
 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Έχουν ήδη περάσει δεκαπέντε (15) μήνες από τότε πού το νέο Προεδρείο ανέλαβε τα 

ηνία του ΤΥΠΕΤ.  

Δεκαπέντε μήνες με μπόλικα «θα» και μπόλικες υποσχέσεις, τις οποίες (αμαρτία εξο-

μολογουμένη ουκ έστιν αμαρτία) είχαμε πιστέψει ως Παράταξη. 

Εδώ θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας έχει εντυπωσιάσει αρνητικά βεβαίως. Και 

αυτό αφορά στις προσλήψεις προσωπικού. 

Αν ρίξετε μια ματιά στον ιστότοπο του ΤΥΠΕΤ στην σελίδα Ανακοινώσεις ΤΥΠΕΤ 

και στην σελίδα Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας θα δείτε για πόσες προκηρύξεις θέ-

σεων μιλάμε: έχουμε φτάσει (σχεδόν) σε μια προκήρυξη ανά μήνα. Το σημαντικότερο 

όμως είναι ότι οι ΜΙΣΕΣ προκηρύξεις από αυτές δεν έχουν λάβει την έγκριση του τω-

ρινού Δ.Σ. (όπως ορίζει το καταστατικό) και συγκεκριμένα δεν έχουν περάσει από αυ-

τό οι κάτωθι: 

 Προκήρυξη Θέσης Γενικού Διευθυντή Τ.Υ.Π.Ε.Τ.  

 Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή Δικτύου Δομών Υγείας Τ.Υ.Π.Ε.Τ.  

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή 

Ακτινολογικού  

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Ακτινολόγου 

(δύο θέσεις) 

 Προκήρυξη Θέσεων Εφημερευόντων Ιατρών για τη Μονάδα Αυξημένης Φρο-

ντίδας  

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εφημερευόντων Ια-

τρών για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

 Προκήρυξη Πρόσληψης Εφημερευόντων Ιατρών για τη Μονάδα Αυξημένης 

Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)  

 Προκήρυξη Θέσεων Εφημερευόντων Καρδιολόγων  

 Προκήρυξη θέσεων Εφημερευόντων Παθολόγων  

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Ωτορινολαρυγ-

γολόγου 

 Προκήρυξη Θέσης Μάγειρα  

 Προκήρυξη Θέσης Ράπτριας - Ράπτη  

 Προκήρυξη Θέσης Βοηθητικού Προσωπικού  

 

Ρωτάμε, λοιπόν, το Προεδρείο να μας ενημερώσει πόσες από όλες τις προκηρύξεις 

θέσεων εργασίας έχουν υλοποιηθεί, με τι κόστος και τί ωφελήθηκε το Ταμείο από 

αυτές.  

Ανανέωση – Ενότητα - ΤΥΠΕΤ 

http://www.typet.gr/index.php/el/organismos/anakoinwseis/anakoinwseis-typet/item/537-anoikti-agkalia-apo-to-t-y-p-e-t-stous-pyropliktous
http://www.typet.gr/index.php/el/organismos/anakoinwseis/prokirukseis-thesewn-ergasiwn


Συνάδελφοι, 

Είναι γνωστό και στον τελευταίο περιπτερά (με όλο τον σεβασμό προς τον κλάδο) ότι 

για το οποιοδήποτε έξοδο πρέπει να υπάρχει μια αιτιολογία. Πολλώ δε μάλλον σε έ-

ναν οργανισμό όπως είναι το ΤΥΠΕΤ πού κρατείται στην ζωή από τα χρήματα των 

συναδέλφων (νυν και τέως) και όπου θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο είδος «μελέτης 

σκοπιμότητος» για το παραμικρό έξοδο. Όλες αυτές οι προσλήψεις και τα έξοδα που 

αυτές συνεπάγονται έχουν κάποια ανταπόδοση και φέρνουν αντιστοίχως έσοδα στο 

Ταμείο; Είναι δυνατόν το ΤΥΠΕΤ να πορεύεται με την λογική του «παρουσιάζονται 

καθημερινώς νέες ανάγκες», δηλαδή την λογική του «βλέποντας και κάνοντας» και 

να μην υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ένας προϋπολογισμός εξόδων [όπως, μάλι-

στα, προβλέπει ο Κανονισμός Προμηθειών ο οποίος (προϋπολογισμός εξόδων) θα 

πρέπει να δημοσιοποιείται κάθε Νοέμβριο] και ένα σχέδιο για την κάλυψη αναγκών 

σε προσωπικό; Ένας προγραμματισμός πού να αναλύει σε βάθος π.χ. πενταετίας, πό-

σο προσωπικό θα χρειαστεί το Ταμείο και κυρίως γιατί; Είναι δυνατόν να μην υπάρχει 

ένα οργανόγραμμα που να αναλύει πόσους π.χ. ιατρούς χρειαζόμαστε από την κάθε 

ειδικότητα; Έχει περάσει σχεδόν ενάμισης χρόνος και απομένει άλλος τόσος έως την 

λήξη της θητείας του σημερινού ΔΣ. Πότε θα ολοκληρωθεί το οργανόγραμμα;  

Συνάδελφοι, 

Η παράταξή μας (για ό,τι τουλάχιστον έρχεται στην ολομέλεια του ΔΣ) δεν πρόκειται 

να ψηφίσει καμία δαπάνη και καμία πρόσληψη προσωπικού αν δεν συνοδεύεται από 

μια μελέτη σκοπιμότητος και οικονομοτεχνική ανάλυση. Εκ των προαναφερθέντων 

εξυπακούεται ότι δεν θα λάβουμε μέρος σε καμία Επιτροπή για έγκριση τέτοιων δα-

πανών, αλλά και ούτε και σε συνεντεύξεις για πρόσληψη προσωπικού. Στο σημείο 

αυτό αναρωτιόμαστε πώς θα έπρεπε να γίνονται αυτές οι συνεντεύξεις; Δεν θα έπρεπε 

να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό συνεντεύξεων εργασίας; 

Τα ανωτέρω δεν γράφονται με κανενός είδους αντιπολιτευτικό πνεύμα ή άλλο τέτοιας 

μορφής πνεύμα. Μακριά από εμάς αυτά. Η Παράταξή μας εμφορείται από σεβασμό 

προς τον θεσμό του Ταμείου και αυτόν θα υποστηρίζει με άδολο τρόπο εκτός μικρο-

πολιτικών και μικροπαραταξιακών πρακτικών. 

Όσοι έχουν επισκεφτεί τις κατασκηνώσεις του Διονύσου θα έχουν παρατηρή-

σει ότι υπάρχει η επιγραφή «ΤΥΠΕΤ 1949» και στις κατασκηνώσεις της Λού-

τσας Πρεβέζης η επιγραφή «ΤΥΠΕΤ 1930». Οι τότε συνάδελφοι, μέσα στις 

ανυπέρβλητες δυσκολίες της εποχής, άφησαν μια τεράστια παρακαταθήκη πού 

εβδομήντα (και ογδόντα οκτώ αντιστοίχως) χρόνια μετά θαυμάζουμε και ζηλεύ-

ουμε για το πώς κατορθώθηκε κάτι τέτοιο. Άραγε μετά από εβδομήντα χρόνια 

από σήμερα, το 2088 (ή το 2106), οι τότε συνάδελφοι θα λένε το ίδιο και για ε-

μάς ή θα μας καταριούνται;;; 

 

Η παράταξη Ανανέωση – Ενότητα – ΤΥΠΕΤ θα παρακολουθεί από κοντά  όλα τα θέ-

ματα που αφορούν στην λειτουργία και τη βιωσιμότητα του Ταμείου και θα σας ενη-

μερώνει  για τις εξελίξεις. 



Ο επικεφαλής της: 

Ανανέωση – Ενότητα – ΤΥΠΕΤ 

 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ Στέφανος 

 

 

 

  



Φωτογραφίες 
 

 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ           ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

 

 

Επιστροφή 


