
Θέρμη, 19-05-2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13463 

 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης 
του ερευνητικού προγράμματος  «ESO.202001: Εσωτερικό Έργο Υποστήριξης Έρευ-
νας (M.F.)»,,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προ-
σόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
για μία (1) προπτυχιακή υποτροφία διάρκειας έξι (6) μηνών: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

Αριθμός 
Θέσεων 

 
Διάρκεια 

 
ΙΠΤΗΛ - 
687 

 
Πληροφορική ή 
Μηχανικός Η/Υ 

Επεξεργασία εικόνας 
και αλγόριθμοι ανα-
γνώρισης προτύπων για 
την ταυτοποίηση ατό-
μων μέσω της αναγνώ-
ρισης προσώπου 

 
1 

 
6 μήνες 

 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώ-
νουν τα κάτωθι προσόντα: 
1. Φοιτητής Α.Ε.Ι. τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογι-

στών (κατά προτίμηση στο τελευταίο έτος σπουδών) 
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
3. Καλή γνώση προγραμματισμού 
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες ή έργα (projects) 

 
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. Αποδεικτικά συνάφειας σπουδών και εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης και 
του προγραμματισμού 
4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη δια-
μόρφωση 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 επιλεχθέντες υποψήφιοι πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν με 
δήλωσή τους προς το Ινστιτούτο να δηλώσουν εάν έχουν συζυγικό ή συγγενικό δε-
σμό (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με οποιονδήποτε εργαζόμενο του ΕΚΕΤΑ, προσδιο-
ρίζοντας τη συζυγική ή συγγενική σχέση καθώς επίσης και το πρόσωπο με το οποίο 
συνδέονται με συζυγικό ή συγγενικό δεσμό. 



Για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμμα-
τεία του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (τηλ. 2311/257701-3).  
 
 
Πληροφορίες : κ. Αναστάσιος Δρόσου (mail: drosou@iti.gr) 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr   
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 06-06-
2016 
 
 
 

Για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 
 
 
 
 
 
 

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας 
Διευθυντής  


