
Θέρµη,   21-10-2013 
Αρ. Πρωτοκόλλου : 7753 / 21-10-2013 

 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ι.Π.ΤΗΛ. του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια 
υλοποίησης του ερευνητικού προγράµµατος «OpenCube» προσκαλεί τους 
ενδιαφερόµενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, 
συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για µία (1) µεταπτυχιακή 
υποτροφία: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

Ειδικότητα Αντικείµενο 
Αριθµός 
Θέσεων 

∆ιάρκεια 

 
ΙΠΤΗΛ-

249 
Πληροφορικός 

Έρευνα σχετικά µε την 
ανάλυση 

σηµασιολογικά 
συνδεδεµένων 
στατιστικών 
δεδοµένων 

1 12 µήνες 

 
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 

1. Πτυχίο A.E.I. Τµήµατος Πληροφορικής ή τίτλος σπουδών αντίστοιχης 
ειδικότητας άλλου συναφούς Τµήµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο 
αναγνωρισµένων από το ∆ΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής στο πεδίο της 
Πληροφορικής 

2. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή τα Πληροφοριακά 
Συστήµατα (της ηµεδαπής ή ισότιµου Ιδρύµατος της Αλλοδαπής  
αναγνωρισµένο από ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  

3. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα της ηµεδαπής 
στο Πεδίο των Πληροφοριακών Συστηµάτων 

4. Αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία 2 ετών και άνω 
5. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, κατάλληλα τεκµηριωµένης. 

 
Πρόσθετα επιθυµητά προσόντα: 

1. Αποδεδειγµένη εµπειρία στα ακόλουθα πεδία θα εκτιµηθεί επιπρόσθετα: 
- Εµπειρία στην υλοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιαδικτύου 
- Εµπειρία σε πρότυπα, τεχνολογίες και εργαλεία του Σηµασιολογικού 

Ιστού και των Συνδεδεµένων ∆εδοµένων 
- Εµπειρία σε χρήση αλγορίθµων Στατιστικής Μάθησης σε δοµηµένα 

δεδοµένα του Παγκόσµιου Ιστού 
- Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σχετικά µε τη χρήση αλγορίθµων 

Στατιστικής Μάθησης σε ανοιχτά ή συνδεδεµένα δεδοµένα στον 
Παγκόσµιο Ιστό 

2. Αποδεδειγµένη ικανότητα συνεργασίας σε οµάδα  
3. Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 
2. Λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα 
3. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη 
διαµόρφωση γνώµης για την καταλληλότητά του. 



Οι ενδιαφερόµενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι 
απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στον κο Κωνσταντίνο 
Ταραµπάνη (kat@iti.gr). 
 
Για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία  
του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά τις εργάσιµες  
ηµέρες και ώρες (τηλ. 2311/257701-3). 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://jobs.iti.gr 
 
Η ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι                  
η 06 -11-2013. 
 
   Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

                                    
 
 
 

  ∆ρ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος  
∆ιευθυντής Κ.∆. & Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Κ.Ε.Τ.Α 

 
    


