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  Κοζάνη  , 19-12-2017  
  Αρ.  Πρωτ. : 1145  

 

  Προς: 

Πληροφορίες  : Πέτρος Αλμπάνης Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

(ΑΣΕΠ), 

Κοιν.: Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) 

  

 
Θέμα : Προκήρυξη ΑΔΜΗΕ υπ. Αριθμ. 10Κ/2017 για πλήρωση με σειρά 

προτεραιότητας 76 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Π.Ε., 

Τ.Ε., Δ.Ε.  

 

Με την Υπ’ Αριθμ. 10Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 27 Α.Σ.Ε.Π./04.08.2017), 

προκηρύχθηκε η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 76 θέσεων προσωπικού με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Μεταξύ άλλων ειδικοτήτων, από την προκήρυξη ζητείται 

η ειδικότητα Τ.Ε. Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με κωδικό 

θέσης 208. Εκτός από τον βασικό τίτλο σπουδών, για την συγκεκριμένη θέση ζητείται 

απαραίτητα ως πρόσθετο προσόν εμπειρία δύο (2) ετών σε εκπόνηση Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (A.Π.Ε.) ή Έργων 

Μεταφοράς. 

Η εκπόνηση των Μ.Π.Ε. αποτελεί ένα σύνθετο αντικείμενο που απαιτεί, πέραν της 

τεχνικής επάρκειας, τεκμηριωμένη  και εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση. Για το 

λόγο αυτό, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Προεδρικό Διάταγμα 156/1998, 

Εγκ. 68285/2.10.2000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ν. 3316/2005), η εκπόνηση των Μ.Π.Ε. 

πραγματοποιείται από κατόχους τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος 

πανεπιστημιακού τομέα, οι οποίοι μάλιστα χρειάζεται να διαθέτουν το αντίστοιχο 

μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες). Οπότε η απαίτηση από 

την προκήρυξη για εμπειρία 2 ετών σε εκπόνηση Μ.Π.Ε., έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 

το γεγονός ότι ζητείται θέση  ειδικότητας Τ.Ε., διότι η συγκεκριμένη δεν δύναται να  

καλύψει με οποιοδήποτε τρόπου νομικά, επιστημονικά και θεσμικά αυτό το προσόν.   

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι ενώ καλεί ειδικότητες Π.Ε. Μηχανικών 

(Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Πολιτικών, Αναλυτών-Προγραμματιστών) σε άλλες 
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θέσεις, στην θέση επιστήμονα εξειδικευμένου στον τομέα του περιβάλλοντος, 

παραλείπει την κατεξοχήν σχετική ειδικότητα Μηχανικού, αυτή του Μηχανικού 

Περιβάλλοντος, η οποία είναι βασική ειδικότητα Διπλωματούχου Μηχανικού.  

Τέλος, επιφυλασσόμαστε για την πιθανή δημιουργία οποιουδήποτε νομικού κωλύματος 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού που έχει επιλεγεί για αυτή τη θέση 

(σύνταξη ή υπογραφή ή έλεγχος ή θεώρηση Μ.Π.Ε.) και παρακαλούμε για μεγαλύτερη 

προσοχή στην επιλογή κατάλληλου κλάδου και κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού 

σε μελλοντικές προκηρύξεις. 

 

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 

 
Δημήτριος Μαυροματίδης 
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