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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Promoting Innovation in the Industrial Informatics and 

Embedded Systems Sectors through Networking  

(I3E, SEE EoI/A/219/1.1/X) 

SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 Σν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ζην Εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθώλ Εθαξκνγώλ, ηνπ Σκήκαηνο 

Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ 

«Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors through 

Networking (Ι3Ε) – SOUTH EAST EUROPE TRANSNATIONAL COOPERATION 

PROGRAMME», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξσπατθή Έλσζε,  θαη ε πινπνίεζε ηνπ μεθίλεζε 

ηνλ Απξίιην 2011 κε δηάξθεηα 14 κήλεο, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάζεζε έξγνπ πεξηνξηζκέλεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ζε ελλέα (9) θπζηθά πξόζσπα.  

 

Σα άηνκα πνπ ζα πξνζιεθζνύλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζεο, ζα ελζσκαησζνύλ ζηελ νκάδα εξγαζίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ γηα ην Ι3Ε. Οη αξκνδηόηεηεο ησλ αηόκσλ αθνξνύλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνύ/ηερληθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ δξάζεσλ δηάρπζεο θαη επηθνηλσλίαο ζε 



ζπλεξγαζία κε ηα ινηπά κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ Εξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθώλ Εθαξκνγώλ, ηνπ 

Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.  

 

Η παξνύζα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο αθνξά ηελ πιήξσζε ησλ αθόινπζσλ ζέζεσλ ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο ηνπ έξγνπ I3E: 

Θέση 1 (άτομα 2): 

Οη αξκνδηόηεηεο ηεο ζέζεο πεξηιακβάλνπλ ζπλεηζθνξά ζηα παξαθάησ πεδία ηνπ έξγνπ: 

 πκκεηνρή ζηελ εθπόλεζε, δηαηύπσζε ελόο εθηεηακέλνπ δηαθξαηηθνύ δηθηύνπ ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ θαηλνηνκίαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

αθαδεκατθά ηδξύκαηα, επηρεηξήζεηο θαζώο θαη δηακεζνιαβεηέο θαηλνηνκίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πόισλ θαηλνηνκίαο, ησλ ηερλνινγηθώλ πιαηθνξκώλ, ησλ 

δηθηύσλ θαηλνηνκίαο, ησλ ππαξρόλησλ δηθηύσλ αξηζηείαο θαη ησλ δεκνζίσλ αξρώλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο ΝΑ Επξώπεο. 

 πκκεηνρή ζηελ εθπόλεζε ελόο δηαθξαηηθνύ ζηξαηεγηθνύ πξνγξάκκαηνο εξεπλώλ (SRA) 

ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ, έηζη 

ώζηε νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ δηαθόξσλ εξεπλεηηθώλ νκάδσλ ζε δηάθνξεο ρώξεο λα 

επζπγξακκίδνληαη πξνο θνηλνύο ζηόρνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία 

κηαο θξίζηκεο κάδαο έξεπλαο, πνπ ζα απμήζεη ηελ δηεζλή πξνβνιή ηεο πεξηνρήο ηεο ΝΑ 

Επξώπεο. 

 πκκεηνρή ζηελ εθπόλεζε θαηεπζπληήξηαο Μεζνδνινγίαο γηα ηελ Καηλνηνκία (MGI), κε 

βάζε ηελ αλάιπζε ησλ δηεζλώλ θαιώλ πξαθηηθώλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο έξεπλαο ζε 

θαηλνηνκία θαζώο θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πθηζηάκελσλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ Επξώπεο. 

 πκκεηνρή ζηελ πξνώζεζε ησλ SRA θαη MGI πξνο όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο ζηελ 

πεξηνρή, κέζσ εζληθώλ θαη δηεζλώλ stakeholders πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

κνλάδσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο 

 πλεηζθνξά ζηελ ζηξαηεγηθή δηθηύσζεο κε άιιεο πξσηνβνπιίεο ηεο ΕE θαη ησλ ζρεηηθώλ 

δνκώλ 

 πκκεηνρή ζηε δηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο γηα ζπκκεηνρή ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηδησηηθώλ 

κεραληζκώλ ρξεκαηνδόηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, έηζη ώζηε ηόζν ηα δηαξζξσηηθά ηακεία όζν 

θαη ε ηδησηηθή ρξεκαηνδόηεζε, λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

 πκκεηνρή ζηηο ηερληθέο ζπλαληήζεηο ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ζε δξάζεηο δηάρπζεο θαη 

επηθνηλσλίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ 

 



Απαξαίηεηα Πξνζόληα: 

 Δίπισκα Π.Ε. Μεραληθνύ Πνιπηερληθήο ρνιήο (θαηά πξνηίκεζε Ηιεθηξνιόγνπ 

Μεραληθνύ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, ή  Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Μεραληθνύ 

Τπνινγηζηώλ ή Μεραληθνύ Η/Τ & Πιεξνθνξηθήο)  

 Δηδαθηνξηθό Πνιπηερληθήο ρνιήο 

 Καιή γλώζε Αγγιηθήο Γιώζζαο  

 Εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά επξσπατθά ή δηεζλή πξνγξάκκαηα 

 Καιή γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 

 

Επηζπκεηά Πξνζόληα: 

 Εξεπλεηηθή εκπεηξία ζε αλάινγε ζέζε (γηα επξσπατθό έξγν) 

 Δηεζλήο εκπεηξία ζπλεξγαζίαο κε αθαδεκατθνύο/βηνκεραληθνύο θνξείο 

 

Υξόλνο Παξάδνζεο: ύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη όρη πέξαλ ηεο 31
εο

 Μαΐνπ 2012. 



Θέση 2 (4 άτομα):   

Οη αξκνδηόηεηεο ηεο ζέζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 πκκεηνρή/ζπλεηζθνξά ζηελ εθπόλεζε θαηεπζπληήξηαο Μεζνδνινγίαο γηα ηελ Καηλνηνκία 

(MGI), κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ δηεζλώλ θαιώλ πξαθηηθώλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο έξεπλαο 

ζε θαηλνηνκία θαζώο θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πθηζηάκελσλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ Επξώπεο. 

 πκκεηνρή ζηηο πξσηνβνπιίεο/δηαδηθαζίεο δηθηύσζεο κε άιιεο ζπλαθείο πξσηνβνπιίεο ηεο 

ΕE θαη ησλ ζρεηηθώλ δνκώλ 

 πκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζπλεηζθνξά ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθώλ γηα ρξεκαηνδόηεζε 

θαηλνηνκίαο. 

 πκκεηνρή ζηηο ηερληθέο νκάδεο θαη ζπλαληήζεηο ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ζε δξάζεηο δηάρπζεο 

θαη επηθνηλσλίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ 

 

Απαξαίηεηα Πξνζόληα: 

 Δίπισκα Μεραληθνύ Πνιπηερληθήο ρνιήο (θαηά πξνηίκεζε Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & 

Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, ή  Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ ή 

Μεραληθνύ Η/Τ & Πιεξνθνξηθήο)  

 Πνιύ θαιή γλώζε Αγγιηθήο Γιώζζαο  

 Εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά εζληθά ή επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

 Καιή γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 

 

Επηζπκεηά Πξνζόληα: 

 Εξεπλεηηθή εκπεηξία (κεηαπηπρηαθή, κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ δηπιώκαηνο βαζηθώλ ζπνπδώλ) 

 

Υξόλνο Παξάδνζεο: ύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη όρη πέξαλ ηεο 31
εο

 Μαΐνπ 2012. 

 

 



Θέση 3 (1 άτομο):  

Οη αξκνδηόηεηεο ηεο ζέζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 πλερήο ηερληθή ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ 

 Σερληθή ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλζεζεο πεξηνδηθώλ ηερληθώλ αλαθνξώλ  

 Τπνζηήξημε ηεο δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ θαη επηζθέςεσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

 

Απαξαίηεηα Πξνζόληα: 

 Πηπρίν Α.Σ.Ε.Ι (θαηά πξνηίκεζε Ηιεθηξνιόγνπ) 

 Καιή γλώζε Αγγιηθήο γιώζζαο (επίπεδν First Certificate) 

 Πνιύ θαιή γλώζε ρξήζεο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Δηθηπαθώλ πζηεκάησλ  

(Τιηθνύ/Λνγηζκηθνύ) 

 Γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 

 

Επηζπκεηά Πξνζόληα: 

 Εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε νκάδα έξγνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο  

 Γλώζε ζε ηερληθά ζέκαηα ηνπ ηνκέα Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ 

 Εκπεηξία ζε απηνδύλακε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθώλ/δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

 

Υξόλνο Παξάδνζεο: ύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη όρη πέξαλ ηεο 31
εο

 Μαΐνπ 2012. 

 



Θέση 4 (1 άτομα):   

Οη αξκνδηόηεηεο ηεο ζέζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 πκκεηνρή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηώλ θαη θαζνξηζκό ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε ηνπ έξγνπ  

 Οξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλζεζεο πεξηνδηθώλ αλαθνξώλ  

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζθιήζεσλ, ζπιινγήο δεδνκέλσλ θιπ. 

 Τπνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ κε ζηόρν ηε βέιηηζηε 

δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο επηιεμηκόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο SEE 

PROGRAMME, θαζώο θαη κε ηνπο εζληθνύο (γηα ηνπο έιιελεο εηαίξνπο) θαη θνηλνηηθνύο 

θαλόλεο 

 Τπνζηήξημε ηεο δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ θαη επηζθέςεσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

  

 

Απαξαίηεηα Πξνζόληα: 

 Πνιύ θαιή γλώζε Αγγιηθήο γιώζζαο  

 Πνιύ θαιή γλώζε ρξήζεο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ κε έκθαζε ζε ινγηζηηθά θύια, 

επεμεξγαζία θεηκέλνπ  

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε εξεπλεηηθώλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ. 

 

Επηζπκεηά Πξνζόληα: 

 Εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε νκάδα έξγνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο  

 

Υξόλνο Παξάδνζεο: ύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη όρη πέξαλ ηεο 31
εο

 Μαΐνπ 2012. 



Θέση 5 (1 άτομα):  

Οη αξκνδηόηεηεο ηεο ζέζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 πκκεηνρή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηώλ θαη θαζνξηζκό ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε ηνπ έξγνπ  

 Οξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλζεζεο πεξηνδηθώλ αλαθνξώλ  

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζθιήζεσλ, ζπιινγήο δεδνκέλσλ θιπ. 

 Τπνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ κε ζηόρν ηε βέιηηζηε 

δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο επηιεμηκόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο SEE 

PROGRAMME, θαζώο θαη κε ηνπο εζληθνύο (γηα ηνπο έιιελεο εηαίξνπο) θαη θνηλνηηθνύο 

θαλόλεο  

 

Απαξαίηεηα Πξνζόληα: 

 Πνιύ θαιή γλώζε Αγγιηθήο γιώζζαο. 

 Γλώζε ρξήζεο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ κε έκθαζε ζε ινγηζηηθά θύια, επεμεξγαζία 

θεηκέλνπ. 

 Εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε εξεπλεηηθώλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ. 

 

Επηζπκεηά Πξνζόληα: 

 Εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε νκάδα έξγνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο  

 Καιή γλώζε δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο 

 

Υξόλνο Παξάδνζεο: ύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη όρη πέξαλ ηεο 31
εο

 Μαΐνπ 2012. 



Η απαζρόιεζε ησλ αηόκσλ πνπ ζα πξνζιεθζνύλ ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο ηεο νκάδαο έξγνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Εξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθώλ Εθαξκνγώλ, ηνπ Σκήκαηνο 

Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη, παξαθαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ζην Εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθώλ Εθαξκνγώλ, ηνπ 

Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, 

ππ’ όςηλ ηνπ θαζεγεηή θ. ηαύξνπ Κνπκπηά, κέρξη ηελ 28 Ννεκβξίνπ 2011, ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

2. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

3. Σίηινπο ζπνπδώλ (απιέο θσηνηππίεο ησλ πξσηνηύπσλ) 

4. Κάζε πξόζζεην ζηνηρείν απνδεηθηηθό ηεο εκπεηξίαο ηνπο  

 

Η επηινγή ησλ αηόκσλ ζα γίλεη ύζηεξα από ζπλέληεπμε θαη εθηίκεζε ησλ απαξαίηεησλ, επηζπκεηώλ 

θαη πξόζζεησλ πξνζόλησλ. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζζε λα επηθνηλσλείηε κε ην Εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθώλ 

Εθαξκνγώλ, ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζην ηειέθσλν 2610-996427. 


