
 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του Ε.Κ. «Αθηνά»: 31-07-2014 

Κατάσταση Πρόσκλησης: 
Ανοικτή μέχρι και την 25η Αυγούστου 2014, 
ώρα 17:00 

 
Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να 
απασχολήσει τρεις (3) συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου  για τις 
ανάγκες υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου FP7-
ENV-2013 «GLOBAQUA: Managing the Effects of Multiple Stressors on Aquatic Ecosystems 
under Water Scarcity» Proj.No.603629, με επιστημονικό υπεύθυνο την καθ. Φοίβη 
Κουντούρη, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ε.Κ. «Αθηνά», και συγκεκριμένα:  
 
Α) Έναν (1) πτυχιούχο Πολιτικών Επιστημών, με διάρκεια σύμβασης έξι (6) μήνες με 
δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα 
ακόλουθα προσόντα: 

Απαραίτητα Προσόντα:                

 Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με κατεύθυνση Πολιτικές Επιστήμες 

  Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα των Πολιτικών Επιστημών  

 Εμπειρία στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε εργατικά και εργασιακά θέματα 
με τη χρήση εμπειρικών ή / και πειραματικών μεθόδων 

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά 

 Άριστη γνώση Αγγλικών 
 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία στην παροχή ακαδημαϊκών παρουσιάσεων 

 Εμπειρία εργασίας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 
 

Β) Έναν (1) Αναλυτή στον Τομέα των Οικονομικών, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) χρόνων, 
με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα 
ακόλουθα προσόντα: 

Απαραίτητα Προσόντα:                

 Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με κατεύθυνση Οικονομικών Επιστημών 

 Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα των οικονομικών  

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά 

 Άριστη γνώση Αγγλικών 
 

 
"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της 
Γνώσης 

 



 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία στην παροχή ακαδημαϊκών παρουσιάσεων 

 Εμπειρία εργασίας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα  
 

Γ) Έναν (1) Αναλυτή στον Τομέα των Οικονομικών, με διάρκεια σύμβασης ενός (1) χρόνου, 
με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα 
ακόλουθα προσόντα: 

Απαραίτητα Προσόντα:                

 Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με κατεύθυνση Οικονομικών Επιστημών 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή να βρίσκεται στο τελικό στάδιο απόκτησής του, στον 
τομέα των οικονομικών  

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά 

 Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Εμπειρία στην παροχή ακαδημαϊκών παρουσιάσεων 

 Εμπειρία εργασίας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα  
 

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 25 Αυγούστου 2014  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, ως επίσημη ημερομηνία 
υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να 
εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 25/08/2014. 
 
Πληροφορίες:  
ΙΠΣΥ / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6875403, fax: 210 6856804, e-mail: contact@imis.athena-
innovation.gr 

 

 


