
 

 Συνάδελφοι, Φίλεσ και Φίλοι, 

Όπωσ γνωρίηετε από το Μάιο του 2014 ζχω εκλεγεί ςτο Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ και ωσ Ανεξάρτητοσ Σφμβουλοσ 
ςυμμετζχω ςτισ  Ολομζλειεσ,  τα Προεδρεία κακϊσ και ςτισ επιτροπζσ του Ταμείου μασ. 
 

Για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ και τθν όςο το δυνατόν αμεςότερθ επικοινωνία ζχω αναπτφξει τθ γραμμι 
plasline.gr. Πρόκεςι μου είναι ο διαδικτυακόσ τόποσ, εκτόσ από μζςο επικοινωνίασ, ανταλλαγήσ απόψεων και 
πληροφόρηςησ, να γίνει καίριο ςθμείο αναφοράσ.  Με αυτόν τον τρόπο, κα ςυντελζςει όχι μόνο ςτθν πλθρζςτερθ 
ενθμζρωςθ των ςυναδζλφων για τα όςα διαδραματίηονται ςτο Τ.Υ.Π.Ε.Τ, αλλά κα εξαςφαλίςει και ζνα μζςο 
διαλόγου, με τθ διατφπωςθ απόψεων, ερωτημάτων, αντιρρήςεων, προτάςεων, προβληματιςμϊν, ακόμη και 
διαφωνιϊν.  
 

 

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  
Τηλζφωνο : 6945 84 15 55  
Email : info@plasline.gr 
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Αδιαφορία, άγνοια, ή ηθελημζνη προςπάθεια                                   Αθήνα 3 Απριλίου 2015 

φίμωςησ  μιασ αςυμβίβαςτησ άποψησ                                                                  Ανακοίνωςη  3 

Μζχρι ςιμερα, χωρίσ αποτζλεςμα, ζχω αιτθκεί δφο φορζσ με επιςτολι μου να ςυμπεριλθφκεί θ plasline ςτθν ιςτοςελίδα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και 

ςυγκεκριμζνα ςτθν υποςελίδα «Σφνδεςμοι», όπωσ άλλωςτε και οι ιςτοςελίδεσ άλλων παρατάξεων ϊςτε να δϊςω τθ δυνατότθτα ςε όςουσ 
Συναδζλφουσ ζχουν Intranet να ζχουν πρόςβαςθ ςτο plasline. Δεν δφναμαι να κατανοιςω τθν άρνθςθ, δεδομζνου ότι οι ψιφοι των ςυναδζλφων 

μου και θ εκλογι μου καλφπτουν και ικανοποιοφν τα κριτιρια του θεςμικοφ παράγοντα. Επιπροςκζτωσ, με απόφαςθ του Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., 

ζχουν ενταχκεί ςτο www.typet.gr ςτθν υποςελίδα «Σφνδεςμοι», οι ιςτοςελίδεσ όλων των παρατάξεων αλλά και από το ςθμείο αυτό θ ςελίδα είναι 
αποκλειςμζνη και μπλοκαριςμζνη με «Άρνηςη Πρόςβαςησ» για όλουσ εκείνουσ τουσ Συναδζλφουσ που ζχουν μόνο  Intranet ςτον υπολογιςτή 
τουσ. 
 
 Η plasline  -άραγε- γιατί αποτελεί εξαίρεςη, δεδομζνου ότι ςυνιςτά μια πλατφόρμα που τυγχάνει 

μεγάλθσ αποδοχισ (αποδεδειγμζνα πρϊτθ ςε ςειρά επιςκεψιμότθτασ). Αδιαφορία, άγνοια, ή 
ηθελημζνη προςπάθεια φίμωςησ μιασ αςυμβίβαςτησ άποψησ, που διατυπϊνεται με 

γνϊμονα αρχζσ, αξίεσ, ικοσ και ςυνζπεια ςε όλα όςα ζχω δεςμευτεί να υπεραςπίηομαι; 

Η γραμμή επικοινωνίασ  plasline  δεν μπορεί να υποκαταςτιςει Υπθρεςίεσ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

 
 
 
 
 

Στην πρϊτη θζςη μζτρηςησ 
επιςκεψιμότητασ, από το Alexa το 
plasline.gr και πολφ μακριά όλοι οι 
άλλοι  ιςτότοποι  των παρατάξεων. 

http://www.typet.gr/

