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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries (FORSEE) – 

SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου 

«Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries (FORSEE) – SOUTH EAST 

EUROPE TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME», που χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση,  και η υλοποίηση του ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011 με διάρκεια 36 μήνες, 

ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε δέκα (10) φυσικά 

πρόσωπα.  

 

Οι ερευνητές που θα προσληφθούν στα πλαίσια της παρούσης θα ενσωματωθούν στην ομάδα 

εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που έχει το ρόλο του επικεφαλής εταίρου στην υλοποίηση του 

έργου FORSEE. Οι αρμοδιότητες των ερευνητών αφορούν στην υλοποίηση του 

ερευνητικού/τεχνικού αντικειμένου του έργου και των δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας σε 

συνεργασία με τα λοιπά μέλη της ομάδας έργου του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.  

 



Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων της ομάδας 

εργασίας του έργου FORSEE: 

Θέση 1:  

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 

• Σχεδιασμός της σύνθεσης και παρακολούθηση των εργασιών της Περιφερειακής Ομάδας 

Δράσης που θα υλοποιήσει την Άσκηση Προοπτικής Διερεύνησης (Regional Foresight 

Taskforce)  

• Οργάνωση και σχεδιασμός της ανάπτυξης της επιστημονικής προσέγγισης και μεθοδολογίας 

και διαχείριση της διαδικασίας ανάλυσης του πλαισίου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα σε 

συνεργασία με τους εταίρους του έργου, στην οποία θα βασιστεί η εκτέλεση της άσκησης 

προοπτικής διερεύνησης (foresight) 

• Παροχή καθοδήγησης των εταίρων του έργου, ως προς την εφαρμογή της μεθοδολογίας και 

την εκπόνηση των παραδοτέων που αφορούν την ανάλυση πλαισίου 

• Οργάνωση της σύνθεσης του πλάνου συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων στην 

υλοποίηση του έργου  

• Οργάνωση και σχεδιασμός του τεχνικού/πνευματικού έργου των εταίρων και συμμετοχή 

στην επίβλεψη και επιστημονική αξιολόγηση των περιεχομένων των εκπονούμενων 

παραδοτέων και αποτελεσμάτων του έργου  

• Συμμετοχή στην εφαρμογή της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας και στη διαδικασία 

αξιολόγησης της μεθοδολογίας και των επιπτώσεων της υλοποίησης της άσκησης 

προοπτικής διερεύνησης στην περιοχή 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις της Διαχειριστικής επιτροπής του έργου (Steering  Group 

meetings) καθώς και σε δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου 

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο Π.Ε. Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής 

• Διδακτορικό Πολυτεχνικής Σχολής 

• Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Proficiency) 

• Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα  

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

• Εμπειρία σε ανάλογη θέση – Διευθυντή/συντονιστή περιεχομένου σε ευρωπαϊκό έργο 

• Διεθνής εμπειρία συνεργασίας με φορείς χάραξης πολιτικής 

• Διεθνής εμπειρία ως εμπειρογνώμων/κριτής/αξιολογητής επιστημονικού /ερευνητικού έργου  

 

Χρόνος Παράδοσης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 

2013. 



Θέση 2:  

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 

• Υποστήριξη ή/και συμμετοχή στις εργασίες της ελληνικής Ομάδας Δράσης που θα 

υλοποιήσει την Άσκηση Προοπτικής Διερεύνησης (Regional Foresight Taskforce)  

• Συμμετοχή στην ανάπτυξη της επιστημονικής προσέγγισης και της μεθοδολογίας για την 

εκπόνηση της ανάλυσης πλαισίου των χωρών που συμμετέχουν στο έργο και της 

μεθοδολογίας εκτέλεσης της άσκησης προοπτικής διερεύνησης 

• Συμμετοχή στην ανάλυση του πλαισίου του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Ελλάδα  

• Υποστήριξη της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων από τον τομέα ΤΠΕ στην Ελλάδα 

στις δράσεις υλοποίησης του έργου και στην εκτέλεση της άσκησης προοπτικής διερεύνησης 

σε εθνικό επίπεδο  

• Συμμετοχή στην αξιολόγηση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων της άσκησης  

• Καθοδήγηση των εταίρων του έργου κατά τη διαδικασία σύνθεσης συστάσεων χάραξης 

πολιτικής και συμμετοχή στην σύνθεση του κειμένου συστάσεων για την Ελλάδα 

• Οργάνωση της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας του έργου 

• Υποστήριξη της διαδικασίας ανοιχτής διαβούλευσης του έργου και συμμετοχή σε αυτή. 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις της Διαχειριστικής επιτροπής του έργου (Steering  Group 

meetings) καθώς και σε δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου 

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο Π.Ε. Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής 

• Μεταπτυχιακό σε Πολιτικές Επιστήμες ή/και Στρατηγικό Σχεδιασμό 

• Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Proficiency) 

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

• Εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ή διεθνή έργα 

• Διεθνής εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης αγορών και χάραξης πολιτικής στον τομέα ΤΠΕ 

• Διεθνής εμπειρία συνεργασίας με φορείς χάραξης πολιτικής 

 

Χρόνος Παράδοσης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 

2013. 



Θέση 3 & 4 (2 ερευνητές):  

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 

• Συμμετοχή στην ανάλυση του πλαισίου του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Ελλάδα 

• Συνεισφορά στην καταγραφή των καινοτόμων συστημάτων, ερευνητικών περιοχών και 

τομέων αριστείας σε ΤΠΕ στην Ελλάδα για την υποστήριξη της εκτέλεσης της Άσκησης 

Προοπτικής Διερεύνησης σε εθνικό επίπεδο  

• Συνεισφορά στη σύνθεση των αναλύσεων PESTLE και SWOT για την Ελλάδα και στην 

ανάπτυξη της σχετικής σύνθεσης σε περιφερειακό επίπεδο.  

• Υποστήριξη της διαδικασίας ανοιχτής διαβούλευσης του έργου και συμμετοχή στην 

καταγραφή των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν 

• Συμμετοχή στην εκτέλεση της Άσκησης Προοπτικής Διερεύνησης σε εθνικό επίπεδο με 

συλλογή υλικού, διερεύνηση εξεταζόμενων παραμέτρων και θεματικών περιοχών, 

συμμετοχή στις ομάδες εργασίας, καταγραφή αποτελεσμάτων και υποστήριξη λοιπών 

συμμετεχόντων στις συναντήσεις εργασίας 

• Υποστήριξη και διασφάλιση της αρτιότητας των αποτελεσμάτων της άσκησης προοπτικής 

διερεύνησης σε εθνικό επίπεδο 

• Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και σύνθεσης συστάσεων χάραξης πολιτικής για την 

Ελλάδα 

• Συμμετοχή στις δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας του έργου στη Ελλάδα και στις χώρες 

που συμμετέχουν στην κοινοπραξία του έργου 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις της Διαχειριστικής επιτροπής του έργου (Steering  Group 

meetings) καθώς και σε δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου 

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο Π.Ε. Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής 

• Διδακτορικό Πολυτεχνικής Σχολής  

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency) 

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

• Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ή/και εθνικά προγράμματα 

• Εμπειρία συνεργασίας με φορείς χάραξης πολιτικής ή τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης 

 

Χρόνος Παράδοσης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 

2013. 

 



Θέση 5:  

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 

• Καθοδήγηση της διαδικασίας ανάπτυξης του Πλάνου Συμμετοχής σε εθνικό επίπεδο, 

επιλογής και ενεργοποίησης των ενδιαφερόμενων φορέων και στελεχών που έχουν συνάφεια 

με το αντικείμενο του έργου FORSEE με σκοπό την  ανάμειξή τους στις δραστηριότητες του 

έργου  

• Προγραμματισμός των δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα και 

συμμετοχή στην ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, υλοποιώντας επαφές, 

συναντήσεις, επικοινωνία και παρουσιάσεις σε σχετικές εκδηλώσεις και ενδιαφερόμενους 

φορείς που έχουν πιθανή συνάφεια με το αντικείμενο του έργου FORSEE ή μπορούν να 

ωφεληθούν από τα αποτελέσματά του, εντός και εκτός Ελλάδος. 

• Υποστήριξη της ανάπτυξης ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης που θα έχει ως στόχο την 

πιθανή ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Κέντρου Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης 

(Regional Foresight Centre).  

• Συνεισφορά στην ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου του Περιφερειακού Κέντρου 

Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης. 

 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο Π.Ε. Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής 

• Διδακτορικό Πολυτεχνικής Σχολής  

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας  

• Εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων τουλάχιστον 2 ετών  

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

• Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα 

• Εμπειρία στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και στην αξιολόγηση επενδυτικών 

σχεδίων  

 

Χρόνος Παράδοσης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 

2013. 

 



Θέση 6:  

• Παροχή υλικού στη σύνταξη των περιοδικών εκδόσεων του έργου (newsletter), καθώς και 

συμβολή στην σύνθεση του περιεχομένου του ιστοτόπου του έργου FORSEE.  

• Υποστήριξη της ανάπτυξης του Πλάνου Συμμετοχής, της επιλογής και ενεργοποίησης των 

ενδιαφερόμενων φορέων και στελεχών που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο του έργου 

FORSEE με σκοπό την ανάμειξή τους στις δραστηριότητες του έργου  

• Συμμετοχή στις δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα και 

συμμετοχή στην ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου 

• Συμμετοχή στην ανάπτυξη του σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης των δράσεων του έργου και του 

επιχειρησιακού σχεδίου του Περιφερειακού Κέντρου Τεχνολογικής Προοπτικής 

Διερεύνησης (Regional Foresight Centre).  

 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. στον τομέα τεχνικού ή επιχειρησιακού σχεδιασμού (ή συναφούς 

αντικειμένου) 

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας  

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

• Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα 

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (π.χ. Γαλλικής ή Γερμανικής)  

 

Χρόνος Παράδοσης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 

2013. 



Θέση 7:  

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 

• Συμμετοχή στον προγραμματισμό των εργασιών και καθορισμό χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του έργου σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του επικεφαλής 

εταίρου (Πανεπιστημίου Πατρών) και της Διαχειριστικής Αρχής του SOUTH EAST 

EUROPE PROGRAMME 

• Υποστήριξη της διαδικασίας σύνθεσης περιοδικών αναφορών τεχνικού και οικονομικού 

αντικειμένου του έργου 

• Κατάρτιση και ενημέρωση των αναγκαίων αρχείων για την κάλυψη των υποχρεώσεων του 

συντονιστή εταίρου έναντι όλων των ελέγχων 

• Συνεισφορά στη δημιουργία και την τήρηση του εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητας 

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο Π.Ε. Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής 

• Μεταπτυχιακός τίτλος Πολυτεχνικής Σχολής ή Πληροφορικής  

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency) 

• Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διαχείριση ευρωπαϊκά ή εθνικά ερευνητικά προγράμματα 

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

• Συμμετοχή στην ομάδα έργου επικεφαλής εταίρου τουλάχιστον ενός ολοκληρωμένου ή υπό 

εξέλιξη έργου Εδαφικής Συνεργασίας (ΜED, SEE, IVC) 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με τη διαχείριση έργων πληροφορικής.  

 

Χρόνος Παράδοσης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 

2013. 

 

 



Θέση 8:   

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 

• Συμμετοχή στον προγραμματισμό των εργασιών και καθορισμό χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου  

• Οργάνωση της οικονομικής υποστήριξης και διαχείρισης του έργου  

• Οργάνωση και υποστήριξη της διαδικασίας σύνθεσης περιοδικών αναφορών  

• Υποστήριξη της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, σύνθεσης τευχών διαγωνισμών και 

προσκλήσεων, συλλογής δικαιολογητικών  

• Υποστήριξη των εταίρων με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων σύμφωνα με τους 

κανόνες επιλεξιμότητας του προγράμματος SEE PROGRAMME, καθώς και με τους 

εθνικούς (για τους έλληνες εταίρους) και κοινοτικούς κανόνες  

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης 

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας  

• Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με έμφαση σε λογιστικά φύλα, επεξεργασία 

κειμένου  

• Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη οικονομική διαχείριση ερευνητικών έργων και 

προγραμμάτων  

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

• Εμπειρία συμμετοχής στην ομάδα έργου προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας (ΜED, SEE, 

IVC) 

• Πτυχίο ECDL Progress Certificate (Word, Excel, Power point, Internet)  

 

Χρόνος Παράδοσης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 

2013. 

 

 



Θέση 9:  

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 

• Υποστήριξη της διαδικασίας σύνθεσης περιοδικών αναφορών  

• Υποστήριξη της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών και στοιχείων για την κατάρτιση 

αναφορών, τεχνικών δελτίων κ.λ.π. 

• Τήρηση διαδικασιών διαχείρισης  

• Υποστήριξη της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων και επισκέψεων στα 

πλαίσια του έργου 

• Επικοινωνία με εταίρους και διεθνείς συνεργάτες στα πλαίσια υποστήριξης της διαχείρισης 

του έργου  

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι. 

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας  

• Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με έμφαση σε λογιστικά φύλα, επεξεργασία 

κειμένου  

• Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη γραμματειακή & διοικητική υποστήριξη, διάχυση & 

οργάνωση εκδηλώσεων ερευνητικών έργων και προγραμμάτων  

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

• Εμπειρία συμμετοχής στην ομάδα έργου προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας (ΜED, SEE, 

IVC) 

• Γνώση Γαλλικής ή/και Γερμανικής γλώσσας 

 

Χρόνος Παράδοσης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 

2013. 

 

 



Θέση 10:  

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 

• Υποστήριξη της διαδικασίας σύνθεσης περιοδικών αναφορών  

• Υποστήριξη της διαδικασίας  προσκλήσεων, συλλογής δικαιολογητικών  

• Υποστήριξη της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων και επισκέψεων στα 

πλαίσια του έργου 

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

• Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι ή Επαγγελματικής Κατάρτισης 

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας  

• Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με έμφαση σε λογιστικά φύλα, επεξεργασία 

κειμένου  

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

• Εμπειρία συμμετοχής στην ομάδα έργου ερευνητικών προγραμμάτων  

• Γνώση σε τεχνικά θέματα του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

Χρόνος Παράδοσης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 

2013. 



Η απασχόληση των ερευνητών που θα προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις της ομάδας έργου θα 

πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, 

υπ’ όψιν του καθηγητή κ. Σταύρου Κουμπιά, μέχρι την 10η Αυγούστου 2011, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Τίτλους σπουδών (απλές φωτοτυπίες των πρωτοτύπων) 

4. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους  

 

Η επιλογή των ερευνητών θα γίνει ύστερα από συνέντευξη και εκτίμηση των απαραίτητων, 

επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 

Εφαρμογών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του 

Πανεπιστημίου Πατρών στο τηλέφωνο 2610-996427. 


