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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΤΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,  

Στις 11-09-2015 εκδόθηκε η απάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας (βλέπε στην 

ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.) στην επιστολή του συναγωνιστή Μιχάλη Μιχαήλ, σχετικά με τη 

συκοφαντική ανακοίνωση του σωματείου της Ηπείρου.  

Με τη συγκεκριμένη απάντηση, αποκαλύπτεται ότι το προεδρείο της Ένωσης Ηπείρου 

ψεύδεται και στο σκέλος που αφορά την κοινοποίηση της ανακοίνωσής του. Δηλαδή δεν 

κοινοποίησε ποτέ την ανακοίνωσή του προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., όπως επικαλείται.  

Επιπλέον, μέσα από την απάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας, αποκαθίσταται η 

αλήθεια σε ότι αφορά τις χυδαίες συκοφαντίες της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου, εναντίον του 

συναγωνιστή Μιχάλη Μιχαήλ σχετικά με τα έξοδα μετακίνησης του στο συνέδριο της 

Αλεξανδρούπολης. Είναι γνωστή άλλωστε η γενικότερη εκτίμηση και αναγνώριση, καθώς 

και η ανιδιοτελής προσφορά του, στο συνδικαλιστικό κίνημα των πυροσβεστών. 

Έπειτα λοιπόν, από τις καταγγελίες της Ε.Α.Κ.Π., την επιστολή του συναγωνιστή Μιχάλη 

Μιχαήλ, την ανακοίνωση των συναδέλφων συνδικαλιστών του Νομού Χανίων και την 

πρόσφατη απάντηση της Ομοσπονδίας, αποδεικνύονται περίτρανα πλέον, οι οργανωμένες 

προβοκατόρικες και ανήθικες μεθοδεύσεις του προεδρείου της Ένωσης Ηπείρου. 

Καταδεικνύεται επίσης, ο κύριος ρόλος του κυβερνητικού συνδικαλισμού, σε ότι αφορά 

την υπονόμευση της αγωνιστικής δράσης των εργαζομένων.       

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει ζητήσει ενόψει του επόμενου 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, από το προεδρείο και από τις υπόλοιπες 

συνδικαλιστικές παρατάξεις του Δ.Σ., να πάρουν θέση για τις ψευδείς, ανυπόστατες και 

προκλητικές αναφορές του προεδρείου της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου, κατά της παράταξής μας. 

 
 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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