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προσωρινού
πίνακα
προσληπτέων
απορριπτέων για την ΤΟΜΥ Θήβας, ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 859 ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
(ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 459)»
Σξ με αοιθμ.ποως.4406/05-02-2018, ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΔΛΔΓΦΟΤ ΚΑΙ ΔΠΞΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΙΣΗΔΩΝ ΣΩΝ ΤΠΟΧΗΥΙΩΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΤ ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ (ΔΛΛΔΙΧΗ ΤΠΟΧΗΥΙΩΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΤ ΠΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ) ΓΙΑ ΣΗ ΣΔΛΔΦΩΗ ΣΩΝ
Σ.Ο.Μ.Τ. ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΔΑ ΣΗ 5ηπ Τ.ΠΔ. ΘΔΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΔΑ, ΤΜΥΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. Α2β/γ.π.ΟΙΚ.60261/03-082017 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΔΗΛΩΗ ΔΝΔΑΥΔΡΟΝΣΟ ΣΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΤΓΔΙΑ.

Σε εθαξκνγή ηεο κε αξηζκό Α2β/Γ.Π. νηθ.60261/3-8-17 “Πξνθήξπμε – Πξόζθιεζε
Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο” γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο γηα ην
ζπγρξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα “Λεηηνπξγία Τνπηθώλ Οκάδσλ Υγείαο (Τ.ΟΜ.Υ.)
γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο ζηηο Πεξηθέξεηεο”
(ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ), νινθιεξώζεθε ν έιεγρνο ησλ ςεθηαθώλ θαη θπζηθά
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη έρεη θαηαξηηζηεί
πξνζσξηλόο πίλαθαο
πξνζιεπηέσλ θαη απνξξηπηέσλ γηα ηνλ θσδηθό ζέζεο 859 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΘΚΗΣ.
Σύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Πξνθήξπμε-Πξόζθιεζε, θαηά ησλ αλσηέξσ
πξνζσξηλώλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ δύλαηαη λα αζθεζεί έλζηαζε κέζα ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο
εκεξνκελίαο δεκνζίεπζήο – αλάξηεζήο ηνπο ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Υπνπξγείνπ
Υγείαο θαη ησλ νηθείσλ Υ.Πε., εάλ απηή είλαη ηαπηόρξνλε, άιισο από ηελ εκέξα
δεκνζίεπζήο ηνπο ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο. Η άζκηζη ηης
ενζηάζεως γίνεηαι ηλεκηρονικά ζηο διαδικησακό ηόπο όποσ καηατωρήθηκε η
αρτική αίηηζη ζε ειδικό πεδίο ένζηαζης ( tomy.moh.gov.gr ).
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Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, ε εθηππσκέλε έλζηαζε, πνπ πξέπεη λα είλαη
ππνγεγξακκέλε θαη λα ζπλνδεύεηαη κε ηα θαηά πεξίπησζε ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα,
παξαδίδεηαη ζε θιεηζηό θάθειν πνπ πεξηιακβάλεη εμσηεξηθά ηα ζηνηρεία ηνπ
απνζηνιέα, ηα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε (5ε Υγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη
Σηεξεάο Ειιάδαο) θαη ηελ έλδεημε "Έλζηαζε γηα Τ.ΟΜ.Υ.-Κσδηθόο ζέζεο: …..", είηε
απηνπξνζώπσο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο είηε απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή.
Η Υπεξεζία καο ζα εμεηάζεη ηηο ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο θαη ζα ειέγμεη ηε λνκηκόηεηα
ησλ πξνζσξηλώλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ θαη απνξξηπηέσλ. Η εμέηαζε ησλ
ελζηάζεσλ ζα δηελεξγεζεί από ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε απόθαζε
ηνπ Δηνηθεηή ηεο 5εο Υγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 23 ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3329/2005 όπσο ηζρύεη. Η επηηξνπή απνηειείηαη
από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Επηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ, ηελ Πξντζηάκελε ηεο Δηεύζπλζεο
Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ θαη ηνλ Ννκηθό Σύκβνπιν ηεο 5εο Υ.ΠΕ. Θεζζαιίαο θαη
Σηεξεάο Ειιάδαο.
Αθνινύζσο θαη εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο
άζθεζεο ησλ ελζηάζεσλ, ζα θαηαξηηζηνύλ θαη ζα δεκνζηεπζνύλ νη νξηζηηθνί πίλαθεο
πξνζιεπηέσλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαρσξεζνύλ ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ
Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη ηεο 5εο Υ.ΠΕ Θεζζαιίαο θαη Σηεξεάο Ειιάδαο.
Οη παξαπάλσ πίλαθεο αλαξηήζεθαλ ζήκεξα 23-03-2018 ζην Καηάζηεκα ηεο 5εο
Υ.ΠΕ. Θεζζαιίαο θαη Σηεξεάο Ειιάδαο από ηνπο ππαιιήινπο ηεο Υπεξεζίαο .
Επίζεο θαηαρσξήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 5εο Υ.ΠΕ. νη Πξνζσξηλνί πίλαθεο
Πξνζιεπηέσλ θαη Απνξξηπηέσλ γηα ηνλ θσδηθό ζέζεο:
859
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