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                                                              Προς 

                                                              Πρόεδρο & μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 

 

                                                              Κοινοποίηση ( μέσω της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ) 

                                                              Πρόεδρο & μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.  Ηπείρου  

     

Κέρκυρα  7  Σεπτεμβρίου 2015     

 

Κύριε πρόεδρε & Κύριοι - Κύριοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας των Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, όντας πλέον κοντά στα 

τέσσερα χρόνια αποστρατευμένος από το Πυροσβεστικό Σώμα και εκ των πραγμάτων 

απομακρυσμένος από την συνδικαλιστική δράση του κλάδου, προς έκπληξη μου 

πληροφορήθηκα ότι: 

 Σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου γίνεται αναφορά στο όνομα μου για 

το γεγονός ότι, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας προκειμένου να παρευρεθώ στις εργασίες του 15ου 

Συνεδρίου της που έγινε στην Αλεξανδρούπολη τον Μάιο του 2013, με σκοπό την 

τιμητική μου βράβευση για την συνδικαλιστική μου δράση, φέρομε ότι καταχράστηκα 

χρήματα της Ομοσπονδίας κατόπιν «απαιτήσεως μου», για την λήψη οδοιπορικών 

εξόδων και συγκεκριμένα το ποσό των 400 ευρώ.    

 Μου προσάπτεται επίσης ότι ήμουν ο μόνος από τους άλλους προσκεκλημένους 

τιμώμενους που έπραξα αυτού του είδους την «κατάχρηση».   

   Είναι απορίας άξιον πως είναι δυνατόν, όταν προσκαλείται κάποιος με πρωτοβουλία και 

απόφαση του συνδικαλιστικού φορέα που τον προσκαλεί, και αναλαμβάνει το ίδιο το 

αρμόδιο όργανο, δηλαδή το Δ.Σ., με δική του πρωτοβουλία την ευθύνη της 

φιλοξενίας του, παίρνοντας υπόψη του και τις συνθήκες μετάβασης του προσκαλούμενου 

από τον τόπο διαμονής του και στην συγκεκριμένη περίπτωση την Κέρκυρα, να κατηγορείτε 

ο προσκεκλημένος ότι καταχράστηκε χρήματα του φορέα που τον προσκάλεσε. Αυτό 

μόνο οι υπογράφοντες την σχετική ανακοίνωση και όσοι άλλοι του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου 

συναίνεσαν στην έκδοση της ανακοίνωσης με την συγκεκριμένη αναφορά, το γνωρίζουν.  

    Δεν σας κρύβω ότι παρ’ ότι κατά την διάρκεια της συνδικαλιστικής μου δράσης 

αντιμετώπισα τόσο εγώ προσωπικά, αλλά και συνολικότερα η παράταξη που εκπροσωπούσα 

πρακτικές σπίλωσης και συκοφάντησης, οι οποίες αντιμετωπίζονταν βέβαια με τον δέοντα 

τρόπο, ουδέποτε όμως δεν είχε τεθεί  σε αμφισβήτηση η προσωπική και η συνολικότερη στάση 
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των συναγωνιστών μου, σε σχέση με ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, γεγονός το οποίο με 

θλίβει ιδιαίτερα, αλλά μου προκαλεί μεγάλη αγανάκτηση η χυδαιότητα και η ακρότητα αυτής 

της ενέργειας.  

   Είναι γεγονός ότι στα τέσσερα χρόνια της αποστρατείας μου και το καταθέτω αυτό με 

ιδιαίτερη ικανοποίηση, το μόνο που εισέπραξα ως συναίσθημα και διαπίστωση από τις τάξεις 

του επαγγελματικού μου χώρου, ήταν μία ειλικρινή αναγνώριση της όποιας προσφοράς μου 

στον αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του Π.Σ. και την 

προσπάθεια για την εδραίωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου πυρασφάλειας στην χώρα μας. 

   Κορυφαία στιγμή αυτής της αναγνώρισης που με έκανε να νοιώσω ιδιαίτερα συναισθήματα, 

ήταν όταν το συνδικαλιστικό όργανο που συμμετείχα για μία δεκαετία, δηλαδή το Δ.Σ. της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, με προσκάλεσε μαζί με άλλους παλαίμαχους συναδέλφους να 

τιμήσει την όποια προσφορά μας στο συνδικαλιστικό κίνημα. Το γεγονός όμως αυτό 

αμαυρώθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο από την ενέργεια του Δ.Σ. της συγκεκριμένης Ένωσης και 

βάρυνε μέσα μου, ως το μελανότερο γεγονός της συνολικότερης πορείας μου στο Π.Σ.   

  Βάρυνε ιδιαίτερα το γεγονός αυτό κύριοι συνάδελφοι, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά όσοι από 

εσάς σήμερα αποτελείτε το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και βρεθήκαμε σε κοινά μετερίζια 

συνδικαλιστικής δράσης, ότι για τα οικονομικά ζητήματα υπήρχε ιδιαίτερη σπουδή και έμπαινε 

πάντα από την πλευρά της παράταξης που εκπροσωπούσα ως θέμα, τόσο σε επίπεδο 

ομοσπονδίας, όσο και πρωτοβάθμιων ενώσεων, οποιαδήποτε ενέργεια ή κατάσταση που 

δημιουργούσε ζήτημα χρηστής διαχείρισης.   

  Όπως γνωρίζετε επίσης ότι η πρωτοβάθμια ένωση η Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας, τα χρονικά 

διαστήματα που είχε την ευθύνη μέσω του προεδρείου των συλλογικών δράσεων της η 

παράταξη που εκπροσωπούσα, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών της, ήταν η μόνη 

ένωση του κλάδου που δημοσίευε τους ισολογισμούς της εσόδων – εξόδων και ήταν σε κοινή 

θέα για όποιον ήθελε να γνωρίζει την οικονομική της κατάσταση, με ένα διόλου 

ευκαταφρόνητο αποθεματικό πλέον των 50.000 ευρώ ( βλ. site  eakp.gr «Ανακοινώσεις 

αγωνιστικών Ενώσεων & παρατάξεων» τους ισολογισμούς ετών 2010, 2011 & 2012 ).  

  Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του αποθεματικού αυτού, θα πρέπει να πάρει υπόψη του 

ότι η Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας ήταν μία μέση οργάνωση από πλευράς όγκου μελών, αλλά 

παρουσίαζε και μία από τις πλουσιότερες δράσεις και παρεμβάσεις σε συνδικαλιστικό επίπεδο, 

έχοντας δημιουργήσει παράλληλα το 1ο Ταμείο Αλληλοβοηθείας στον Κλάδο με καταστατικό  

λειτουργίας, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των συναδέλφων μελών της.  

  Φυσικά  η συγκεκριμένη αναφορά στον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών από την 

παράταξη που εκπροσωπούσα, δεν υπονοεί τίποτε μεμπτό για κανέναν άλλον συνδικαλιστικό 

φορέα, παρά μόνο κατατίθεται ως υπαρκτή κατάσταση που καταδεικνύει την στάση και την 

προσωπική ευαισθησία στο λεπτό αυτό ζήτημα που αφορά διαχείριση χρημάτων των 

εργαζομένων.  

   Θέλω επίσης να τονίσω ότι η όποια αναφορά γίνεται στην ανακοίνωση της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου  

για την πολιτική μου δραστηριότητα μετά το πέρας της ενέργειας μου στο Π.Σ., αποκαλύπτει 
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ότι η κατασκευή των συκοφαντιών που μου προσάπτονται είναι μεθοδευμένη ενέργεια που έχει 

στόχο να πλήξει τόσο την αγωνιστική δράση της παράταξης που εκπροσωπούσα, της Ε.Α.Κ.Π., 

αλλά και κατ επέκταση τον πολιτικό φορέα που με τίμησε με το να με θέσει ως συνεργαζόμενο 

υποψήφιο του στις πρόσφατες Ευρωεκλογές,  δηλαδή το Κ.Κ.Ε..            
           

   Κύριε Πρόεδρε αποτείνομαι σε εσάς και τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για το 

προαναφερόμενο ζήτημα για τον λόγο ότι:  

 Εκπροσωπείτε την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., και επωμίζεστε την θεσμική υποχρέωση του οργάνου 

που ηγείστε αυτήν την στιγμή και ανέλαβε την πρωτοβουλία της πρόσκλησής μου την 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να ενεργήσετε αναλόγως ώστε να αποκατασταθεί η 

θιγμένη υπόληψη μου από τις κακόβουλες και συκοφαντικές ενέργειες των 

υπευθύνων του συνδικαλιστικού οργάνου που είναι μέλος της Ομοσπονδία σας.            

 Το κόστος φιλοξενίας που μου προσφέρθηκε από το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., όπως επίσης 

και ο τρόπος καταχώρησης των εξόδων του συνεδρίου της ομοσπονδίας σας, είναι σε 

αποκλειστική ευθύνη και γνώση των αρμόδιων οργάνων του συνδικαλιστικού φορέα  

που εκπροσωπείτε.   

 Το πόσους, ποιους και από πού προερχόμενους πρώην συναδέλφους συνδικαλιστές του 

κλάδου, που προσκλήθηκαν για να τιμηθούν στις εργασίες του συνεδρίου της 

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην Αλεξανδρούπολη, και ποιο το κόστος της φιλοξενίας τους είναι και 

αυτό σε δική σας γνώση.     

 Όντας πλέον ο ίδιος αποστρατευμένος από το Π.Σ. και μη έχοντας την συνδικαλιστική 

ιδιότητα, δεν έχω την δυνατότητα να απαντήσω και να ενημερώσω σχετικώς τα μέλη 

της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου και όχι μόνο, για τα ψευδή, συκοφαντικά και ανυπόστατα που μου 

προσάπτονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της συγκεκριμένης Ένωσης. 

Παρακαλείστε λοιπόν να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας την 

σχετική ανακοίνωση της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου, καθώς και την παρούσα τοποθέτηση μου,  

επισημαίνοντας ότι η μόνη δυνατότητα που έχω πλέον για την πλήρη και ουσιαστική 

αποκατάσταση της υπόληψης μου, είναι η προσφυγή μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη 

κατά παντός υπευθύνου που συνετέλεσε στην κατασκευή και διοχέτευση των 

συκοφαντιών σε βάρος μου, για τους δόλιους και ύποπτους λόγους που το έπραξε.        

 

                                                                            Εν αναμονή των ενεργειών σας. 

                                                                                         Με συναδελφική εκτίμηση 

 

 

 

                                                                                                Μιχαήλ   Μιχάλης 


