
Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  υποβολή  πρότασης  προς  
σύναψη  σύμβασης  ανάθεσης  έργου,  για  μια  (1)  θέση  έκτακτου  
προσωπικού,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  ερευνητικού  έργου  

«Smart    Pharmaceutical    Manufacturing»  -  «SpuMONI»  
    

Ειδικότητα:   Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα 
Αντικείµενο 
Θέσης:  

Συµµετοχή πλήρους απασχόλησης στις δράσεις ανάπτυξης, 
ελέγχου και βελτιστοποίησης πλατφόρµας λογισµικού για λήψη και 
διαχείριση δεδοµένων σε περιβάλλοντα ΙoΤ (Internet-of-Things), 
καθώς και ανάπτυξης ευφυών αλγόριθµων ανάλυσης δεδοµένων 
(Data analytics) στο πλαίσιο του έργου SPuMoNI. 
  
Το SPuMoNI είναι ερευνητικό έργο που χρηµατοδοτείται από την 
Ευρωπαική Ένωση διαµέσου του προγράµµατος CHIST-ERA 2017 
(http://www.chistera.eu/), κατηγορία "Big data and process 
modelling for smart industry". Το SPuMoNI περιλαµβάνει 5 
εταίρους από τέσσερις χώρες: Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και 
Ισπανία.  
   
Η συµµετοχή στο έργο SpuMONI µπορεί να συνδυαστεί µε 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συναφές θέµα.  
  

Παραδοτέα / 
Αναµενόµενα 
αποτελέσµατα:  

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναµένεται να ασχοληθεί µε την 
ανάπτυξη, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση πλατφόρµας 
λογισµικού ενοποίησης τεχνολογιών ΙoΤ (Internet-of-Things) και 
σχετικών αλγορίθµων ανάλυσης δεδοµένων (Data analytics), που 
θα στοχεύουν στην αυτόµατη λήψη δεδοµένων από κατανεµηµένες 
πηγές δεδοµένων στο πλαίσιο µιας εργοστασιακής διαδικασίας 
παραγωγής (όπως για παράδειγµα είναι οι διαδικασίες παραγωγής 
φαρµακευτικών προϊόντων), στον έλεγχο και διασφάλιση της 
συµµόρφωσης των δεδοµένων µε το πρότυπο ALCOA, στη 
δηµιουργία ηλεκτρονικού πιστοποιητικού προϊόντος µε χρήση 
µεθόδων Κατανεµηµένης Νοηµοσύνης και Πρακτόρων Λογισµικού, 
και στην αποθήκευση του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού µε ασφαλή 
τρόπο µε χρήση τεχνολογιών Blockchain.  
   
Επίσης, ο υποψήφιος θα συµµετάσχει στον καθορισµό 
σηµασιολογικών κανόνων και κατανεµηµένων αλγόριθµων βάσει 
των οποίων θα γίνεται διαµόρφωση και έλεγχος εγκυρότητας 
ηλεκτρονικών πιστοποιητικών προϊόντων κατά µήκος ετερογενών 
διαδικασιών παραγωγής που θα εκτείνονται και σε γεωγραφικά 
κατανεµηµένες παραγωγικές µονάδες.  
   

Βασικά 
καθήκοντα: 
   

1.   Σχεδιασµός και εκτέλεση προγράµµατος εργασίας σχετικής µε 
τους στόχους του έργου SpuMONI  

2.   Διεξαγωγή έρευνας στην περιοχή της κατανεµηµένης 
νοηµοσύνης, µε έµφαση στους ευφυείς πράκτορες λογισµικού, 
και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων  

3.   Ανάπτυξη λογισµικού στο πλαίσιο του έργου SpuMONI  
4.   Συγγραφή επιστηµονικών δηµοσιεύσεων  
5.   Συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για εξεύρεση 
χρηµατοδότησης για επόµενα ερευνητικά έργα.  

  



Προσόντα και 
Εµπειρία 

1.   Μεταπτυχιακός τίτλος (ή αντίστοιχο Master-equivalent) στην 
Επιστήµη Η/Υ ή σε συναφές αντικείµενο.   

2.   Πολύ καλές γνώσεις προγραµµατισµού σε Python/Java/C/C++ 
και εκσφαλµάτωσης και ελέγχου λογισµικού.  

3.   Εµπειρία χρήσης Linux και συστηµατικών µεθόδων σχεδίασης 
και ανάπτυξης λογισµικού.  

4.   Πολύ καλή ικανότητα συγγραφής επιστηµονικών και τεχνικών 
κειµένων, καθώς και επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα.  

5.   Ισχυρό εσωτερικό κίνητρο για ερευνητική ενασχόληση και 
διάκριση, καθώς και προσοχή στη λεπτοµέρεια και την 
ποιότητα.   

6.   Ικανότητα εξισορρόπησης ερευνητικού και διαχειριστικού 
έργου, και τήρησης προθεσµιών  

7.   Πολύ καλή ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων και 
συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνών οµάδων εργασίας.  

8.   Συµµετοχή σε δηµοσιεύσεις στην Κατανεµηµένη Νοηµοσύνη 
και στα Ευφυή Συστήµατα (ή σε συναφή αντικείµενα) σε 
έγκυρα διεθνή συνέδρια ή περιοδικά.  

9.   Διδακτορικός τίτλος ή διδακτορικό στο τελευταίο στάδιο 
ολοκλήρωσης σε συναφές αντικείµενο θα συνεκτιµάται θετικά 
(προαιρετικό προσόν).  

    
    

Διάρκεια  06 µήνες µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι 3 έτη 
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