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Θέμα: «Αλλοίωση υγιούς ανταγωνισμού σε Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού στη
Δ.Ε.Η Α.Ε»
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Με την παρούσα θα θέλαμε να σας εκδηλώσουμε την εντονότατη αντίθεση μας σχετικά με
τις προϋποθέσεις «Απαραίτητων Πρόσθετων Προσόντων» όπως αυτά περιγράφονται στην
1Κ/2015 Προκήρυξη (Αρ. Φύλλου 1, 11/03/2015) η οποία αφορά στην Πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ Α.Ε.).
Συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη ότι:


ενώ η συγκεκριμένη προκήρυξη δεν αφορά σε Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό,
εντούτοις η μη κατοχή συγκεκριμένων Μεταπτυχιακών Τίτλων αποτελεί, κατ’ ουσία,
όρο αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό



πλειάδα εκ των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων που αφορούν σε
επαγγελματική εμπειρία μπορούν να αποκτηθούν, κατ’ ουσία, μόνο στη Δ.Ε.Η Α.Ε
(δείτε ενδεικτικό συνημμένο παράρτημα), γεγονός το οποίο, κατ’ επέκταση,
αποτελεί όρο αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους δεν έχουν
προϋπηρεσία στη Δ.Ε.Η Α.Ε

γίνεται ευκρινές ότι ο εν λόγω διαγωνισμός στερείται στοιχειωδών προϋποθέσεων για την
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα αποτελεί
σαφέστατη υποβάθμιση των Διπλωμάτων που παρέχουν τα Ελληνικά Πολυτεχνεία και
Πολυτεχνικές Σχολές.
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Ως εκ τούτου, σας καλούμε να προβείτε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ακύρωση του εν
λόγω διαγωνισμού και την εκ νέου προκήρυξη του σύμφωνα με τις άνωθεν, εύλογες,
παρατηρήσεις μας.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ

Δρ. Αθανάσιος Ε. Γιανναδάκης
Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός

Κοινοποίηση:
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτη
Λαφαζάνη
Α’ Αντιπρόεδρο Δ.Ε Τ.Ε.Ε, κ. Θεόδωρο Σεραφίδη
Μέλη ΤΕΕ/ΤΔΕ
Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε
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Ενδεικτικό Παράρτημα Απαραίτητων Πρόσθετων Προσόντων σύμφωνα με την
1Κ/2015 Προκήρυξη ΑΣΕΠ
ΚΩΔ. 037
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην κατάρτιση Εμπορικών Τευχών Διακηρύξεων ή/και
Συμβάσεων για Έργα Θερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με την Οδηγία
2004/17/ΕΚ.
ΚΩΔ. 042
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην κατάρτιση Εμπορικών Τευχών Διακηρύξεων ή/και
Συμβάσεων για Έργα Θερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με την Οδηγία
2004/17/ΕΚ.
ΚΩΔ. 044
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
εγκαταστάσεις παραγωγής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW ή της διαχείρισης
ενεργειακών συναλλαγών στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ή του σχεδιασμού
και της εκμετάλλευσης εργαλείων μοντελοποίησης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.
ΚΩΔ. 046
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε μελέτες ευστάθειας λιγνιτωρυχείων.
ΚΩΔ. 047
Εμπειρία τουλάχιστον
λιγνιτωρυχείων.

δύο

(2)

ετών

στο

μεταλλευτικό

σχεδιασμό

επιφανειακών

ΚΩΔ. 056
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εκπόνηση ή/και έλεγχο στατικών μελετών κτιριακών
εγκαταστάσεων θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και σε διαδικασίες
αδειοδότησης θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής .
ΚΩΔ. 060
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε περιβαλλοντικά θέματα μεγάλων υδροηλεκτρικών
σταθμών παραγωγής ενέργειας και σε θέματα προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.
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