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ΘΕΜΑ:
Προσόντα
διορισµού
προκηρυχθείσας
θέσης
Μηχανικού
Τηλεπικοινωνιών (ΑΕΙ) για ΙP ∆ίκτυα στον ΟΤΕ
Σχετ.: η από 18-1-2010 επιστολή του Συλλόγου Αποφοίτων Τµήµατος Πληροφορικής
& Τηλεπικοινωνιών Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆εδοµένου ότι η υπηρεσία µας, σύµφωνα µε πάγια θέση της, η οποία
αναφέρεται σε σειρά εγκυκλίων της, σε καµία περίπτωση, δεν υποκαθιστά τις
αρµόδιες εποπτεύουσες υπηρεσίες, σας διαβιβάζουµε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο
του εν λόγω Συλλόγου, µε τα συνηµµένα αυτού, αναφορικά µε το αντικείµενο του
θέµατος, για τις δικές σας απόψεις και τυχόν ενέργειες, λόγω αρµοδιότητας.
Συναφώς σας γνωρίζουµε, κατά λόγο αρµοδιότητας και προς δική σας
διευκόλυνση, τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 αντικαταστάθηκαν οι παρ. 1
και 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ίσχυαν, και επανακαθορίστηκαν οι
φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε την υπαγωγή και των
δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών και ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 1 του Ν.
3429/2005, στις ρυθµίσεις του Ν. 2190/1994, αναφορικά µε την πρόσληψη του
προσωπικού τους.
∆εδοµένου ότι στο πεδίο εφαρµογής του «Προσοντολογίου» (άρθρο 1 του
Π.∆/τος 50/2001, όπως ισχύει), υπάγονται, µεταξύ άλλων, οι φορείς του άρθρου 14

του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά, συνάγεται ότι στις ρυθµίσεις αυτού
υπάγονται και οι φορείς του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 και στην προκειµένη
περίπτωση, και η προκηρυχθείσα θέση Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών (ΑΕΙ) για ΙP
∆ίκτυα στον Ο.Τ.Ε.
Ενόψει των ανωτέρω, σηµειώνουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του «Προσοντολογίου», στις οποίες
καθορίζονται τα προσόντα διορισµού για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής, παρατίθενται αναλυτικά τα πτυχία ή διπλώµατα, που χορηγούνται
από ΑΕΙ της χώρας µας και που το αντικείµενο σπουδών τους σχετίζεται µε διάφορα
πεδία, τοµείς και εφαρµογές της Πληροφορικής.
Επιπλέον, στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα των
ενδιαφερόµενων φορέων να ορίζουν µε την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
εξειδικεύσεις της ειδικότητας Πληροφορικής, οπότε, ως προσόν διορισµού απαιτείται
το οµώνυµο ή ταυτόσηµο, κατά περιεχόµενο εξειδίκευσης, πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής
ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας, της αλλοδαπής. Με την εν λόγω ρύθµιση,
παρέχεται στους φορείς η δυνατότητα να επιλέξουν, µε γνώµονα το αντικείµενο των
µονάδων που θα στελεχωθούν, εκείνες τις κατευθύνσεις που θεωρούν ως τις πλέον
κατάλληλες, σύµφωνα µε τις ειδικότερες υπηρεσιακές τους ανάγκες.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, εφόσον η συγκεκριµένη θέση προκηρύχθηκε
από τον φορέα ως θέση Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών, δικαίωµα συµµετοχής στην εν
λόγω Προκήρυξη του ΟΤΕ έχουν όλοι οι κάτοχοι τίτλου σπουδών µηχανικού, µιας εκ
των ειδικοτήτων που ορίζονται ρητώς στην σχετική προκήρυξη ως τυπικό προσόν
διορισµού, ενώ επιπλέον µπορεί να γίνει αποδεκτό και κάθε άλλο αντίστοιχο κατά
περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο µηχανικού, εφόσον αποδεικνύει την αντιστοιχία αυτή
(άρθ. 26 παρ. 2 του Π.∆. 50/2001, όπως ισχύει).
Όσον αφορά στην απαιτούµενη, σύµφωνα µε την προκήρυξη, άδεια άσκησης
επαγγέλµατος, σηµειώνουµε ότι στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 του
Προσοντολογίου ορίζεται ότι απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια άσκησης
του αντίστοιχου επαγγέλµατος, για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείµενες
διατάξεις η άδεια αυτή, όπως συµβαίνει για όλες τις ειδικότητες των µηχανικών.
Η Γενική Γραµµατέας
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