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Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας 
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Αθήνα, 9 ∆εκεµβρίου 2009 

 

ΠΡΟΣ:    Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) 

υπόψη: Γενικού ∆ιευθυντή, ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

   (τηλ.: 2106117434, 2106118033, e-mail:media-office@ote.gr, fax: 2106115825) 

ΚΟΙΝ.:   

1. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 

2. Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου 

3. Τµήµατα Πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ 

4. Φοιτητικούς Συλλόγους Τµηµάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  

5. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

 

ΘΕΜΑ:  «Ένσταση κατά προκήρυξης θέσης µε κωδ. ΜΤ_3α_1Α_031209.» 

 

 

Αξιότιµοι Κύριοι, 
 

Αναφορικά µε την προκήρυξή σας µε κωδ. ΜΤ_3α_1Α_031209 για «θέση Μηχανικού 
Τηλεπικοινωνιών (ΑΕΙ) για ΙΡ ∆ίκτυα» θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε τα ακόλουθα: 

1. Οι Τηλεπικοινωνίες δεν είναι αποκλειστικός κλάδος της Μηχανικής (Engineering) αλλά 
θεραπεύεται εξίσου και από πανεπιστηµιακά τµήµατα τεχνολογικής κατεύθυνσης όπως 
π.χ. το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, κ.α. Το πρώτο από αυτά είναι µάλιστα το µοναδικό τµήµα ΑΕΙ της Ελλάδας που 
ασχολείται αποκλειστικά µε το γνωστικό αντικείµενο των Τηλεπικοινωνιών. ∆εν πρέπει 
εποµένως να περιορίσετε την προκήρυξη µόνο σε µηχανικούς. 

2. Η εν λόγω θέση, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην περιγραφή του έργου αλλά 
και τονίζεται ρητά στον τίτλο της προκήρυξης, δεν αφορά τις τηλεπικοινωνίες γενικά 
αλλά τα ΙΡ ∆ίκτυα. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι γνώσεις του υποψηφίου πρέπει να 
εστιάζονται στα ∆ίκτυα ∆εδοµένων (TCP/IP, εφαρµογές, υπηρεσίες, παραµετροποίηση, 
κλπ.) και όχι στις τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις (σήµατα, κεραίες, ποµποδέκτες, 
ηλεκτρονικά, κλπ.). Εποµένως, το αντικείµενο της προκήρυξης αφορά κυρίως τους 
Επιστήµονες και τους Μηχανικούς των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών και όχι 
τους Ηλεκτρολόγους και τους Ηλεκτρονικούς. ∆εν πρέπει εποµένως να αποκλείσετε από 
την  προκήρυξη τους επιστήµονες της Πληροφορικής. 

3. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί που ακολούθησαν κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανικού δεν 
έχουν καµία σχέση µε την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, πόσο µάλλον µε τα 
∆ίκτυα ∆εδοµένων και τις υπηρεσίες τους. ∆εν πρέπει εποµένως να συµπεριλαµβάνονται 
στην προκήρυξη όλοι οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,  αλλά µόνον αυτοί που ακολούθησαν 
τη σχετική προς το έργο κατεύθυνση σπουδών. 

4. Αναφέρεται στην προκήρυξη ότι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν "άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος". Τέτοια προϋπόθεση όµως δεν προκύπτει από το ισχύον νοµικό πλαίσιο. Η 
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άσκηση του επαγγέλµατος του Επιστήµονα ή Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών δεν 
προϋποθέτει από το νόµο την κατοχή άδειας άσκησης. Ειδικά δε για τα έργα/µελέτες 
Πληροφορικής και ∆ικτύων - τη µοναδική, δηλαδή, κατηγορία που σύµφωνα µε το 
Ν.3316/2005 σχετίζεται µε την θέση που έχετε προκηρύξει - το αντίστοιχο µητρώο 
Μελετητών και Εταιρειών Μελετών (Π.∆. 138/2009) δεν θέτει ως προϋπόθεση εγγραφής 
την κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλµατος. Εποµένως, ο αποκλεισµός από την 
προκήρυξη συγκεκριµένων επιστηµόνων που λόγω ιδιότητας δε διαθέτουν "άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος" είναι καταχρηστικός. 

5. Αναφέρεται στην προκήρυξη ότι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν "Πολύ καλή γνώση 
χειρισµού Η/Υ (MS Office, MS Project & Visio)." Θεωρούµε ότι η απαίτηση αυτή είναι 
περιττή και προσβλητική διότι όλοι οι επιστήµονες τηλεπικοινωνιών έχουν αποδεδειγµένα 
βάσει των σπουδών τους πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ και σχετικών εφαρµογών 
γραφείου.  

  

Αξιότιµοι κύριοι, 

Πιστεύουµε ότι για να επιτύχετε την αποτελεσµατική στελέχωση του ΟΤΕ πρέπει να αξιοποιήσετε 
το σύνολο του επιστηµονικού δυναµικού, αξιολογώντας και επιλέγοντας τους καταλληλότερους, 
χωρίς υπερβάσεις επιστηµονικών πεδίων και αντιεπιστηµονικούς αποκλεισµούς. Σας καλούµε 
λοιπόν να τροποποιήσετε την προκήρυξή σας υιοθετώντας τις προτεινόµενες διορθώσεις. 

 

Με εκτίµηση, 

 

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 

 

Συνηµµένη: 
1. Προκήρυξη Θέσης µε κωδ. ΜΤ_3α_1Α_03120 (του ΟΤΕ Α.Ε.). 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

∆ηµήτρης Τσίγκος 
proedros @ epe.org.gr 
τηλ. 6944563690 

  
Ο Γενικός Γραµµατέας 

 
 
 
 

Φώτης Κ. Λιοτόπουλος 
gen_grammateas @ epe.org.gr 

τηλ. 6936648656 


