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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου) 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ), στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου με MIS 5031801 και τίτλο «Έξυπνο Δίκτυο Φυσικού Αερίου» (Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-01825), 

που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διατάξεις: 

1. του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 86), 

2. του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 

297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265),  

3. του ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 

Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179),  

4. του ν.4310/2010 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),  

5. του ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314), και ιδίως του Κεφαλαίου Β’ αυτού,  

6. της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 5420/17.11.2020 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα 

«Χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ 

– ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών», 

7. της υπ’ αριθμ. YΠAΣΥΔ 55944/ΕΥΘΥ421/7.06.2018 (Β’ 2080) Τροποποίησης της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/ 

20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων»,  

8. της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2821/31-07-2018 Απόφασης «Όγδοη (8η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης 

Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό 

ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, 

9. της υπ’ αριθμ. 1180/356/A2/10-03-2017 «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων 

στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ– 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
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10. το Καταστατικό της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύου Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας 

(ΔΕΔΑ), όπως έχει νομίμως δημοσιευθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, 

11. την υπ’ αριθμ. 67/2/16-12-2019 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΔΑ, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων 

Σύμβουλος για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του ως άνω έργου,  

12. το υπ’ αριθμ. 5125/23-04-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Συντονιστή Έργου «Έξυπνο Δίκτυο Φυσικού Αερίου» 

με το οποίο αιτείται την έγκριση προκήρυξης της παρούσας, το οποίο έχει εγκριθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

της ΔΕΔΑ,  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για: 

τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου, για θέση πλήρους απασχόλησης, με δύο (2) 

συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με τίτλο «Έξυπνο Δίκτυο Φυσικού Αερίου» (Κωδικός Έργου 

Τ1ΕΔΚ-01825) για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες και αυτές δύναται να ανανεωθούν ή 

παραταθούν χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΔΕΔΑ και εφόσον υπάρχει η 

απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ή 

της ενδεχόμενης παράτασής του. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την 

κάθε ειδικότητα συνεργατών όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Αίτησης (βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και 

ακολούθως να το καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΔΑ σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Υποβολή Αίτησης 

για την πρόσκληση στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Έξυπνο Δίκτυο Φυσικού Αερίου» (Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-

01825)» ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ως άνω ένδειξη ως θέμα.  

Η αίτηση κατατίθεται μέσω ταχυδρομείου στην έδρα της ΔΕΔΑ (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 11527 ΑΘΗΝΑ) ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@deda.gr.  

Το Παράτημα Ι πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, με το 

οποίο να αποδεικνύονται τα απαιτούμενα σύμφωνα με την παρούσα προσόντα. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 5/5/2021 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω 

ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Η ΔΕΔΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που 

υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου. 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

1. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προτάσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.  

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα - ιδιότητες και τίτλους σπουδών, μέχρι την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

3. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται/επιλέγονται 

εκείνη/εκείνες που κρίνεται πιο κατάλληλη/-ες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  
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4. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης, απορρίπτεται και ο 

υποψήφιος αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται. 

5. Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει σύμβασης εργασίας ή 

δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με 

τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

6. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής αιτήσεων δε συνιστά 

διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου υποψηφίου – αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα 

αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου. 

7. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή παραιτηθεί κατά 

τη διάρκεια ισχύος αυτής, η ΔΕΔΑ μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 

υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. 

8. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους όρους της 

πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η ΔΕΔΑ δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά 

κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ 

Θέση 1 

Ειδικότητα Διαχείριση  Δράσεων Διάχυσης του Έργου  

Πλήθος Μία (1) θέση  

Είδος σύμβασης Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (πλήρους απασχόλησης) ή σύμβαση έργου 

Διάρκεια σύμβασης Επτά (7) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη 

του έργου    

Τόπος παροχής εργασίας Έδρα της ΔΕΔΑ  

 

Θέση 2 

Ειδικότητα Ερευνητής για πληροφοριακή υποδομή εφαρμογής 

παρακολούθησης δικτύων 

Πλήθος Μία (1) θέση  

Είδος σύμβασης Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (πλήρους απασχόλησης) ή σύμβαση έργου 

Διάρκεια σύμβασης Επτά (7) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη 

του έργου    

Τόπος παροχής εργασίας Έδρα της ΔΕΔΑ  

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Θέση 1 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας 

σχολών της αλλοδαπής στον τομέα των ανθρωπιστικών ή πολιτικών σπουδών. 

 

2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής στη διαχείριση ψηφιακών μέσων 

(Digital Media Management) ή βεβαίωση περάτωσης/ολοκλήρωσης σπουδών συνοδευόμενη από αναλυτική 

βαθμολογία. 
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  3.    Άριστη γνώση της αγγλικής. 

4.    Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Θέση 2 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής στον τομέα της 

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. 

 

2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής στον τομέα του Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνία ή βεβαίωση περάτωσης/ολοκλήρωσης σπουδών συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία. 

  3.    Άριστη γνώση της αγγλικής. 

Δ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Θέση 1 

1. Καλή γνώση σε WordPress Platform, Adobe Suite. 

2. Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 

Θέση 2  

1. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέση εργασίας σχετική με την πληροφορική. 

2. Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντίστοιχη εταιρεία στον χώρο του Φυσικού Αερίου. 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. 

2. H Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης.   

3. Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς και τις 

αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή 

τους στην παρούσα πρόσκληση.  

4. Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση τα βιογραφικά τους σημειώματα και, 

εφόσον κριθεί απαραίτητο, με βάση συνέντευξη.  

5. Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο 

οποίος λαμβάνει την οριστική απόφαση σχετικά με τους επιλαχόντες. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΔΑ, και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας 

χρηματοδότησης του έργου. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΔΕΔΑ 

 

Δρ. Μάριος Τσάκας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

Προς τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Όνομα : ……………………………………………………………….  

Επώνυμο:……………………………………………………………….  

Δ/νση:……………………………………………………………….  

Τηλέφωνο:……………………………………………………………….  

Ε-mail:………………………………………………………………  

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή Πρότασης για την πρόσκληση στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Έξυπνο Δίκτυο Φυσικού Αερίου» 

(Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-01825) 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, σάς υποβάλλω πρόταση για την ακόλουθη ειδικότητα:  

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, 

όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά αποκλειστικά 

για τους σκοπούς υλοποίησης της από …………….. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Ο / Η υποβάλλων/ ουσα πρόταση 
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