
 

 
ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του Ε.Κ. «Αθηνά»: 24-12-2014 

Κατάσταση Πρόσκλησης: 
Ανοικτή μέχρι και την 9η Ιανουαρίου 2015, ώρα 
17:00 

 
Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) 
συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «GEOSTREAM - Exploiting 
User-Generated Geospatial Content Streams» με G.A. 315631 και των λοιπών ευρωπαϊκών 
συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και προγραμμάτων του, και συγκεκριμένα έναν (1) 
Πληροφορικό/Μηχανικό Λογισμικού, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαραίτητα Προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής 

 Προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) έτη σε αντίστοιχη θέση 

 Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών/τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 

 Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για έργα πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών  

 Εμπειρία στην παρακολούθηση έργων υλοποίησης πληροφοριακών/τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων 

 Εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών και τη διοίκηση ομάδων  

 Γνώσεις διαδικασιών υλοποίησης έργων πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών του Δημοσίου και έργων 
ΕΣΠΑ 

 Εμπειρία με θέματα προστασίας της ιδιωτικότητας 
 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: 

 Γνώση συστημάτων βάσεων δεδομένων (Oracle / SQL Server) 

 Εμπειρία σε εφαρμογές Web Services 

 Γνώσεις έργων αποθηκών δεδομένων (DataWarehousing)  

 Γνώσεις οργάνωσης και σχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών 

 Εμπειρία σε μεθοδολογίες επιμέτρησης έργων λογισμικού 

 Εμπειρία σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 
 
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 09 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 09/01/2015. 
 
Πληροφορίες:  
ΙΠΣΥ / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6875403, fax: 210 6856804, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr 
 

 
"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης 
  


