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Αθήνα, 11/09/2015

ΠΡΟΣ: κ. Μιχάλη Μιχαήλ
τ.μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφό σας».
Σχετ: Η από 07/09/2015 επιστολή σας προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Αγαπητέ Συνάδελφε,
με έκπληξη λάβαμε την παραπάνω επιστολή σου δεδομένου ότι ουδέποτε
έγγραφο της ΕΥΠΣ Ηπείρου με αναφορά στο όνομά σου περιήλθε στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
Δεν έχουμε απολύτως κανένα λόγο να αμφισβητούμε τα γραφόμενά σου ενόψει της
ειλικρίνειας που σε διακρίνει.
Επί του θέματος, για το οποίο εκδηλώνουμε την απορία μας για το πώς ετέθη
μετά από δύο και πλέον έτη από το Συνέδριο της Αλεξανδρούπολης, σου δηλώνουμε
τη θέση μας η οποία συνοψίζεται στα ακόλουθα.
1. Είθισται στα Συνέδρια της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να τιμώνται συνάδελφοι συνδικαλιστές
που έχουν αποστρατευτεί από το Σώμα για την προσφορά τους στην
προώθηση και διεκδίκηση των αιτημάτων των υπαλλήλων του Π.Σ. και του
συνδικαλιστικού κινήματος. Έτσι λοιπόν ενόψει του Συνεδρίου του έτους 2013
στην Αλεξανδρούπολη αποφασίσαμε

να σε τιμήσουμε μαζί και με άλλους

συναδέλφους που έχουν αποστρατευτεί από το Σώμα για την συνεισφορά σας
επί σειρά ετών στο συνδικαλιστικό κίνημα.
2. Θεωρούμε αυτονόητη την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής
σου κατά το Συνέδριο της Αλεξανδρούπολης, στη λογική όχι μόνο ότι εμείς ως
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σε προσκαλέσαμε αλλά κυρίως γιατί η σχετική δαπάνη
αποτελούσε για μας ένα ελάχιστο αντιστάθμισμα στο χρόνο που ανιδιοτελώς
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πρόσφερες στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με βάση τα πιο πάνω είναι μακριά
από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κάθε σκέψη ή πολύ περισσότερο η διατύπωση μομφής
στο πρόσωπό σου γιατί γνωρίζουμε την προσφορά σου στο συνδικαλιστικό
κίνημα και θα πρέπει να έχεις τη βεβαιότητα της προσωπικής

και

συνδικαλιστικής μας εκτίμησης στο πρόσωπό σου.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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