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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Για τη στελέχωση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.
(ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)

1.Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας AE” είναι ως Ανώνυμη
Εταιρεία νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η οποία ιδρύθηκε με το Π.Δ. 29/98 περί σύστασης
Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ
34/Α/98) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ 209/Α/2001), το Π.Δ. 145/2003
(ΦΕΚ 121/Α/2003), το Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ128/Α/2001), το Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006), το
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013) και τον Ν. 4452/2017(ΦΕΚ 17Α') άρθρο 28 παρ. 4 καθώς και
όπως τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της από 08/03/2018 Αυτόκλητης
Έκτακτης Γενική Συνέλευση (Πρακτικό 39), καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 23/04/2018, με
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1372691 σύμφωνα με την από 24/04/2018 και με Αριθ. Πρωτ.:
1154739 Ανακοίνωση Καταχώρησης του ΕΒΕΑ, μεταφέρθηκε στην εποπτεία του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το άρθρο 1 του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8-7-2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους
- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και μετονομάστηκε σε «ΕΔΥΤΕ
ΑΕ» με το άρθρο 58 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα».
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2. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονομίας και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. Σκοπός της εταιρείας, είναι η
παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε
φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, η ευρύτερη προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και
υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και η προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού στους ως άνω φορείς. Απώτερος στόχος είναι η παροχή προηγμένων
δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών στους προαναφερόμενους φορείς, για την
υποβοήθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, για την ανάπτυξη της
εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και
υπολογιστικών υπηρεσιών. Επίσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των
ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποτελεί σύμβουλο του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών
συστημάτων και υποδομών. Αναπτύσσει συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς που παρέχουν
ψηφιακές υπηρεσίες στους τομείς του δημοσίου, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και
τεχνογνωσίας πάνω σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και αποτελεί τον εθνικό
εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνδράμει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με
εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία.
3. Προκειμένου η ΕΔΥΤΕ να ανταποκριθεί στην αποστολή της και προκειμένου να
υποστηρίξει δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, απαιτείται να στελεχωθεί από
ισχυρές επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών με αυξημένες δεξιότητες.
Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση
θέσεων με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
προσόντων

γίνεται

στην

Η εξειδίκευση των απαιτούμενων

φόρμα

ηλεκτρονικής

υποβολής

(https://survey.grnet.gr/index.php?r=survey/index&sid=982695&lang=el).
6. Η παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή με συνεχή αξιολόγηση των βιογραφικών που
θα υποβάλλονται μέχρι τέλος του 2019 (31.12.2019). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
συμπληρώσουν

την

Ηλεκτρονική

Φόρμα

Υποψηφιότητας

(https://survey.grnet.gr/index.php?r=survey/index&sid=982695&lang=el)
υποβάλλοντας το Βιογραφικό τους Σημείωμα. Η πρώτη αξιολόγηση θα λάβει χώρα για τα
βιογραφικά που θα υποβληθούν μέχρι και τις 25/09/2019. Η δεύτερη για τα βιογραφικά που θα
υποβληθούν μέχρι και τις 15/10/2019 και στην συνέχεια μέχρι και τις 31/10/2019. Στην
συνέχεια τα βιογραφικά και οι αιτήσεις που θα συγκεντρώνονται θα αξιολογούνται μετά το
πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα και μέχρι το τέλος του έτους (2019). Η ΕΔΥΤΕ θα αξιολογήσει
το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν, με βάση τις υπηρεσιακές της ανάγκες, χωρίς να
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δεσμεύεται ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε επιλογή υποψηφίων, που θα υποβάλουν αίτηση στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής. Οι επιλεγέντες ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, αυτά της αρχικής καταγραφής και
αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων και αυτό της συνεντεύξεως που θα
ακολουθήσει.
7. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποψηφιότητας
(https://survey.grnet.gr/index.php?r=survey/index&sid=982695&lang=el) και να
επισυνάψει σε αυτήν Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται
λεπτομερειακά η επαγγελματική εμπειρία στις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν υπηρετήσει
οι ενδιαφερόμενοι καθώς και τα σχετικά αντικείμενα που έχουν χειρισθεί (προτείνεται να
χρησιμοποιηθεί το πρότυπο europass).
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