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χετικά με την προκφρυξη θζςησ με κωδ. ΜΣ_3α_1Α_03120
Αξιότιμοι κφριοι,
Με ζκπλθξθ και απογοιτευςθ παρατθριςαμε ότι ςτθν προκιρυξθ με κωδ.
ΜΣ_3α_1Α_031209 για «κζςθ Μθχανικοφ Σθλεπικοινωνιϊν (ΑΕΙ) για ΙΡ Δίκτυα»
αποκλείονται οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν του Εκνικοφ
και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Θα κζλαμε να ςασ επιςθμάνουμε τα
παρακάτω:
Οι απόφοιτοι του εν λόγω τμιματοσ, των οποίων τα ςυμφζροντα προαςπίηει ο
φλλογοσ Αποφοίτων του Σμιματοσ, είναι ςαφϊσ ςε κζςθ να καλφψουν τισ
απαιτιςεισ τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ όπωσ αυτι περιγράφεται αναλυτικά ςτθν
ανακοίνωςθ αλλά και προκφπτει ξεκάκαρα από τον τίτλο αυτισ («...ΙΡ Δίκτυα»)
Σο τμιμα κεραπεφει με επάρκεια και ςυνζπεια τθν περιοχι των Σθλεπικοινωνιϊν
και ειδικότερα τον κλάδο των Δικτφων. Σο παραπάνω διαπιςτϊνεται εφκολα και
αδιαμφιςβιτθτα
από
το
πρόγραμμα
ςπουδϊν
του
Σμιματοσ
(http://www.di.uoa.gr/gr/undergr.php) όπου υπάρχει πλικοσ ςχετικϊν μακθμάτων
Σο τμιμα ςτελεχϊνεται από ςπουδαίουσ και αναγνωριςμζνουσ επιςτιμονεσ τθσ
περιοχισ των Δικτφων που ζχουν αναλάβει και φζρνουν ςε πζρασ με υπευκυνότθτα
και επιςτθμονικι εγριγορςθ τθν προαναφερκείςα εκπαίδευςθ
Οι απόφοιτοι του τμιματοσ Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν δε διακζτουν
«άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ» αλλά αυτό ςυμβαίνει επειδι δε χρειάηεται άδεια
για να αςκιςουν το επάγγελμά τουσ και δεν υπάρχει ςτθ χϊρα μασ φορζασ για τθ
χοριγθςθ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ςε αυτοφσ. Ωσ εκ τοφτου, ο εν λόγω
περιοριςμόσ που κζτετε ςτθν προκιρυξι ςασ είναι καταχρθςτικόσ και ο
αποκλειςμόσ των μελϊν μασ λόγω του περιοριςμοφ αυτοφ παράλογοσ

Καταλιγοντασ, πιςτεφουμε πωσ για τθν καταλλθλότερθ ςτελζχωςθ των κζςεων του ΟΣΕ
πρζπει να δίδετε τθν ευκαιρία ςε όλουσ τουσ ικανοφσ επιςτιμονεσ χωρίσ ανεδαφικοφσ και
αντιεπιςτθμονικοφσ αποκλειςμοφσ. ασ καλοφμε λοιπόν να επαναπροκυριξετε τθ κζςθ,
ςυμπεριλαμβάνοντασ το πανεπιςτθμιακό πτυχίο Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν
μεταξφ των τίτλων ςπουδϊν που προςδιορίηονται ωσ απαραίτθτα προςόντα και εξαιρϊντασ
τουσ υποψθφίουσ με το ςυγκεκριμζνο τίτλο από τθν ανζφικτθ απαίτθςθ για κατοχι άδειασ
αςκιςεωσ επαγγζλματοσ. Επιπλζον, ςασ προτρζπουμε να αποφφγετε ςτο μζλλον
αντίςτοιχεσ ςτρεβλϊςεισ που κίγουν βάναυςα τα μζλθ του υλλόγου μασ αλλά και τον
κλάδο τθσ Πλθροφορικισ γενικότερα. ε περίπτωςθ που δεν προτίκεςτε να προβείτε ςε
επαναπροκφρθξθ υιοκετϊντασ τισ ωσ άνω προτάςεισ, παρακαλοφμε να μασ κοινοποιιςετε
τουσ λόγουσ.
Εκ μζρουσ του Δ.. του υλλόγου Αποφοίτων,
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Χριςτοσ Σςιγγενόπουλοσ

