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 Όςοι λειτουργοφμε με γνϊμονα το καλό του Ταμείου μασ και μόνο, 
ζχουμε χρζοσ να κάνουμε ότι περνά από το χζρι μασ, ο κακζνασ με 

το δικό του τρόπο προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

 

Επικοινωνία με www.plasline.gr  
Τηλζφωνο : 6945 84 15 55  
Email : info@plasline.gr 

Γνωςτοποίηςη 2η  
 

Ζχουμε γίνει αποδζκτεσ ζντονων και ςυνεχϊν παραπόνων από ςυναδζλφουσ: κατά τθ 
διεξαγωγι προςλήψεων νοςηλευτικοφ προςωπικοφ, που διεξιχκθ ςφμφωνα με τθν 
προκιρυξθ τθσ Ολομζλειασ υπ’ αρικμ. 27/30,31.1.2014 και ολοκλθρϊκθκε με το Πρακτικό 
αξιολόγθςθσ τθσ 22ασ Ιανουαρίου 2015, δεν ζχουν τηρηθεί αξιοκρατικζσ και διαφανείσ 
διαδικαςίεσ και ότι ανάμεςα ςτουσ επιτυχόντεσ υπάρχουν «ημζτεροι» μελϊν του Δ.Σ. με πολφ 
χαμθλό βακμό πτυχίου και ελλιπή προςόντα. 
 

Όπωσ αντιλαμβάνεςκε δεν είναι δυνατό να διαςφρεται το Διοικθτικό Συμβοφλιο εισ το 
διθνεκζσ και να εμφανίηεται προσ τα ζξω ωσ ζνα διοικθτικό όργανο που προκθρφςςει κζςεισ 
εργαςίασ, για να «βολζψει τα δικά του παιδιά».  
 

Ωσ Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ δεν μετείχα ςτθ διαδικαςία επιλογισ.  Ωσ εκ τοφτου,  και ςτο 
πλαίςιο τθσ ιδιότθτάσ μου, ωσ μζλοσ του Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και, κυρίωσ, προκειμζνου να 
ανταποκρικϊ ςτισ προβλεπόμενεσ από το καταςτατικό υποχρεϊςεισ μου, ηιτθςα με τθν αρ. 
005107/9.4.2015 επιςτολή μου από τον Πρόεδρο του Ταμείου να μου παραχωρθκεί θ 
δυνατότθτα να αντλιςω δεδομζνα, όπωσ επαγγελματική εμπειρία, επιςτημονική κατάρτιςη, 
απαιτοφμενα προςόντα τησ προκήρυξησ από τουσ φακζλουσ των διαγωνιηόμενων. Αναφζρω 
ότι ο Γενικόσ Διευθυντήσ του Υγείασ Μζλακρον μου είχε αρνηθεί επίμονα τθν παροχι των 
ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων. 
 

Ερωτήματα προσ το Προεδρείο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
 

 Γιατί εξαιρζκθκε θ ςυγκεκριμζνθ προκιρυξθ από το Νόμο υπ’ αριθμ 3051/20.9.2002 που 

ρθτά αναφζρει ότι καταργείται το ανϊτατο όριο ηλικίασ πρόςλθψθσ;  (Η προκιρυξθ 

ανζφερε ςτα απαιτοφμενα προςόντα όριο θλικίασ τα 32 ζτη). 

 Οι επιτυχόντεσ διακζτουν τα προςόντα, τα οποία ο Πρόεδροσ διαβεβαίωςε το ςϊμα ότι 

κατζχουν και ςυγκεκριμζνα ότι είναι κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακοφ, ικανήσ εμπειρίασ 

και ότι ζλαβαν υψηλό βαθμό ςτη ςυνζντευξη που τουσ πρόκρινε ςτθν πρϊτθ 24άδα; 

 Γιατί δεν προςκλικθκαν όλοι οι υποψήφιοι, που διζκεταν τα απαραίτητα προςόντα, να 

λάβουν μζροσ ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ; 

 Με τίνοσ εντολή προςκλικθκαν για ςυνζντευξθ μόνο οι 54;  

 Οι πρϊτοι 24 επιτυχόντεσ ζχουν όλοι πτυχίο Αγγλικήσ Γλϊςςασ και Πιςτοποιημζνη Γνϊςη 

Η/Υ, ςφμφωνα με τα απαραίτθτα προςόντα τθσ προκιρυξθσ; 

 Η επιτροπή αξιολόγηςησ μζςω ποιασ διαδικαςίασ ι μζςω ποιασ απόφαςθσ του Δ.Σ. 

ορίςτηκε; 

 Είναι υποχρζωςη του Δ.Σ. να άρει κάκε αμφιςβήτηςη και αμφιβολία περί τθσ διαφάνειασ 

και τθσ αξιοκρατίασ τθσ διεξαγωγισ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ, προαςπίηοντασ ζτςι το 

κεςμικό του ρόλο αλλά και τθ νομιμότητα τησ λειτουργίασ του Ταμείου; 
 

 

 

 
 

 


