικών μοντέλων λανθανουσών μεταβλητών (probabilistic latent variable models) με 
έμφαση σε πιθανοτικά μοντέλα θεμάτων (probabilistic topic models) 

 Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και 
ανάλυση βιβλιογραφικών δεδομένων, μετα-δεδομένων και κειμένου 

 
 
Η) έναν (1) έμπειρο συνεργάτη πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαραίτητα προσόντα:          

 Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής 

 Διδακτορικό δίπλωμα στον Τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής 

 Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών 

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
 

 
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη μεθόδων και λογισμικού για: αναγνώριση προτύπων (pattern 
recognition), εξόρυξη δεδομένων (data mining), επεξεργασία σήματος και εικόνας (signal and imag
e processing) και ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου (multimedia content analysis) 

 Συμμετοχή σε μεγάλα έργα πληροφορικής 

 Εμπειρία σε Matlab, C/C++, Java, SQL 
 
Θ)  έναν (1) έμπειρο συνεργάτη  πληροφορικής, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 

 

Απαραίτητα Προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ ή της Πληροφορικής 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σε Πληροφοριακά συστήματα  

 Eμπειρία σε σχεδιασμό, διοίκηση και διαχείριση έργων πληροφορικής άνω των 10 ετών 

 Άριστη τεχνική κατάρτιση και εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) έτη σε technical management 
ομάδων ανάπτυξης σε έργα πληροφορικής 

 Άριστη γνώση των τεχνολογικών και πολιτικών εξελίξεων και τάσεων στον χώρο των ηλεκτρονικών 
υποδομών 

  Άριστες αναλυτικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες 



 

 Καλή γνώση της Αγγλικής  

 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία σε σχεδιασμό, συντονισμό και διαχείριση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων  
έργων  

 Ικανότητα άριστης  επικοινωνίας και χειρισμού σχέσεων σε περιβάλλον ευρωπαϊκών συνεργασιών 

 Εμπειρία σε οργάνωση και διαχείριση ομάδων εργασίας σε τεχνολογικά θέματα στο χώρο των 
ηλεκτρονικών υποδομών με έμφαση στο χώρο των υποδομών δεδομένων και της τεχνητής 
νοημοσύνης  

 Διαχείριση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  

 Υποστήριξη διεξαγωγής συναντήσεων, workshops και συνεδρίων  
 
 
Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έξι ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις των προς ανάθεση εργασιών, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση 
υλοποίησης του Έργου/ προγράμματος. 
 
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 26 Ιανουαρίου 2015 στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων/ Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, 
Παράδεισος Αμαρουσίου. 
 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η 
παραλαβή τους μέχρι τις 26/01/2015. 
 
Πληροφορίες:  
ΙΠΣΥ / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6875403, fax: 210 6856804, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr 
 


