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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι:
  
Λάβαμε, όπως όλοι, μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τού ΤΕΕ Μαγν. 
(8/12/2022), μία προκήρυξη για την πλήρωση 4 θέσεων (μονοετούς θητείας εκ των 
οποίων οι 2 για Μηχανικούς) στην «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.», η οπ
ποικίλα ερωτηματικά: 
{1} Πώς είναι δυνατόν τα πτυχία μας (Πολιτ. Μηχ. ή Αρχιτεκτ. Μηχ.) να έχουν την 
ίδια βαρύτητα με γνώση 1
επιπέδου Word/Excel/VisualBASIC
{2} Τί σόι «Ειδική Επαγγελματική Εμπειρία» είναι αυτή που έχει 5πλάσια βαρύτητα 
από το πτυχίο (σύν Master
«εξειδίκευση» (βλ. σελ.1 της προκήρυξης) στην «παρακολούθηση προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης» (σε ποιά Πολυτεχνεία τ
αυτό & πού το μαθαίνει ένας ελευθεροεπαγγελματίας ιδίως «φέρελπις νέος»), ιδίως 
όταν αυτή η «εξειδίκευση» επιτάσσει δεξιότητες επί των αντικειμένων «Γεύσεις 
Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ» & «
ψηφιακών εφαρμογών» (βλ. σελ.10 της προκήρυξης); Σημειωτέον ότι τα 
προαναφερθέντα «αντικείμενα» είναι κοινά και για τις 4 θέσεις (γεωπόνου
πολιτ.μηχ.-αρχιτεκτ.μηχ.-λογιστή), οπότε πώς μπορούν να θεωρηθούν ως 
«εξειδίκευση» ενός Μηχανικού; 
{3} Άσχετο μέν με εμάς τους μηχανικούς πολύ περίεργο δέ: Γιατί ο ζητούμενος 
λογιστής-φοροτεχνικός να είναι ειδικά «ΤΕ», ένας «ΠΕ» δεν μπορεί να κάνει τη 
δουλειά (βλ. σελ.1 της προκήρυξης);
{4} Είναι ποτέ δυνατόν η συνέντευξη (για «ικανότητα επικοινωνίας» & «ικαν
έκφρασης-μεταδοτικότητα» & «κρίση
παρουσία-συμπεριφορά» βλ. σελ.28
βαρύτητα από πτυχίο+μεταπτυχιακό+διδακτορικό;
  
Μακρυά από μας χαρακτηρισμοί της μορφής «κλασσική προκήρυξη
«τυπική περίπτωση ρουσφετολογίας» ή «μνημείο προχειρότητας» 
πεποίθηση ότι η εν λόγω προκήρυξη χρήζει γενναίας αναμόρφωσης (όχι απλού 
ρετουσαρίσματος για τα μάτια του κόσμου). Για τό Τ.Ε.Ε. Μαγν. «ιδού πεδίον δόξης 
λαμπρόν» μιάς και έχει αυτήν την αρμοδιότητα (αλλά και την ηθική υποχρέωση ως 
υπερασπιστής των πτυχίων μας που απειλούνται από την «εξίσωση» 
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είναι και μέτοχος (έστω μικρο
  
Το θέμα αφορά όλους μας, όμως η παράταξη «ΕλΕΜ» Μαγν. δέν έχει δυνατή φωνή 
λόγω των ελαχιστοτάτων ποσοστών της (και βέβαια μηδέν στην Διοικ. Επιτρ. και 
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι: 

Λάβαμε, όπως όλοι, μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τού ΤΕΕ Μαγν. 
(8/12/2022), μία προκήρυξη για την πλήρωση 4 θέσεων (μονοετούς θητείας εκ των 
οποίων οι 2 για Μηχανικούς) στην «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.», η οποία γεννά 

{1} Πώς είναι δυνατόν τα πτυχία μας (Πολιτ. Μηχ. ή Αρχιτεκτ. Μηχ.) να έχουν την 
ίδια βαρύτητα με γνώση 1-2 ξένων γλωσσών σύν γνώση «χειρισμού» Η/Υ (!) 

VisualBASIC (βλ. σελ.45 της προκήρυξης); 
ιδική Επαγγελματική Εμπειρία» είναι αυτή που έχει 5πλάσια βαρύτητα 

Master & Ph.D.) Πολιτ. Μηχ. εφόσον ο συνάδελφος έχει 
«εξειδίκευση» (βλ. σελ.1 της προκήρυξης) στην «παρακολούθηση προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης» (σε ποιά Πολυτεχνεία το διδάσκουν ή σε προετοιμάζουν γι’ 
αυτό & πού το μαθαίνει ένας ελευθεροεπαγγελματίας ιδίως «φέρελπις νέος»), ιδίως 
όταν αυτή η «εξειδίκευση» επιτάσσει δεξιότητες επί των αντικειμένων «Γεύσεις 
Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ» & «iFlavors  Ανάδειξη πιστοποιημένων προϊό
ψηφιακών εφαρμογών» (βλ. σελ.10 της προκήρυξης); Σημειωτέον ότι τα 
προαναφερθέντα «αντικείμενα» είναι κοινά και για τις 4 θέσεις (γεωπόνου

λογιστή), οπότε πώς μπορούν να θεωρηθούν ως 
«εξειδίκευση» ενός Μηχανικού;   

χετο μέν με εμάς τους μηχανικούς πολύ περίεργο δέ: Γιατί ο ζητούμενος 
φοροτεχνικός να είναι ειδικά «ΤΕ», ένας «ΠΕ» δεν μπορεί να κάνει τη 

δουλειά (βλ. σελ.1 της προκήρυξης); 
{4} Είναι ποτέ δυνατόν η συνέντευξη (για «ικανότητα επικοινωνίας» & «ικαν

μεταδοτικότητα» & «κρίση-αυτοπεποίθηση-άποψη» & «εν γένει 
συμπεριφορά» βλ. σελ.28-29 της προκήρυξης) να έχει 50% περισσότερη 

βαρύτητα από πτυχίο+μεταπτυχιακό+διδακτορικό; 

Μακρυά από μας χαρακτηρισμοί της μορφής «κλασσική προκήρυξη-φωτογραφία» ή 
«τυπική περίπτωση ρουσφετολογίας» ή «μνημείο προχειρότητας» – όμως έχουμε την 
πεποίθηση ότι η εν λόγω προκήρυξη χρήζει γενναίας αναμόρφωσης (όχι απλού 
ρετουσαρίσματος για τα μάτια του κόσμου). Για τό Τ.Ε.Ε. Μαγν. «ιδού πεδίον δόξης 

μιάς και έχει αυτήν την αρμοδιότητα (αλλά και την ηθική υποχρέωση ως 
υπερασπιστής των πτυχίων μας που απειλούνται από την «εξίσωση» 

English/French+WordExcel/VisualBASIC) δεδομένου ότι 
είναι και μέτοχος (έστω μικρο-μέτοχος) τής εν λόγω «Αναπτυξιακής Πηλίου Α.Ε.».
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(8/12/2022), μία προκήρυξη για την πλήρωση 4 θέσεων (μονοετούς θητείας εκ των 

οία γεννά 

{1} Πώς είναι δυνατόν τα πτυχία μας (Πολιτ. Μηχ. ή Αρχιτεκτ. Μηχ.) να έχουν την 
2 ξένων γλωσσών σύν γνώση «χειρισμού» Η/Υ (!) 

ιδική Επαγγελματική Εμπειρία» είναι αυτή που έχει 5πλάσια βαρύτητα 
) Πολιτ. Μηχ. εφόσον ο συνάδελφος έχει 

«εξειδίκευση» (βλ. σελ.1 της προκήρυξης) στην «παρακολούθηση προγραμμάτων 
ο διδάσκουν ή σε προετοιμάζουν γι’ 

αυτό & πού το μαθαίνει ένας ελευθεροεπαγγελματίας ιδίως «φέρελπις νέος»), ιδίως 
όταν αυτή η «εξειδίκευση» επιτάσσει δεξιότητες επί των αντικειμένων «Γεύσεις 

Ανάδειξη πιστοποιημένων προϊόντων μέσω 
ψηφιακών εφαρμογών» (βλ. σελ.10 της προκήρυξης); Σημειωτέον ότι τα 
προαναφερθέντα «αντικείμενα» είναι κοινά και για τις 4 θέσεις (γεωπόνου-

λογιστή), οπότε πώς μπορούν να θεωρηθούν ως 

χετο μέν με εμάς τους μηχανικούς πολύ περίεργο δέ: Γιατί ο ζητούμενος 
φοροτεχνικός να είναι ειδικά «ΤΕ», ένας «ΠΕ» δεν μπορεί να κάνει τη 

{4} Είναι ποτέ δυνατόν η συνέντευξη (για «ικανότητα επικοινωνίας» & «ικανότητα 
άποψη» & «εν γένει 

29 της προκήρυξης) να έχει 50% περισσότερη 

φωτογραφία» ή 
όμως έχουμε την 

πεποίθηση ότι η εν λόγω προκήρυξη χρήζει γενναίας αναμόρφωσης (όχι απλού 
ρετουσαρίσματος για τα μάτια του κόσμου). Για τό Τ.Ε.Ε. Μαγν. «ιδού πεδίον δόξης 

μιάς και έχει αυτήν την αρμοδιότητα (αλλά και την ηθική υποχρέωση ως 

δεδομένου ότι 
μέτοχος) τής εν λόγω «Αναπτυξιακής Πηλίου Α.Ε.». 

Το θέμα αφορά όλους μας, όμως η παράταξη «ΕλΕΜ» Μαγν. δέν έχει δυνατή φωνή 
λόγω των ελαχιστοτάτων ποσοστών της (και βέβαια μηδέν στην Διοικ. Επιτρ. και 



μόνον 1 έδρα στην Αντιπρ/πεία ΤΕΕ-Μαγν. που άλλωστε έχει να συγκληθεί καμμιά 
10αριά μήνες) – οπότε κάποιες φωνές από τη «βάση» (EMAIL-τηλεφωνήματα-κλπ) 
θα μπορούσαν να προτρέψουν τα ηγετικά κλιμάκια τού Τ.Ε.Ε. Μαγν. να 
δραστηριοποιηθούν και να μπλοκάρουν σε πρώτη φάση την προκήρυξη πρό της 
ημ/νίας λήξης της 22/12/2022. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. και το 
Επιμελητήριο Μαγνησίας θα μπορούσαν να βοηθήσουν την αρμόδια Επιτροπή τής 
«Αναπτ. Πηλίου Α.Ε.» να σταθμίσει καλλίτερα τις διάφορες «συνιστώσες» (πτυχία-
επαγγελμ.εμπειρίες-γλωσσομάθεια-Η/Υ-συνέντευξη-κλπ), ένα πραγματικά πολύ 
δύσκολο εγχείρημα αλλά αναγκαίο, ώστε να προκύψει ένα δίκαιο αποτέλεσμα, 
πιθανώς και πρότυπο για ανάλογες Δ.Ε.Κ.Ο. ανά την Ελλάδα (που ως γνωστόν δεν 
έχουν και καμμιά καλή φήμη όσον αφορά τις μεθόδους επιλογής τους τόσον για 
υπαλλήλους όσον και για Δ.Σ.). 
  
Κώστας Νταβανάς – Εκπρόσωπος «ΕλΕΜ» Μαγν. στην Αντιπρ/πεία. 
 


