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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ  
Ε Ι Δ Ι Κ Ο   Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α  Μ Ο   Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν  Ε Ρ Ε Τ Ν Α   

 
Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω  Η   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο   Γ Ι Α  Τ Π Ο Β Ο Λ Η  Π Ρ Ο Σ Α  Η    

Π Ρ Ο    Τ Ν Α Ψ Η   Τ Μ Β Α  Ε Ω Ν  Μ Ι  Θ Ω  Η   Ε Ρ Γ Ο Τ  Ι Δ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Τ  
       

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Πλθροφορίεσ: κ. Ακανάςιοσ Παναγόπουλοσ 
Σθλζφωνο: +30 210 772 3842 
E-mail: thpanag@ece.ntua.gr 

Ακινα, 09-01-2015 
Αρ. Πρωτ.: 34 

  

 

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

του ζργου με τίτλο «Ευζλικτο Πλαίςιο Βελτιςτοποίηςησ Ράδιο Επικοινωνιών και Εφαρμογζσ» κωδικό 3770, 

κωδικό ΕΛΚΕ 68/119900 και Επιςτθμονικό Τπεφκυνο τον Κακθγθτι Ε.Μ.Π. κ. Ακανάςιο Δ. Παναγόπουλο, τθσ 

Δράςθσ «ΑΡΙΣΕΙΑ II» τθσ ΓΓΕΣ, θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και από Εκνικοφσ Πόρουσ μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και 

Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΠΕΔΒΜ), ανακοινϊνει ότι ενδιαφζρεται να ςυνάψει ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου 

ιδιωτικοφ δικαίου για τθν παροχι ζργου ςφμφωνα με τον κάτωκι πίνακα: 

 

•  Ζνα (1) Άτομο, Διπλωματοφχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Η/Τ ή Πληροφορικήσ & 

Σηλεπικοινωνιών ή Απόφοιτο χολήσ Θετικών Επιςτημών για θζςη Μεταδιδακτορικοφ Ερευνητή 

Απαιτοφμενα Προςόντα: 

 Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτθ κεματικι περιοχι τθσ Βζλτιςτθσ Διαχείριςθσ Ραδιοπόρων ςε 

Αςφρματα Επικοινωνιακά υςτιματα.  *Βακμόσ: 25%+ 

 Εκτενι γνϊςθ τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων τελευταίασ γενιάσ (4G-LTE), με ζμφαςθ ςτα πρωτόκολλα 

PHY και MAC, κακϊσ και ςτισ εξελίξεισ τουσ (5G), ςυμπεριλαμβανομζνων των επικοινωνιϊν μθχανισ-

προσ-μθχανισ (M2M) και ετερογενϊν δικτφων μικρισ εμβζλειασ (small-cells).   [Βακμόσ: 20%] 

 Βαςικζσ γνϊςεισ ανάπτυξθσ αλγορίκμων PHY και MAC ςε πλατφόρμεσ Software-Defined-Radio 

[Βακμόσ: 10%] 

 Εκτενι γνϊςθ ςε κζματα μακθματικισ βελτιςτοποίθςθσ και ςχετικϊν εργαλείων επίλυςθσ, 

εφαρμοηόμενα ςε προβλιματα διαχείριςθσ ραδιοπόρων, με ζμφαςθ ςε προβλιματα ςυνδυαςτικισ 

βελτιςτοποίθςθσ και ακζραιου προγραμματιςμοφ.  [Βακμόσ: 20%] 

 Δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά, ςυνζδρια, ςυνεργατικζσ δράςεισ, κεφάλαια ςε βιβλία, ςτο 

αντικείμενο τθσ βζλτιςτθσ ανάκεςθσ ραδιο-πόρων ςε αςφρματα δίκτυα.   [Βακμόσ: 15%] 
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 Εμπειρία ςυμμετοχισ ςε εκνικά και ευρωπαϊκά ερευνθτικά ζργα ωσ κφριοσ ι ςυνεργαηόμενοσ 

ερευνθτισ  [Βακμόσ: 10%] 

 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ υποψθφίων, οι ιςοβακμοφντεσ κα κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ 

 

Αντικείμενο Εργαςίασ: Μελζτθ μοντελοποίθςθσ καναλιοφ δικτφων κινθτϊν και δορυφορικϊν 

ραδιοεπικοινωνιϊν – Αναλυτικά Μοντζλα Επίδοςθσ - τοχαςτικά Μοντζλα Διάδοςθσ Ραδιοκυμάτων - Σεχνικζσ 

δυναμικισ βελτιςτοποίθςθσ διαχείριςθσ πόρων αςφρματων δικτφων με ζμφαςθ ςτο φυςικό ςτρϊμα και ςτο 

ςτρϊμα πρόςβαςθσ ςτο μζςο – Πειραματικι Αξιολόγθςθ νζων μθχανιςμϊν PHY ι/και MAC ςε πλατφόρμεσ 

software-defined radio. Εργαςία ςτισ ΕΕ1, ΕΕ3 και ΕΕ4 και ςτα αντίςτοιχα Παραδοτζα.  

 
Σο διάςτθμα απαςχόλθςθσ ορίηεται από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ ζωσ τθ λιξθ του ζργου  

(ζωσ 6 ανκρωπομινεσ). Θ ςυνολικι αμοιβι του ερευνθτι που κα επιλεγεί κα είναι ζωσ 14.400,00€, όπωσ 

ακριβϊσ περιγράφεται ςτο Σεχνικό Δελτίο και παρζχεται από τον υπό ζγκριςθ τροποποιθμζνο 

προχπολογιςμό του ζργου. 

 

θμειϊνεται ότι για τουσ υποψιφιουσ των οποίων οι τίτλοι πουδϊν Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

(προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν) ζχουν χορθγθκεί από Ιδρφματα του Εξωτερικοφ κα πρζπει να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρϊθν Δι.Κ.Α.Σ..Α). 

 
Οι υποψιφιοι διατθροφν το δικαίωμα (α) πρόςβαςθσ ςτουσ ατομικοφσ φακζλουσ των προτάςεων και τα 

ατομικά φφλλα αξιολόγθςθσ/βακμολόγθςθσ των υπολοίπων υποψθφίων, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του 

Ν.2690/1999 και (β) υποβολισ ζνςταςθσ εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ανάρτθςθ των 

αποτελεςμάτων ςτθ “Διαφγεια”. 

 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν ζντυπθ πρόταςθ (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα) με πλιρθ 

ςφραγιςμζνο φάκελο, ςυνοδευόμενθ από βιογραφικό ςθμείωμα και αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν (ςφμφωνα 

με τθν ανάλυςθ τθσ ακόλουκθσ παραγράφου), πιςτοποιιςεων και βεβαιϊςεων απαςχόλθςθσ, κακϊσ και 

οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που κα τεκμθριϊνει τα ςτοιχεία τθσ ζντυπθσ πρόταςθσ. Επιπρόςκετα, οι 

υποψιφιοι κα πρζπει να κατακζςουν και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο το οποίο μπορεί να ςυμβάλει ςτθ 

διαμόρφωςθ ορκισ κρίςθσ για τισ γνϊςεισ, τθν εμπειρία, τθν προςωπικότθτα και να βοθκιςει τθν επιτροπι 

επιλογισ ςτθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ για τθν καταλλθλότθτά τουσ.  

 

Θ πρόταςθ κα ςυνοδεφεται με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία είναι: 

1. Ζντυπθ πρόταςθ (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα) 

2. Βιογραφικό θμείωμα 

3. Αντίγραφα Σίτλων πουδϊν  

 α. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα εάν πρόκειται για ζκδοςθ από δθμόςιο φορζα ι  

β. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον ζχουν επικυρωκεί αρχικά από 

δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν 

κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ Ν. 4250/2014 ι 

γ. ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν 

επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο. 

4. Άλλα ςυνθγοροφντα ςτοιχεία που επικυμεί ο ενδιαφερόμενοσ και που κα αναφζρονται ςτο Βιογραφικό 

θμείωμα (Προχπθρεςία, υςτατικζσ Επιςτολζσ κ.λ.π.) 

 

Θ υποβολι των προτάςεων και των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο Πρωτόκολλο του 

Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςε κλειςτό φάκελο είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε να 
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υποβλθκοφν ταχυδρομικϊσ αποκλειςτικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, με εμπρόκεςμθ κατάκεςθ μζχρι και τθν 

23-01-2015 ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 

ΘΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ 9 

157 80 ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤΠΟΛΘ ΗΩΓΡΑΦΟΤ 

 

Τποβολι πρόταςθσ ςτο Πρωτόκολλο του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου μετά 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία είναι εκπρόκεςμθ και απορρίπτεται χωρίσ εξζταςθ. τθν περίπτωςθ τθσ 

ταχυδρομικισ αποςτολισ,  ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον χρόνο παραλαβισ και τθν κατάςταςθ 

του φακζλου.  

 

το Φάκελο κα πρζπει οπωςδιποτε να αναγράφεται: 

1.  Θ ζνδειξθ για το Ζργο: «ΑΡΙΣΕΙΑ ΙΙ - Ευζλικτο Πλαίςιο Βελτιςτοποίθςθσ Ράδιο Επικοινωνιϊν και 

Εφαρμογζσ», με Επιςτθμονικό Τπεφκυνό τον κ. Ακανάςιο Παναγόπουλο, Επίκουρο Κακθγθτι ΕΜΠ . 

2. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ: 34/09-01-2015  

3. Σο ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου και ζνα τθλζφωνο επικοινωνίασ. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι υποψιφιοι κα πρζπει να απευκφνονται  ςτον κ.  Ακανάςιο Παναγόπουλο 

τθλ. +30-210-7723842, ϊρεσ 12:00 –15:30  ι ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ:  thpanag@ece.ntua.gr . 

 

 

Ο Πρόεδροσ 
τησ Επιτροπήσ Διαχείριςησ 

του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. 
 
 
 

Καθ. πυρίδων Α. Μαυράκοσ 
Αναπληρωτήσ Πρφτανη Ε.Μ.Π.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: 

«…………………………………………………..………………………………………………………………» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρακαλϊ να κεωριςετε τθν παροφςα πρόταςθ ωσ επίςθμθ υποψθφιότθτά μου για τθ ςυμμετοχι μου ςτθ 

κζςθ ……………………………………………………………………..………………..………………………………………….. ςτο Πρόγραμμα 

«……………………………………………………………………………………………………………….………» του Ε.Μ.Π. ςφμφωνα με τθν 

προκιρυξθ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ με Αρ. Πρωτ. …………../…..-…..-201…. 

 
υνημμζνα Δικαιολογητικά: 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

 

 
Ο/Θ Αιτ………….. 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ:  

ΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ: 

 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΑΘΕΡΟ):  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΣΟ):  

E-MAIL:  
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NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY of ATHENS 
R E S E A R C H  C O M M I T T E E  

 
P R O P O S A L  C A L L  F O R  C O N T R A C T I N G  P E R S O N N E L  W I T H I N  T H E   

I M P L E M E N T A T I O N  O F  R E S E A R C H  P R O J E C T S  
       

PUBLISHED ON THE INTERNET 

 

Information: Prof. Athanasios Panagopoulos 
Telephone: +30 210 7723842 
E-mail: thpanag@ece.ntua.gr 

Athens, 09-01-2015 
Ref. Number.: 34 

  

The National Technical University of Athens Research Committee, announces its interest in contacting 

contracts for the implementation of the research project “Flexible Radio Communication Optimization 

Framework and Applications (FLAME)”, (GSRT Code: 3770, NTUA Code: 68/119900 ), Action "Excellence II", co-

financed by the European Union - European Social Fund (ESF) and National Funds through the Operational 

Programme "Education and Lifelong Learning" (ELL), Scientific Responsible Prof. Athanasios Panagopoulos 

NTUA School of Electrical and Computer Engineering,  according to the following: 

 

 One (1) Person, Post-Doc Researcher with diploma in Electrical and Computer Engineering or diploma in 

Informatics & Telecommunications. 

Required Qualifications: 

 PhD degree in the research area of resource allocation in wireless communication networks 

[Grade:25%]  

 Deep knowledge of 4G-LTE communication systems, with emphasis on PHY and MAC protocols, and 

familiarity with next generation network technologies (5G), including machine-to-machine 

communications (M2M), and heterogeneous small-cell networks [Rate: 20%]. 

 Background in using/developing PHY and MAC algorithms over software-defined-radio platforms 

[Rate: 10%]. 

 Deep knowledge of optimization modeling, theory, algorithms and relevant software solution tools, 

applied to radio resources allocation problems, with emphasis on combinatorial optimization and 

integer programming [Rate: 20%]. 
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 Strong publications track-record including publications and  contributions on international journals, 

conferences, book chapters, European actions and fora, on the topics of optimizing radio resources 

allocation in wireless networks [Rate:  15%]. 

 Experience in leading or participating in National and European collaborative research projects [Rate: 

10%]. 

 

In case of equal rates an interview will be conducted among those candidates 

 

Position Description: Channel modeling of mobile and satellite telecommunication networks. – Analytical 

Performance Models - Stochastic models for radio propagation – Radio resource allocation techniques for 

wireless networks with emphasis on PHY and MAC protocols- Development of PHY and MAC algorithms over 

software-defined-radio platforms. Work in WP1, WP3, WP4 and in the corresponding deliverables.  

 

The period of employment commences after the completion of the selection process and ends with the end of 

the project (up to 6 person-months). The total salary of the chosen researcher will be up to 14.400,00 €, just as 

described in the Technical Report and provided by the under approval modified budget of the Project. 

 

Candidates have the right to (a) have access to the personal files of the proposals and the sheets of 

assessment of every other candidate, according to article number 5 of the 2690/1999 law and (b) submit 

objection within ten (10) days from the announcement of the results in “DIAVGEIA”(www.diavgeia.gov.gr). 

 

Candidates must submit a printed proposal in a fully sealed envelope accompanied by a Curriculum Vitae and 

certified copies of degrees, certifications and attestations of employment and any other document 

substantiating the information of the printed proposal. Additionally, candidates must submit any further 

information that contributes in forming an opinion for their knowledge, experience and personality, and 

enables the Selection Committee to judge their suitability. Candidates may be interviewed to explore their 

ability to communicate and cooperate, their administrative and organizational skills, initiative, accountability 

and efficiency. 

 

The proposal must be accompanied by the necessary documents: 

1. Written proposal (according to Annex A) 

2. Curriculum Vitae 

3. Other documents referred to the CV (certifications and attestations of employment, testimonials, etc) 

4. Certified copies of degrees:   

a) Clearly and neatly written, if the degree comes from a public (Greek) sector 

b) Clearly and neatly written, certified (by a lawyer) copies as well as copies of the original 

documents/degrees 

 

The proposals must be submitted to the National Technical University of Athens Research Committee, strictly 

by post restant and by e-mail until 23-01-2015 which is the official final day of submission, at the following 

address: 

National Technical University of Athens 

Research Committee 

9, Iroon Polytechniou Str. 

Zografou Campus, GR 15780 

Athens, Greece 
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The submitted proposal to N.T.U.A. Research Committee will be rejected if its submission is not registered 

within the official final date. 

 

The envelope must be marked with the following:  

1. For the project « Flexible Radio Communication Optimization Framework and Applications (FLAME)», 

supervised by Professor Athanasios Panagopoulos. 

2. The Reference Number of the Proposal Call :  34/09-01-2015 

3. The name of the candidate and his/her contact information ( e-mail, telephone number) 

  

For more information, candidates may contact Prof. Athanasios Panagopoulos, tel +30-210-7723842, hours 

12:00 – 15:30 or e-mail to thpanag@ece.ntua.gr. 

 

 

President of the  
Research Committee of NTUA 

 
 
 

Prof. Spyridon A. Mavrakos 
Assistant Rector 
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ANNEX Α 

SUBMISSION OF PROPOSAL FOR THE RESEARCH PROJECT: 

«…………………………………………………..………………………………………………………………» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please consider this proposal as my official candidacy of my participation to the position  

……………………………………………………………………..………………..………………………………………….of the Research Program 

«……………………………………………………………………………………………………………….………» of NTUA, with accordance to 

the notice of the Proposal Call with Ref. Number …………../…..-…..-201…. 

 

Attached Documents: 

5. ………………………………………… 

6. ………………………………………… 

7. ………………………………………… 

8. ………………………………………… 

                                                                                                            The Applicant 
 

 

 

 

 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY of  ATHENS 
S E C R E T A R I A T E  o f  T H E  R E S E A R C H  C O M M I T T E E  

9, Iroon polytechniou Str. Zografou Campus, 157 80 , Athens, Greece. 

 +30 210 772 1348,  +30 210 772 4181  e-mail: ereyna@central.ntua.gr 

FULL NAME:  

FATHER’S NAME:  

DATE OF BIRTH:  

POSITION OF INTEREST:  

ADDRESS:  

PHONE NUMBER:  

MOBILE PHONE:  

E-MAIL:  
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