
 

 Συνάδελφοι, Φίλεσ και Φίλοι, 

Από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ εναςχόλθςθσ μου με το  ΤΥΠΕΤ, ςασ ζχω δθλϊςει ότι,  κα  ςτθρίηω κετικζσ ενζργειεσ και δράςεισ του 
Προεδρείου. Με τθν ίδια όμωσ ευκφνθ και ςυνζπεια, κα ελζγχω πράξεισ και παραλιψεισ χωρίσ ανοφςια αντιπολιτευτικι 
κριτικι για εντυπωςιαςμό , αλλά εφαρμόηοντασ μια δθμιουργικι και αναπτυξιακι προςπάκεια. 
 

Όμωσ επειδι ακοφγονται και γράφονται αρκετζσ  αλικειεσ μεν αλλά και πάρα πολλζσ 
ανακρίβειεσ δε, καλό είναι να μπουν τα πράγματα ςτθ κζςθ τουσ. 

 ‘’Πράγματι πρωτότυπη η ανακοίνωση της Ανοιχτής Γραμμής, πρώτη φορά μια 
παράταξη  αυτοκαταγγέλεται. 
 
Και για μια ακόμα φορά φαίνεται ότι το ενδιαφέρον τους δεν έχει να κάνει με το ΤΥΠΕΤ αλλά 
με προσωπικά ή κομματικά οφέλη.  
 

Τυχαία η χρονική επιλογή της ανακοίνωσης δύο μέρες πριν τις βουλευτικές 

εκλογές ;;;;;;;;;;;;’’ 
 

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

ηο δικό ηοσ ηρόπο προς ηην καηεύθσνζη ασηή. 
 

Επικοινωνία με www.plasline.gr  
Τθλζφωνο : 6945 84 15 55  
Email : info@plasline.gr 
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Συνάδελφοι, το Διοικθτικό Συμβοφλιο διοικεί μεν το Ταμείο αλλά θ εξουςία αςκείται από τον Πρόεδρο, τουσ δυο  Αντιπροζδρουσ , το Γενικό Γραμματζα και τον 

Αναπλθρωτι Γενικό Γραμματζα. Να υπενκυμίςω ςτουσ αγαπθτοφσ φίλουσ και ςυναδζλφουσ τθσ Ανοιχτισ Γραμμισ που μετζχουν ςτο Προεδρείο με 

δφο κζςεισ, αυτζσ του Α’ Αντιπροζδρου και Αναπλθρωτι Γενικοφ Γραμματζα  ότι ο Γενικόσ Γραμματζασ εποπτεφει τθν όλθ οργάνωςθ και λειτουργία των 
υπθρεςιϊν του Ταμείου κακϊσ επίςθσ παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων  του Δ.Σ. Στθν περίπτωςθ απουςίασ αναπλθρϊνει ο Αναπλθρωτισ Γενικόσ 
Γραμματζασ. 

Άρα θ ζλλειψθ παρακολοφκθςθσ των αποφάςεων  και θ εκτζλεςι τουσ, είναι κακαρά κζμα των δυο παραπάνω μελϊν του Προεδρείου γι’ αυτό αρχικά 
(δυςτυχϊσ υπάρχουν και άλλα)  τουσ υπενκυμίηω ότι :   
 

 Η αναδιοργάνωςθ του Οδοντιατρικοφ Κζντρου ζχει ιδθ ψθφιςτεί ομόφωνα από 3 Ιουλίου 2014 μετά από ειςιγθςθ του Διευκυντι  του οδοντιατρικοφ  
κζντρου, κζτοντασ Στρατθγικοφσ  ςτόχουσ και Άξονεσ δράςθσ, όμωσ παρόλα αυτά δεν υλοποιοφνται οι αποφάςεισ. 

 
 Ναι είναι αδιανόθτο να μθν υπάρχει καμία διαδικαςία αξιολόγθςθσ εργαηομζνων όπωσ είναι αδιανόθτο ότι από 3 Ιουλίου 2014 ζχει εγκρικεί θ ςφςταςθ 

διαπαραταξιακισ επιτροπισ με  αντικείμενο τθ δθμιουργία ςφγχρονου Οργανογράμματοσ των υπθρεςιϊν του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.,  κακϊσ και ςφνταξθ νζου 
Κανονιςμοφ Εργαςίασ Προςωπικοφ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. , όμωσ παρόλα αυτά δεν υλοποιοφνται οι αποφάςεισ. 

 
 Η πορεία ςε βιϊςιμο μζλλον κρίκθκε αναγκαία με τθν ψιφιςθ ομόφωνθσ απόφαςθσ από 24 Σεπτεμβρίου 2014 για άμεςθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ 

Βιωςιμότθτασ του Ταμείου Υγείασ.  Στισ 1 Οκτωβρίου 2014 ςυνεδρίαςε για πρϊτθ και τελευταία φορά θ Επιτροπι και ζκτοτε αγνοείται θ τφχθ τθσ. 

  
 

 

 
 

 

Κι όμωσ υπάρχουν μζλη του Δ.Σ. που δεν «ποιοφν την νήςςα» οφτε νίπτουν τασ χείρασ τουσ. 


