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Αριθµ. Πρωτ.: 23****/56***/2017
Πληροφορίες: ∆. Αγγελάκη, τηλ.:2131306763
Προς
1. 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού
Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπόψη ∆ιευθύντριας, κας Χρύσας Καπουσίδου
Αριστοτέλους 16
Θεσσαλονίκη 54623
2. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου Υγείας, κ. Σταµάτη Βαρδαρού

Κοιν: κα ***** ******

Αξιότιµη κυρία ∆ιευθύντρια, Αξιότιµοι κύριοι,
Στο Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκε η υπ.αρ.23***.11.2017 αναφορά της κας
******* η οποία διαµαρτύρεται για την απόρριψη της υποψηφιότητάς της βάσει της
υπ.αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3.8.2017 προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα
«Λειτουργία Τοπικών Οµάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».
Συγκεκριµένα, η κα **** υπέβαλε την υπ.αρ.**/**** ηλεκτρονική αίτηση για τους
κωδικούς 637,638,639 του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
για τους δήµους Κατερίνης, Κορδελιού-Ευόσµου και Αµπελοκήπων-Μενεµένης. Για το ∆ήµο
Κατερίνης είχε δηλώσει µάλιστα εντοπιότητα. Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής αίτησης
απέστειλε τα δικαιολογητικά που αποδείκνυαν τα ηλεκτρονικώς δεδηλωµένα στοιχεία της,
όπως προβλεπόταν από την προκήρυξη.
Με την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσµάτων, η κα **** διαπίστωσε πως η
υποψηφιότητά της είχε απορριφθεί µε την αιτιολογία ΄΄ ελλιπή ή εσφαλµένα δικαιολογητικά΄΄.
Η ενδιαφερόµενη επικοινώνησε, αρχικά, τηλεφωνικώς µε την αρµόδια υπηρεσία για
διευκρινίσεις. Πληροφορήθηκε δε πως η απόρριψή της οφειλόταν στις ξένες γλώσσες που
δήλωσε ότι γνωρίζει. Οι γλώσσες που γίνονταν αποδεκτές ήταν τα αγγλικά, γαλλικά,
γερµανικά, ισπανικά, ιταλικά και ρωσικά. Η υποψήφια είχε δηλώσει αγγλικά (πολύ καλή
γνώση), τσεχικά (πολύ καλή γνώση ) και σλοβακικά (άριστη γνώση).
Στη συνέχεια η ενδιαφερόµενη υπέβαλε ένσταση στις 29.11.2017.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ως αποδέκτης της αναφοράς της κας **** και έπειτα από τη
µελέτη των στοιχείων που τέθηκαν σε γνώση του θα ήθελε να παραθέσει τα εξής:
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Κεφάλαιο Α΄ - Β. Απαιτούµενα Προσόντα- 2.
Πίνακας Υποχρεωτικών Προσόντων της εν λόγω προκήρυξης για τους κωδικούς θέσεων
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601-685 προβλεπόταν µεταξύ άλλων ΄΄καλή γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσηµης ξένης
γλώσσας της ΕΕ πέραν της ελληνικής΄΄.
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Κεφάλαιο Γ΄ Κριτήρια Κατάταξης προβλεπόταν η
βαθµολόγηση της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας µε εβδοµήντα (70) µονάδες, της πολύ
καλής γνώσης µε πενήντα (50) µονάδες και της καλής γνώσης µε τριάντα (30) µονάδες.
Επίσης παρείχετο η διευκρίνιση ότι για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες
γλώσσες η βαθµολογία θα ήταν αθροιστική του επιπέδου της πρώτης ξένης γλώσσας και της
γνώσης έως και δύο(2) επιπλέον.
Τέλος, στο παράρτηµα που συνόδευε την προκήρυξη στην Ενότητα ∆΄ - Τίτλοι
γλωσσοµάθειας - Τρόποι απόδειξης περιγραφόταν αναλυτικά ο τρόπος απόδειξης της
αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής, ισπανικής, ιταλικής, ρωσικής αλλά και οποιασδήποτε άλλης
γλώσσας γνωρίζει ο υποψήφιος και γίνεται βεβαίως αποδεκτή σύµφωνα µε την προκήρυξη.
Εν προκειµένω γινόταν δεκτή η αγγλική γλώσσα ή άλλη επίσηµη γλώσσα της ΕΕ.
Αντιθέτως, η ρωσική γλώσσα καθώς δεν συµπεριλαµβάνεται στις επίσηµες γλώσσες της
ΕΕ και επιπλέον απουσιάζει σχετική πρόβλεψη στην προκήρυξη δεν θα έπρεπε να ληφθεί
υπόψη και να µοριοδοτηθεί.
Η κα ***** δήλωσε γνώση πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση
της τσεχικής γλώσσας και άριστη γνώση της σλοβακικής γλώσσας έχοντας τα απαραίτητα και
προβλεπόµενα από το παράρτηµα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το επίπεδο γνώσης της
σε κάθε µία από τις δηλωθείσες γλώσσες.
Επίσης, και το πιο σηµαντικό, οι τρεις ως άνω γλώσσες συµπεριλαµβάνονται στις είκοσι
τέσσερις (24) επίσηµες γλώσσες της ΕΕ. Προς απόδειξη τούτου επισυνάπτουµε σε έντυπη
µορφή υλικό που εκτυπώσαµε από το διαδικτυακό τόπο της ΕΕ.
Αξιότιµη κυρία ∆ιευθύντρια, Αξιότιµοι κύριοι,
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει την άποψη ότι θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη και οι τρεις γλώσσες που δήλωσε ότι γνωρίζει η κα ***** και ότι θα πρέπει να δοθεί
στην υποψήφια η αντίστοιχη µοριοδότηση.
Εν αναµονή της θετικής σας ανταπόκρισης σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη
συνεργασία σας.

Με τιµή,

Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

