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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινζηιηούηο Πηποθοπικήρ και Τηλεμαηικήρ  ηος Εθνικού Κένηπος Έπεςναρ και 
Τεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΕΚΕΤΑ), ζηα πλαίζια ςλοποίηζηρ ηος εςπυπαφκού 
επεςνηηικού ππογπάμμαηορ με ηίηλο «SocialSensor», πποζκαλεί ηοςρ 
ενδιαθεπόμενοςρ πος διαθέηοςν ηα απαπαίηηηα πποζόνηα να ςποβάλοςν αίηηζη, 
ζςνοδεςόμενη από ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά, για μία (1) θέζη ζςνεπγάηη, ο 
οποίορ θα απαζσοληθεί με ζύμβαζη ανάθεζηρ έπγος: 
 

Κωδικός 
Θέζης 

 
Ειδικόηηηα 

 
Ανηικείμενο 

Αριθμός 
Θέζεων 

 
Διάρκεια 

 
ΙΠΤΗΛ-

25 

 
Πληροφορική / 
Μηχαν/κός H/Y/ 

Μαθηματικός 

Ανάλςζη ποών 
δεδομένυν από ηον 
Παγκόζμιο Ιζηό ζε 
ππαγμαηικό σπόνο 

 
1 

 
12 μήνερ 

 
Οι ςποτήθιοι για ηιρ παπαπάνυ θέζειρ θα ππέπει να διαθέηοςν ηα κάηυθι πποζόνηα: 

 Δομέρ δεδομένυν καηάλληλερ για αναπαπάζηαζη και επεξεπγαζία ποών 
δεδομένυν (stream data structures). 

 Μέθοδοι ανακάλςτηρ γνώζηρ ζε ποέρ δεδομένυν, π.σ. ανίσνεςζη ένηονηρ 
δπαζηηπιόηηηαρ (burst detection), αναγνώπιζη και παπακολούθηζη θεμάηυν 
(topic and trend detection and tracking). 

 Μέθοδοι παπαλληλοποίηζηρ αλγοπίθμυν για εθαπμογή ζε πποβλήμαηα πολύ 
μεγάληρ κλίμακαρ (π.σ. με σπήζη MapReduce). 

 Ανηικειμενοζηπαθή ππογπαμμαηιζμό (Java/C++). 

Θα εκηιμηθούν ιδιαίηεπα και γνώζειρ/εμπειπία ζηα ακόλοςθα πεδία: 

 Επεξεπγαζία και ανάλςζη πολςμεζικού πεπιεσομένος (εικόνερ, βίνηεο). 
 Τεσνικέρ μησανικήρ μάθηζηρ. 
 Εξόπςξη γνώζηρ από δεδομένα ζε μεγάλη κλίμακα. 
 Γλώζζα για μονηελοποίηζη και επίλςζη μαθημαηικών πποβλημάηυν (Matlab, 

R). 

Όζον αθοπά ηα ηςπικά πποζόνηα απαιηούνηαι ηα ακόλοςθα: 

 Διδακηοπικό ή Μεηαπηςσιακό Δίπλυμα ειδίκεςζηρ ζε θέμα ζσεηικό με ηα 
παπαπάνυ (Υπάπσει δςναηόηηηα εκπόνηζηρ διδακηοπικού ζε ζςνεπγαζία με 
εκπαιδεςηικά ιδπύμαηα ηος εζυηεπικού και εξυηεπικού). 

 Άπιζηη γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ. 

Θα εκηιμηθούν ιδιαίηεπα ζσεηικέρ δημοζιεύζειρ ζε διεθνή πεπιοδικά και ζςνέδπια. 

 
 
Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά πος ππέπει να ςποβληθούν: 

1. Αίηηζη  

2. Λεπηομεπέρ βιογπαθικό ζημείυμα πος θα πεπιλαμβάνει: 
 Σποςδέρ και επαγγελμαηική εμπειπία 
 Λίζηα δημοζιεύζευν 



 Research statement (ζηα Αγγλικά) πος θα πεπιλαμβάνει ηα επεςνηηικά 
ενδιαθέπονηα και ηιρ ζκέτειρ για μελλονηική έπεςνα ηος ςποτηθίος. 

3. Κάθε άλλο ζηοισείο πος καηά ηην κπίζη ηος ςποτηθίος θα βοηθήζει ζηη 
διαμόπθυζη γνώμηρ για ηην καηαλληλόηηηά ηος.  
 
 
Οι ενδιαθεπόμενοι ενδέσεηαι να κληθούν ζε ζςνένηεςξη ζε πεπίπηυζη πος κπιθεί όηι 
απαιηούνηαι επιπλέον ζηοισεία για ηην αξιολόγηζή ηοςρ. 
 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι για πληποθοπίερ: κ. Παπαδόποςλορ 
Σςμεών (mail: papadop@iti.gr).  
 
 
Η αποζηολή δικαιολογηηικών γίνεηαι ηλεκηπονικά: http://jobs.iti.gr  
 
 
Η ημεπομηνία λήξηρ παπαλαβήρ ηυν αιηήζευν και δικαιολογηηικών είναι η 30-09-
2011. 
 

Για ηο Ινζηιηούηο Πληποθοπικήρ και Τηλεμαηικήρ 
 
 

Καθ. Μαπία Πέηπος 
Διεςθύνηπια 
 

 
 
      

 


