
 

Πρόδρομη Ανακοίνωση 

1η Προκήρυξη Υποτροφιών Αρχιμήδη 

 
1. Η Ταυτότητα του Αρχιμήδη  

Ο Αρχιμήδης είναι μία μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ΄ η οποία ιδρύθηκε το 2022. 
Αντικείμενό της είναι η βασική και η εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της Τεχνητής 
Νοημοσύνης, της Επιστήμης Δεδομένων και των Αλγορίθμων. O στόχος της είναι να γίνει 
ένας κόμβος για την έρευνα στις περιοχές αυτές με πανελλαδική εμβέλεια, προσφέροντας 
ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ευκαιρίες σε νέους ταλαντούχους επιστήμονες και 
παράλληλα δημιουργώντας μία γέφυρα μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων που δρουν σε 
πανεπιστήμια του εξωτερικού και της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας. 

2. Το έργο 

Η αναμενόμενη προκήρυξη εντάσσεται στο έργο «Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην 
Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» με κωδικό ΟΠΣ 
5154714, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). 
Στο πλαίσιο του έργου, πανεπιστημιακοί και ερευνητές συνεργάτες του Αρχιμήδη θα 
συντονίσουν και θα καθοδηγήσουν τις ομάδες που θα εκτελέσουν πρωτοποριακή έρευνα 
στις προαναφερθείσες περιοχές. Σε κάθε ομάδα, εκτός από τον επικεφαλής ερευνητή, θα 
συμμετέχουν και νέοι επιστήμονες, κυρίως υποψήφιοι διδάκτορες (PhD), ή 
μεταδιδακτορικοί ερευνητές (PostDoc), συνδυάζοντας τα προσωπικά τους ερευνητικά 
ενδιαφέροντα με τους στόχους των δράσεων που θα αναπτυχθούν.  

3. Η προκήρυξη 

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή 
υψηλού επιπέδου έρευνας στον Αρχιμήδη. H δράση αυτή αποσκοπεί στη χρηματοδότηση 
ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Α.Ε.Ι.) στην Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 36 
μήνες, ενώ αναμένεται να χορηγηθούν περί τις 35 υποτροφίες. Η προκήρυξη αυτή απαιτεί 
οι υποψήφιοι να μην είναι ήδη υποψήφιοι διδάκτορες σε Ελληνικό ΑΕΙ. 

Αναλυτικός πίνακας των προσφερόμενων υποτροφιών καθώς και αναλυτική περιγραφή της 
κάθε θέσης θα βρίσκεται στον ιστότοπο αιτήσεων που θα ανακοινωθεί σύντομα. 

4. Το πλαίσιο της συνεργασίας 

Κάθε υπότροφος θα υποστηριχθεί στην έρευνά του/της από την ομάδα των έμπειρων 
ερευνητών του Αρχιμήδη, ενώ το περιβάλλον θα δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε 
διάφορες δραστηριότητες όπως ομιλίες, σεμινάρια, workshops, κλπ. που θα λαμβάνουν 
χώρα στο χώρο του Αρχιμήδη. Επιπλέον: 

4.1. Η μηνιαία αποζημίωση για το χρονικό διάστημα της σύμβασης ορίζεται στα 1.300€, 
ποσό το οποίο αντιστοιχεί την αμοιβή του/της υποτρόφου με βάση τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας του ΕΚ ΑΘΗΝΑ΄. Για τη συνεργασία θα υπογράφεται σύμβαση 
υποτροφίας μεταξύ του/της ΥΔ και του ΕΚ ΑΘΗΝΑ΄.    



 

4.2. Οι μετακινήσεις των ΥΔ που θα κριθούν απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου τους, 
είτε για τη συμμετοχή σε συνέδρια είτε για άλλες ερευνητικές δραστηριότητες, θα 
καλύπτονται από το έργο. 

4.3. Οι ΥΔ θα έχουν σαν βάση εργασίας τις εγκαταστάσεις του Αρχιμήδη, συνεκτιμώντας και 
τις υποχρεώσεις τους που θα απορρέουν από την ιδιότητα του/της υποψήφιου/ας 
διδάκτορα.  

 
5. Διαδικασία Επιλογής 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή θα γίνει από το Συμβούλιο του Αρχιμήδη το 
οποίο απαρτίζεται από τον Επιστημονικό Διευθυντή και τους Κύριους Ερευνητές. Στην 
αξιολόγηση θα συνεκτιμώνται:  

• Τίτλοι σπουδών 

• Δημοσιεύσεις, Συμμετοχή/Ανακοινώσεις σε Συνέδρια 

• Διακρίσεις ή/και προηγούμενες υποτροφίες 

• Ερευνητική δραστηριότητα στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο 

• Έκθεση σκοπιμότητας  

• Συστατικές επιστολές 
 

Για να λαμβάνετε ενημερώσεις σε σχέση με την προκήρυξη αυτή μπορείτε να εγγραφείτε 
στη σχετική φόρμα επικοινωνίας. 
 
Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την προκήρυξη, μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις 
σας στο liaison-archimedes@athenarc.gr.  
 
 
 
 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 

NextGenerationEU. 

https://www.surveymonkey.com/r/MFCDPHS
mailto:liaison-archimedes@athenarc.gr

