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“Άλλαξε η Αθήνα όψη, σαν μαχαίρι δίχως κόψη, πήρε κάτι απ' την Ευρώπη και ξεφούσκωσε 
σαν τόπι. Άλλαξαν χαζοί και κούφοι και μας κάναν κλωτσοσκούφι. Άλλαξε κι ο Μανωλιός κι 
έβαλε τα ρούχα του αλλιώς” στίχοι του Μανώλη Μπατίνου, που καθιερώθηκαν ως παροιμία, 
για να καταδειχθεί ότι μια αλλαγή περιορίζεται μόνο στην επιφάνεια και όχι στην ουσία, 
γεγονός που ταιριάζει απόλυτα στο Ταμείο Υγείας.  

Η επιτροπή Μηχανογράφησης έμεινε ακέφαλη και δεν συνεδρίασε επί δεκατρείς (13) συνεχόμενους μήνες με εξήντα (60) 
ανοιχτά σημαντικά Projects πληροφορικής σε εξέλιξη, ενώ μέχρι σήμερα τα περισσότερα δεν έχουν υλοποιηθεί. Να 
θυμηθούμε και την απομάκρυνση με ευθύνη της παράταξης ΥΓΕΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ των δύο Συμβούλων 
Πληροφορικής, κ.κ. Ιωσήφ Δαπόλα και Γεωργίου Μπολιώτη, με πρόσχημα τη λήξη της σύμβασής τους. 

Όσοι λειτουργούμε με γνώμονα το καλό του Ταμείου μας και μόνο, 
έχουμε χρέος να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ο καθένας με 

το δικό του τρόπο προς την κατεύθυνση αυτή. 
 

Επικοινωνία με www.plasline.gr  
Τηλέφωνο : 6948 755 628  
Email : info@plasline.gr 
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Και για να μη ξεχνάμε τα λόγια, γραπτά και προφορικά, της κάθε παράταξης,  υπενθυμίζω το φύλλο Απριλίου 2016 της 
παράταξης ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, που φιλοξενούσε ολοσέλιδο άρθρο με τίτλο: «SAP ..το project του ερασιτεχνισμού και της 
επαγγελματικής ανεπάρκειας στο ΤΥΠΕΤ», η οποία εξελίχθηκε σε εξαπτέρυγο της μεγάλης παράταξης ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΓΙΑ ΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΥΓΕΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ και ψήφισε με χαρά και τόλμη τον νέο επικεφαλής της 
επιτροπής κ. Νικία Ντινόπουλο.  Γιατί είμαστε της φιλοσοφίας, άλλα γράφουμε στις ανακοινώσεις, άλλα λέμε στα μέλη 
μας, άλλα ψηφίζουμε στα Διοικητικά Συμβούλια. 

Το Μάιο του 2015, ο επικεφαλής της επιτροπής Μηχανογράφησης κ. Νικίας Ντινόπουλος (εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ.  με 
τη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΥΓΕΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ) παραιτήθηκε από τη θέση του, δηλώνοντας 
εγγράφως ότι «με τις πράξεις της  η Διοίκηση του Ταμείου αποδεικνύει ότι δεν υπολογίζει ούτε αυτόν ούτε τα μέλη της 
επιτροπής». Στηλίτευσε επίσης όσους θεωρούν ότι η βιωσιμότητα του Ταμείου θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε ένα 
περιβάλλον πλήρους αδιαφάνειας και πλήρους έλλειψης θεσμών και διαδικασιών. Τέλος, ανέφερε κάτι σχετικά με αρχές 
της συνείδησης, της αξιοπρέπειας και του αισθήματος ευθύνης. 

Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι, «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» 

Mε αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς το Ταμείο και τα μέλη του, ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος Δημήτρης Πλας 
(βασιζόμενος στα 33 συναπτά χρόνια εμπειρίας και ενασχόλησης με θέματα Πληροφορικής και Οργάνωσης) υπέβαλε 
υποψηφιότητα για την Επιτροπή Μηχανογράφησης. Ο Πρόεδρος, κ. Ν. Κήπος, εσκεμμένα απέφευγε να φέρει το θέμα 
στην Ολομέλεια μάλλον για λόγους μικροπαραταξιακών συμφερόντων και αντιπαραθέσεων, που υπέβοσκαν αυτούς 
τους μήνες στο εσωτερικό της παράταξής του. Ως διά μαγείας, όμως, το πρόβλημα λύθηκε κατά τη σύγκληση της 
Ολομέλειας της 17ης Ιουνίου και βρέθηκε ο αντικαταστάτης του κ. Ν. Ντινόπουλου για την Επιτροπή Μηχανογράφησης: 
 

Ο κ. ΝΙΚΙΑΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Η μεγάλη παράταξη που διοικεί το Ταμείο με μη ορθολογικές μεθόδους, χωρίς διαφάνεια, λογοδοσία, σαφείς σκοπούς 
και στόχους καλείται να μας απαντήσει μαζί με τον κ. Ν. Ντινόπουλο στα εξής ερωτήματα : 
 

 Μετά από 13 μήνες εξέλιπαν οι λόγοι παραίτησης του επικεφαλής της Επιτροπής; 
 Ποιους εννοούσε όταν υποστήριζε ότι δεν τον υπολογίζουν ούτε αυτόν ούτε τα μέλη της; 
 Ποιους θεωρεί ότι απαξιώνουν τις δομές του Ταμείου ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι προτιμούν τη σιωπή; 
 Ποιοι είναι οι κάποιοι που θεωρούν ότι η βιωσιμότητα του Ταμείου θα μπορούσε να επιτευχθεί σε ένα 

περιβάλλον πλήρους αδιαφάνειας και έλλειψης θεσμών και διαδικασιών; 
 Ποιοι είναι οι κατευθυνόμενοι ρόλοι που δεν επιτελεί και λόγω αξιοπρέπειας παραιτήθηκε; 

 

Με όλα τα παραπάνω η μεγάλη παράταξη αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η διαρκής και υπεύθυνη δράση της 
δικαιώνεται από τα αποτελέσματα, που ενισχύουν το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προκειμένου να παραμείνει ζωντανό και δυνατό. 

Τέλος, θέλω θερμά να ευχαριστήσω όσους  στήριξαν την υποψηφιότητά μου στην παραπάνω ψηφοφορία. 


