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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
    

Αθήνα 28/09/2020 
        Αρ. Πρωτ. 10504 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Για τη στελέχωση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.  

(ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) 
 

 
1. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ιδρύθηκε με το π.δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία 

«Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» και το δ.τ. «ΕΔΕΤ 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), τον Ν. 4115/2013 

(ΦΕΚ 24/Α/2013) και το Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17Α΄) άρθρο 28 παρ. 4 καθώς και όπως 

τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της από 15/10/2019 Αυτόκλητης Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό 44) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 28/11/2019 με Κωδικό 

Καταχώρισης 1994635, σύμφωνα με την από 29/11/2019 και με αριθμ. πρωτ. 1839414 

Ανακοίνωση Καταχώρισης του ΕΒΕΑ. 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» 
μεταφέρθηκε στην εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 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» 

μετονομάστηκε σε ΕΔΥΤΕ Α.Ε.  

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, 

σεφορείς 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 
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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 μεταξύ άλλων  να 
υποστηρίξει δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, που θα αναπτύξουν  τις ψηφιακές δεξιότητες στο δημόσιο τομέα 
και στους χρήστες των ψηφιακών πολιτικών και εφαρμογών, απαιτείται να 
στελεχωθεί από εξειδικευμένα στελέχη της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες 
δεξιότητες σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων και ανάπτυξης 
αντίστοιχων δεξιοτήτων 
 
 Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα (της Κεντρικής Διοίκησης και Κεντρικής Κυβέρνησης, της Γενικής Κυβέρνησης, 

του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού).  

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται πέντε (5) θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 

α. Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και τεχνολογικής 

εκπαίδευσης  (ΤΕ) όλων των κλάδων και ειδικοτήτων με τα κάτωθι προσόντα. 

4. Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπόψιν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του 

πδ 50/2001 (Α’ 39) όπως ισχύει. Οι ενδιαφερόμενοι για απόσπαση στην ΕΔΥΤΕ θα πρέπει κατ’ 

ελάχιστον: 

Α. Να είναι τακτικοί υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που 

σήμερα υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (της Κεντρικής 

Διοίκησης και Κεντρικής Κυβέρνησης, της Γενικής Κυβέρνησης, του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, 
καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) 

Β. Να διαθέτουν τουλάχιστον πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου 

αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω 
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Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή και θα συνεκτιμηθούν 

είναι: σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή/και επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα 

σχετικά με την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στο δημόσιο, την εκπαίδευση και 

επιμόρφωση ενηλίκων, την εκπαίδευση και προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στους 

χρήστες των ψηφιακών πολιτικών και εφαρμογών, άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής, 
μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, προϋπηρεσία στη διαχείριση προγραμμάτων, εμπειρία 

στο σχεδιασμό, στην αξιολόγηση  και υλοποίηση εθνικών πολιτικών, προϋπηρεσία σε 

ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς,  συμμετοχή σε συνέδρια, συμμετοχή σε ομάδες 

εργασίας και διοίκησης έργου, επιτελική εμπειρία. Η εξειδίκευση των απαιτούμενων προσόντων 

γίνεται στο βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψήφιου. 

5.Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου υπάλληλοι από φορείς της Κεντρικής, και Γενικής Κυβέρνησης ή του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για τους οποίους δεν 
συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική η πειθαρχική 

δίωξη. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4623/2019 όπως κάθε φορά ισχύει.  

6. Η παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή με συνεχή αξιολόγηση των βιογραφικών που 

θα υποβάλλονται μέχρι την 05.10.2020. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική 

αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση), υπεύθυνη δήλωση και 

βιογραφικό σημείωμα και να τα αποστείλουν στο email Efi Vouzika 

(evouzika@admin.grnet.gr). Η ΕΔΥΤΕ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, με 
βάση τις υπηρεσιακές της ανάγκες, χωρίς να δεσμεύεται ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε 

αξιολόγηση και 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. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να αναλάβουν στην ΕΔΥΤΕ ΑΕ οποιεσδήποτε θέσεις 

συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων ευθύνης. Οι αποσπώμενοι στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 

εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία από την οποία 
προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης με τις 

προϋποθέσεις καταβολής τους.  

7. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα: 

1. α. Αίτηση για απόσπαση 

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερειακά η επαγγελματική 

εμπειρία στις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν υπηρετήσει οι ενδιαφερόμενοι καθώς και τα 
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αντικείμενα που έχουν χειρισθεί (να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού το πρότυπο europass) 

γ. Υπεύθυνη δήλωση με το κάτωθι περιεχόμενο: 

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

α) Τα στοιχεία που υποβάλλω με την αίτηση στη με αριθμό xxxx Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για απόσπαση στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι ακριβή και αληθή.  

β) Αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα με τα οποία 
πιστοποιούνται οι γνώσεις, οι ικανότητες καθώς και η εμπειρία μου, όπως αυτά αποτυπώνονται 
στο βιογραφικό μου σημείωμα εφόσον μου ζητηθούν, κατά το στάδιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης.  

γ) Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδικήματα σχετικά με τα παίγνια 
ή για το αδίκημα της κλοπής, της απάτης, της εκβίασης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή για εγκλήματα 
σχετικά με την Υπηρεσία.  

δ) Δεν μου έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού ή της προσωρινής ή της 
οριστικής παύσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109, του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως 
εκάστοτε ισχύει.» 

Όσοι επιλεγούν θα προσκομίσουν στην ΕΔΥΤΕ πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το 

οποίο θα προκύπτουν τα βασικά στοιχεία του προσωπικού μητρώου των επιλεγέντων μεταξύ 

των οποίων και στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης.  

8. Η παρούσα πρόσκληση αντικαθιστά στο σύνολό της την προηγούμενη δημοσιευμένη με 

αριθμό πρωτ. 13035/09.12.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της 

ΕΔΥΤΕ Α.Ε.  με απόσπαση υπαλλήλων από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

 

 

Αριστείδης Σωτηρόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 
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ΑΙΤΗΣΗ      ΠΡΟΣ: ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 

Θέμα: «Υποβολή αιτήματος για απόσπαση στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 

και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)»      

       

Υπόψη: κας Έφης Βουζίκα  

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ:  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

 

Σας υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά και παρακαλώ να εξετάσετε το αίτημα μου για 

απόσπαση μου στο ΕΔΥΤΕ.       

 

Α.Δ.Τ.ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΙΑΣ: 

(Μόνιμος / ΙΔΑΧ ) 

Φορέας Οργανικής Θέσης: 

Υπηρεσία που Υπηρετώ: 

Κατηγορίας: 

Κλάδου: 

Βαθμού: 

Τηλέφωνο: 

Δ/νση ηλεκτρονική ταχυδρομείου: 

 

 

 

       Ημερομηνία ………. /………../ 2020 

 

 
        Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ 
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