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:
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
συμβάσεων ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο
«VAST - Values across Space and Time» (Ε-12436) – Grant Agreement No 101004949.
Σχετ.: - Το απόσπασμα πρακτικού της 671ης Συνεδρίασης /11-11-2020 (θέμα 21ο) του
ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
-Η
με αρ. πρωτ. 24681/05-11-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ: 6ΩΖ2469ΗΕΒ-Υ9Κ).
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων / έργων
με τίτλο «VAST - Values across Space and Time» (Ε-12436) – Grant Agreement No
101004949, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη
συμβάσεων ανάθεσης έργου για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών
συνεργατών, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη
του έργου, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
Θέση 1
Μία θέση (1) υπευθύνου για την νομική υποστήριξη του ερευνητικού προγράμματος.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:









Πτυχίο Νομικής.
Εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση και προστασία διανοητικής
ιδιοκτησίας.
Εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε προστασία και διαχείριση προσωπικών
δεδομένων / προστασία ιδιωτικότητας.
Εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Ηθικής των Δεδομένων,
Πληροφορίας, Αλγορίθμων, Εφαρμοσμένη Ηθική από το Σχεδιασμό (ethics by
design).
Εμπειρία σε θέματα ανοιχτών αδειών, ανοιχτών δεδομένων.
Προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
Προϋπηρεσία σε εισηγήσεις εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

1/4

ΑΔΑ: 91ΦΟ469ΗΕΒ-9ΧΓ
Θέση 2
Μία (1) θέση υποστήριξης της έρευνας σε κατανεμημένες γεωχωρικές βάσεις.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:






Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής
Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών.
Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού, με περισσότερο επιθυμητές τις γνώσεις
προγραμματισμού σε 1. Python και 2. C++ ή άλλη αντικειμενοστραφή γλώσσα
προγραμματισμού.
Εμπειρία στην επεξεργασία πολυμεσικών δεδομένων και στην ολοκλήρωση
συστημάτων στη πλατφόρμα ROS.
Εμπειρία στην χρήση της γραμμής εντολών σε περιβάλλον Linux και στην χρήση
συστημάτων code versioning και ειδικά του Git.
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:




Εμπειρία σε συλλογή πολυμεσικών δεδομένων στα πλαίσια έρευνας ανθρώπινης
συμπεριφοράς.
Εμπειρία στην υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων.
Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.

Θέση 3
Μία (1) θέση προγραμματιστή για μοντελοποίηση δεδομένων και περιεχομένου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:






Πτυχίο Πληροφορικής / Επιστήμης Υπολογιστών ή/και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρ.
Μηχ. και Μηχανικών Η/Υ ή/και Θετικών Επιστημών.
Εμπειρία σε χρήση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού (RDF, OWL, SHACL) και
διασυνδεδεμένων δεδομένων (JSON-LD).
Ερευνητική εμπειρία σε έργα έρευνας & ανάπτυξης.
Εμπειρία σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού.
Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.
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Θέση 4
Μία (1) θέση Υπεύθυνου Προώθησης, Διάχυσης και Αξιοποίησης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:







Πτυχίο Πανεπιστημίου στην Επικοινωνία και Διαφήμιση ή σε συναφές αντικείμενο.
Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Πολιτιστική Κληρονομιά ή
σε συναφές αντικείμενο.
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Εμπειρία σε ενέργειες διάχυσης στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών
προγραμμάτων.
Προϋπηρεσία στη διοργάνωση και υποστήριξη δράσεων προώθησης και
προβολής σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά Συνέδρια.
Προϋπηρεσία στο σχεδιασμό και την διαχείριση ιστοσελίδων, μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και ηλεκτρονικών κοινοτήτων στο πλαίσιο διάχυσης της παραγόμενης
γνώσης.

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι
την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: ¨Αίτηση Υποψηφιότητας για
την α.π. 015/2020-3656 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος¨, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι
υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία θέση, πρέπει να υποβληθεί
ξεχωριστή αίτηση, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν
σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του
ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»
(http://www.demokritos.gr/)
προς
ενημέρωση
των
ενδιαφερόμενων.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς
φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Τμήματος
Γραμματείας του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της
ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κατσαμώρη Θεοδώρα στο τηλέφωνο: 210650.3204.
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Προσοχή: Σε κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (ΙΠ&Τ),
ο/οι αριθμός/οι της/των θέσης/εων που ενδιαφέρει/ουν («1 ή 2 ή 3 ή 4») και η περιγραφή
της [«ΘΕΣΗ 1: Μία θέση (1) υπευθύνου για την νομική υποστήριξη του ερευνητικού
προγράμματος.», «ΘΕΣΗ 2: Μία (1) θέση υποστήριξης της έρευνας σε κατανεμημένες
γεωχωρικές βάσεις.», «ΘΕΣΗ 3: Μία (1) θέση προγραμματιστή για μοντελοποίηση
δεδομένων και περιεχομένου.», «ΘΕΣΗ 4: Μία (1) θέση Υπεύθυνου Προώθησης, Διάχυσης
και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.»], ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/20203656) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («VAST - Values across Space
and Time» ) ο κωδικός του έργου (Ε-12436) και η αρμόδια για πληροφορίες (κα
Κατσαμώρη Θεοδώρα).

Η Προϊσταμένη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
signed by
MARINA Digitally
MARINA FONTARA
2020.11.18
FONTARA Date:
17:37:50 +02'00'

Μαρίνα Κ. Φονταρά
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