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Συνάδελφοι, Φίλεσ και Φίλοι, 

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 

plas 

line.gr 

 

Τα «Δικά μας Παιδιά» και στις Κατασκηνώσεις του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
 

Η Δθμοκρατικι παράταξθ τθσ Δ.Η.Σ.Υ.Ε. για άλλθ μια φορά «φροντίηει τα δικά τθσ παιδιά», ενϊ 
διατυμπανίηει και ορκίηεται ότι κα αγωνίηεται  «για τα δικαιϊματα των εργαηομζνων και τθν 
υπεράςπιςθ των κεςμϊν που κατοχυρϊνουν τθ διαφάνεια, τθν αξιοκρατία, τθ δικαιοςφνθ και τισ ίςεσ 
ευκαιρίεσ». Εξαγγζλλει, επίςθσ, ότι κα παλζψει να καταργιςει «το πελατειακό – αδιαφανζσ ςφςτθμα 
των χρυςϊν ςυμβοφλων – ςυνεργατϊν, που υφίςταται ςε βάροσ των αξιόλογων και ζμπειρων 
ςτελεχϊν τθσ Ε.Τ.Ε.» 
 
Παρά τισ δεςμεφςεισ «βολεφει» εν κρυπτϊ και με αδιαφανι τρόπο, χωρίσ οιανδιποτε δθμόςια διαδικαςία προκιρυξθσ κζςεων, τα 
«δικά τθσ παιδιά» που φιγουράρουν ςτα ψθφοδζλτια τθσ  ωσ Υπεφκυνουσ ςτισ Καταςκθνϊςεισ . 
 

Με ευκφνθ του Προζδρου του Ταμείου, κ. Ν. Κιπου, ζγινε απευκείασ ανάκεςθ κακθκόντων χωρίσ  «ανοιχτι» και αξιοκρατικι 
διαδικαςία, αν και ο Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ, Δθμιτριοσ Πλασ, είχε προτείνει να  αναρτθκεί ςτο INTRANET πρόςκλθςθ 
ενδιαφζροντοσ για τουσ Υπευκφνουσ των Καταςκθνϊςεων του Ταμείου Υγείασ, οι οποίοι κα επιλζγονταν μετά από ςυγκεκριμζνεσ 
διαδικαςίεσ (ςυνζντευξθ, τεςτ αξιολόγθςθσ για καταλλθλότθτα, κλπ) που κα είχε ορίςει το Δ.Σ. 

Διεκνισ Πρωτοτυπία για το Ταμείο μασ  
 
Ο Προςωπάρχθσ επελζγθ να εκτελεί και χρζθ Υπεφκυνου Καταςκινωςθσ. Ζτςι, όχι μόνο υποβακμίηεται κατάφορα ο ρόλοσ του 
Προςωπάρχθ αλλά καταδεικνφεται  με πόςθ επιπολαιότθτα και αδιαφορία (αν όχι με ζλλειψθ ςεβαςμοφ) αντιμετωπίηονται οι  
κεμελιϊδεισ κεςμοί που διζπουν, ςφμφωνα με το Καταςτατικό, τουσ κεςμοφσ του Ταμείου.  
 

Με βάση τα παραπάνω διατυπώνεται το κρίσιμο ερώτημα:  
«Άραγε, οι Υπεύθυνοι των Κατασκηνώσεων έχουν περάσει ποτέ ψυχομετρικά τεστ ή έλεγχο και αξιολόγηση ικανοτήτων και άλλων 
συναφών, όπως  Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Προσωπικότητας, Αυτοεκτίμησης, Αυτάρκειας, Αντιδράσεις σε Κρίσιμη 
Κατάσταση  κ.α.»  

 

Μην ξεχνάμε ότι οι Υπεύθυνοι των Κατασκηνώσεων 
διαχειρίζονται τα παιδιά μας 
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