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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
===================== 
ΝΟΜΟ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ  
ΔΗΜΟ  ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  
& ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
Ταχ. Δ/νςθ: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοςτόλι Κεφαλλθνίασ,τθλ.2671360158, email:dimsimkef@gmail.com 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από το πρακτικό τθσ Σακτικισ (8
θσ

) Δθμόςιασ  υνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου 

Αργοςτολίου  τθσ  13
θσ

  Νοεμβρίου   2019.   

  

Αριθμόσ Απόφαςησ:   65 /2019 

Περίληψη 

«Ψήφιςμα  διαμαρτυρίασ για την πειθαρχική δίωξη ςε βάροσ αιρετοφ εκπροςϊπου των 
πυροςβεςτϊν μζλουσ του Δ.. τησ Ε.Τ.Π.. Περ/ρειασ τερεάσ Ελλάδασ Αρχιπυροςβζςτη Κζκη 

Κων/νου» 
 

το Αργοςτόλι, ςιμερα  13 Νοεμβρίου  του ζτουσ 2019 θμζρα Σετάρτθ   &  ϊρα  17:00    το Δθμοτικό 

υμβοφλιο Διμου Αργοςτολίου, ςυνιλκε  ςε   ςυνεδρίαςη ςτο Δθμοτικό Θζατρο Αργοςτολίου «Ο 

ΚΕΦΑΛΟ» (αίκουςα Αντίοχου Ευαγγελάτου) φςτερα από τθν με αρικμ. πρωτ:4798 /08-11-2019 

ζγγραφθ πρόςκλθςθ  του Προζδρου που ζχει εκλεγεί με τισ διατάξεισ του άρκρου 64 Ν3852/2010 , 

όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 71 του Ν. 4555/2018 και θ οποία επιδόκθκε και 

δθμοςιεφκθκε νόμιμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπωσ 

αντικαταςτάκθκε από το αρικμ. 74 του Ν. 4555/2018. 

 
Διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία αφοφ ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) μελϊν, ευρζκθςαν παρόντα είκοςι 

δφο (22) και ονομαςτικά:  

 

   ΠΑΡΟΝΣΕ: (22)                                                                       ΑΠΟΝΣΕ: (5)   

      
 
 
 

 
 
   
                  

                  
                 
               
 
 
 
 
               Αργοςτόλι :  19/11/2019 
               Αριθ. Πρωτ.: 5433 
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1.       ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ-ΝΙΚΟΛΑ                         

2.      ΓΑΒΡΙΕΛΑΣΟΤ  ΑΗΜΙΝΑ                                                                ΑΠΟΤΑ                                                   

3.          ΚΟΤΡΚΟΤΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

4.          ΜΙΝΕΣΟ ΔΙΟΝΤΙΟ 

5.          ΜΙΧΑΛΑΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΙΑ 

6.          ΜΟΧΟΝΑ  ΜΙΧΑΗΛ – ΔΙΟΝΤΙΟ                                                     

7.          ΑΜΟΤΡΗ ΠΤΡΙΔΩΝ 

8.          ΠΑΘΗ ΣΑΤΡΟ                           

9.          ΣΙΛΙΜΙΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

10. ΑΝΟΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

11. ΒΑΝΔΩΡΟ  ΠΑΝΑΓΗ                                                          

12. ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΗ    ΑΓΓΕΛΟ 

13. ΛΤΚΟΤΔΗ  ΔΙΟΝΤΙΟ                                        (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ) ΑΠΩΝ  

14. ΛΤΚΟΤΔΗ  ΙΩΑΝΝΗ                                         

15. ΜΑΣΙΑΣΟ   ΠΤΡΙΔΩΝ                                                         

16. ΜΕΝΑΓΙΑ    ΝΙΚΟΛΑΟ                                       (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ) ΑΠΩΝ                                  

17. ΠΑΠΑΔΑΣΟ  ΝΙΚΟΛΑΟ                                                      

18. ΠΑΡΙΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ                        

19. ΠΟΛΛΑΣΟ  ΔΙΟΝΤΙΟ                                      (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ) ΑΠΩΝ 

20. ΓΑΒΡΙΕΛΑΣΟ  ΑΡΓΤΡΙΟ                             

21. ΠΕΦΑΝΗ   ΠΤΡΙΔΩΝ 

22. ΦΟΡΣΕ   ΓΕΡΑΙΜΟ                                       (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΖΝΟ)    ΑΠΩΝ   

23. ΚΕΚΑΣΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ – ΝΙΚ.  

24. ΠΑΝΣΕΛΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 

25. ΣΡΩΪΑΝΟ  ΔΙΟΝΤΙΟ                                              

26. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟ   ΣΑΤΡΟ 

27. ΚΟΤΡΟΤΚΛΗ  ΙΩΑΝΝΗ                        

 

τθν ςυνεδρίαςθ  παρευρζκθκε ο  Διμαρχοσ Αργοςτολίου κ. Θεόφιλοσ Μιχαλάτοσ και οι πρόεδροι 

των  Κοινοτιτων Θθναίασ και Κεραμειϊν Παναγισ Κωνςταντάτοσ και Λεωνίδασ Γελάρδοσ αντίςτοιχα 

κακϊσ και οι ςφμβουλοι τθσ Κοινότθτασ Αργοςτολίου Νικόλαοσ Ορτεντηάτοσ και πυρίδων 

Λουκάκθσ.  

   

Ακολοφκωσ ο  Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Αργοςτολίου  Βαλλιανάτοσ Ανδρόνικοσ Νικόλασ 

δίνει τον λόγο ςτον  Ιωάννθ Κουροφκλθ  επικεφαλι τθσ παράταξθσ  «Λαϊκι υςπείρωςθ» ο οποίοσ 

ειςθγείται, εκτόσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ  (όπωσ εγκρίκθκε θ ςυηιτθςι του με τθν αρικ 61/19 

απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου) το κζμα που αφορά  «Ψιφιςμα διαμαρτυρίασ για τθν 

πεικαρχικι δίωξθ ςε βάροσ αιρετοφ εκπροςϊπου των πυροςβεςτϊν μζλουσ του Δ.Σ. τθσ Ε.Υ.Π.Σ. 

Περ/ρειασ Στερεάσ Ελλάδασ Αρχιπυροςβζςτθ Κζκθ Κων/νου »  όπωσ παρακάτω  :  

 



 

 
2 

To Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου Αργοςτολίου εκφράηει τθν ανθςυχία και τθν αντίκεςι του, ςτθν 

προςπάκεια να διωχκεί πεικαρχικά ο ςυνδικαλιςτισ Αρχιπυροςβζςτθσ  Κζκθσ Κωνςταντίνοσ.  

Δθλϊνουμε τθν εκτίμθςθ και τθν ςυμπαράςταςθ μασ ςτθν αγωνιςτικι ςτάςθ του ςυνδικαλιςτι, γιατί 

ωσ όφειλε, ανζδειξε τα προβλιματα που αντιμετϊπιςε μεγάλοσ αρικμόσ πυροςβεςτϊν κατά τθ 

διάρκεια τθσ μεγάλθσ δαςικισ πυρκαγιάσ ςτο Κοντοδεςπότι Ευβοίασ τον Αφγουςτο του 2018. 

Πρόκειται για προβλιματα κυρίωσ ςτθν διοικθτικι μζριμνα τα οποία δεν ιτανε μεμονωμζνο 

περιςτατικό, αφοφ τα ίδια αντιμετωπίηουν κάκε χρόνο οι πυροςβζςτεσ μασ, ςε αρκετζσ πυρκαγιζσ 

ανά τθν ελλθνικι επικράτεια, ςε μεγαλφτερο ι ςε μικρότερο βακμό. Τα προβλιματα που ανζδειξε ο 

αιρετόσ εκπρόςωποσ των πυροςβεςτϊν, υπάρχουν ςτθν οργάνωςθ τθσ πυροπροςταςίασ τθσ χϊρασ 

και ςτο εργαςιακό περιβάλλον τουσ, είναι διαχρονικά και αναγνωριςμζνα από τθν ελλθνικι κοινωνία 

αλλά και τθν ελλθνικι πολιτεία.  

Τθν ίδια ϊρα όμωσ που τα αναγνωρίηουν υπθρεςιακοί παράγοντεσ, πολιτικοί εκπρόςωποι, 

εκατομμφρια Ελλινων πολιτϊν, ακόμθ και μζλθ τθσ παροφςασ κυβζρνθςθσ προεξάρχοντοσ του 

πρωκυπουργοφ τθσ Ελλάδασ κ. Κυριάκου Μθτςοτάκθ (δθλϊςεισ που ζκανε φζτοσ το 2019 κατά τθν 

κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ ςτο Κοντοδεςπότι ςτθν Εφβοια), τιμωροφνται ωσ πεικαρχικό παράπτωμα, 

επειδι εκφράςτθκαν επίςθμα από τον αιρετό εκπρόςωπο τθσ Ενωτικισ Αγωνιςτικισ Κίνθςθσ 

Πυροςβεςτϊν ςτθ Στερεά Ελλάδα.  

Ωσ  Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου Αργοςτολίου καταδικάηουμε το γεγονόσ ότι, εδϊ και πάνω από 

ζνα χρόνο βρίςκεται ςε εξζλιξθ Ε.Δ.Ε. ςε βάροσ του ςυγκεκριμζνου ςυνδικαλιςτι, με τισ κατθγορίεσ 

ότι αςκεί αβάςιμθ κριτικι με ψευδείσ εκφράςεισ από κακι βοφλθςθ. Αντιλαμβανόμενοι ότι ςτο 

πρόςωπο του ςυγκεκριμζνου ςυνδικαλιςτι με τθν ςυγκεκριμζνθ προςπάκεια δίωξισ του, 

αμφιςβθτείται γενικότερα το δικαίωμα των εργαηομζνων του πυροςβεςτικοφ ςϊματοσ και όχι μόνο, 

ςτον ςυνδικαλιςμό, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

• Να παφςει οριςτικά θ ςυγκεκριμζνθ Ε.Δ.Ε. και θ άδικθ και καταχρθςτικι δίωξθ του 

εκλεγμζνου εκπροςϊπου των εργαηόμενων ςτο Π.Σ. Αρχ/ςτθ Κζκθ Κωνςταντίνου. 

• Να πάψει θ καταπάτθςθ των δθμοκρατικά και ςυνταγματικά κατοχυρωμζνων δικαιωμάτων 

των εργαηομζνων ςτο Π.Σ. με μεκοδευμζνεσ και εκδικθτικζσ πεικαρχικζσ διϊξεισ. Διϊξεισ που 

αξιοποιοφνται και ωσ μζςον χειραγϊγθςθσ των δικαιολογθμζνων αντιδράςεων των πυροςβεςτϊν για 

τθν επιςφαλι κατάςταςθ που ζχει διαμορφωκεί διαχρονικά ςτο εργαςιακό τουσ περιβάλλον και τθν 

ςυνεχόμενθ καταςτρατιγθςθ εργαςιακϊν τουσ δικαιωμάτων. 

• Να ςκφψει επιτζλουσ θ πολιτεία ςτα καυτά και χρονίηοντα προβλιματα που ανζδειξε για 

ακόμθ μία φορά ο ςυγκεκριμζνοσ ςυνδικαλιςτισ και να δϊςει τισ απαιτοφμενεσ λφςεισ. 

 

Ακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ, επί του ψθφίςματοσ ερωτιςεισ και τοποκετιςεισ των υμβοφλων 

όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά . 

 

Ακολουκεί ψθφοφορία. 
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Τπζρ του ψθφίςματοσ που κατάκεςε θ παράταξθ Λαϊκι υςπείρωςθ  ψιφιςαν δζκα εννζα  (19) 

Δθμοτικοί φμβουλοι:   πακισ,  Δ.Μινζτοσ,  Μ. Μοςχονάσ, Κ. Μιχαλάτου, .αμοφρθσ, Γ.Σςιλιμιδόσ, 

Α.Βαλλιανάτοσ, Ν. Κουρκουμζλθσ,  Ν. Παπαδάτοσ,  Ι. Λυκοφδθσ, Α. Κωνςταντάκθσ, Ν. Ανουςάκθσ,  Α. 

Γαβριελάτοσ,  . Πεφάνθσ,    Αλ. Παρίςθσ, Π. Βανδϊροσ, .  Ματιάτοσ, Ι Κουροφκλθσ και τ. 

Γρθγορόπουλοσ 

 

 

Οι δθμοτικοί ςφμβουλοι   Α. Παντελειόσ  Δθμ  Κεκάτοσ , και  Δ. Σρωϊανόσ,   ψθφίηουν παρϊν επειδι 

ζχουν τθν άποψθ ότι πρζπει  τα ψθφίςματα να κοινοποιoφνται προσ ενθμζρωςθ ςτισ δθμοτικζσ 

παρατάξεισ .    

 

Σο υμβοφλιο μετά τα παραπάνω, αφοφ ζλαβε υπόψθ του τθν ειςιγθςθ του κ. Ιωάννθ Κουροφκλθ. 

 

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  

Αποδζχεται το ψήφιςμα τησ παράταξησ «Λαϊκή υςπείρωςη»  όπωσ αυτό  κατατζθηκε  και 

αναλυτικά ζχει ωσ εξήσ :  

  

To Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου Αργοςτολίου εκφράηει τθν ανθςυχία και τθν αντίκεςι του, ςτθν 

προςπάκεια να διωχκεί πεικαρχικά ο ςυνδικαλιςτισ Αρχιπυροςβζςτθσ  Κζκθσ Κωνςταντίνοσ.  

Δθλϊνουμε τθν εκτίμθςθ και τθν ςυμπαράςταςθ μασ ςτθν αγωνιςτικι ςτάςθ του ςυνδικαλιςτι, 

γιατί ωσ όφειλε, ανζδειξε τα προβλιματα που αντιμετϊπιςε μεγάλοσ αρικμόσ πυροςβεςτϊν κατά 

τθ διάρκεια τθσ μεγάλθσ δαςικισ πυρκαγιάσ ςτο Κοντοδεςπότι Ευβοίασ τον Αφγουςτο του 2018. 

Πρόκειται για προβλιματα κυρίωσ ςτθν διοικθτικι μζριμνα τα οποία δεν ιτανε μεμονωμζνο 

περιςτατικό, αφοφ τα ίδια αντιμετωπίηουν κάκε χρόνο οι πυροςβζςτεσ μασ, ςε αρκετζσ πυρκαγιζσ 

ανά τθν ελλθνικι επικράτεια, ςε μεγαλφτερο ι ςε μικρότερο βακμό. Τα προβλιματα που ανζδειξε 

ο αιρετόσ εκπρόςωποσ των πυροςβεςτϊν, υπάρχουν ςτθν οργάνωςθ τθσ πυροπροςταςίασ τθσ 

χϊρασ και ςτο εργαςιακό περιβάλλον τουσ, είναι διαχρονικά και αναγνωριςμζνα από τθν ελλθνικι 

κοινωνία αλλά και τθν ελλθνικι πολιτεία.  

Τθν ίδια ϊρα όμωσ που τα αναγνωρίηουν υπθρεςιακοί παράγοντεσ, πολιτικοί εκπρόςωποι, 

εκατομμφρια Ελλινων πολιτϊν, ακόμθ και μζλθ τθσ παροφςασ κυβζρνθςθσ προεξάρχοντοσ του 

πρωκυπουργοφ τθσ Ελλάδασ κ. Κυριάκου Μθτςοτάκθ (δθλϊςεισ που ζκανε φζτοσ το 2019 κατά τθν 

κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ ςτο Κοντοδεςπότι ςτθν Εφβοια), τιμωροφνται ωσ πεικαρχικό 

παράπτωμα, επειδι εκφράςτθκαν επίςθμα από τον αιρετό εκπρόςωπο τθσ Ενωτικισ Αγωνιςτικισ 

Κίνθςθσ Πυροςβεςτϊν ςτθ Στερεά Ελλάδα.  

Ωσ  Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου Αργοςτολίου καταδικάηουμε το γεγονόσ ότι, εδϊ και πάνω από 

ζνα χρόνο βρίςκεται ςε εξζλιξθ Ε.Δ.Ε. ςε βάροσ του ςυγκεκριμζνου ςυνδικαλιςτι, με τισ 

κατθγορίεσ ότι αςκεί αβάςιμθ κριτικι με ψευδείσ εκφράςεισ από κακι βοφλθςθ. 

Αντιλαμβανόμενοι ότι ςτο πρόςωπο του ςυγκεκριμζνου ςυνδικαλιςτι με τθν ςυγκεκριμζνθ 
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προςπάκεια δίωξισ του, αμφιςβθτείται γενικότερα το δικαίωμα των εργαηομζνων του 

πυροςβεςτικοφ ςϊματοσ και όχι μόνο, ςτον ςυνδικαλιςμό, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

• Να παφςει οριςτικά θ ςυγκεκριμζνθ Ε.Δ.Ε. και θ άδικθ και καταχρθςτικι δίωξθ του 

εκλεγμζνου εκπροςϊπου των εργαηόμενων ςτο Π.Σ. Αρχ/ςτθ Κζκθ Κωνςταντίνου. 

• Να πάψει θ καταπάτθςθ των δθμοκρατικά και ςυνταγματικά κατοχυρωμζνων 

δικαιωμάτων των εργαηομζνων ςτο Π.Σ. με μεκοδευμζνεσ και εκδικθτικζσ πεικαρχικζσ διϊξεισ. 

Διϊξεισ που αξιοποιοφνται και ωσ μζςον χειραγϊγθςθσ των δικαιολογθμζνων αντιδράςεων των 

πυροςβεςτϊν για τθν επιςφαλι κατάςταςθ που ζχει διαμορφωκεί διαχρονικά ςτο εργαςιακό τουσ 

περιβάλλον και τθν ςυνεχόμενθ καταςτρατιγθςθ εργαςιακϊν τουσ δικαιωμάτων. 

• Να ςκφψει επιτζλουσ θ πολιτεία ςτα καυτά και χρονίηοντα προβλιματα που ανζδειξε για 

ακόμθ μία φορά ο ςυγκεκριμζνοσ ςυνδικαλιςτισ και να δϊςει τισ απαιτοφμενεσ λφςεισ. 

 
 

Η απόφαςη αυτή ζλαβε αριθμό   65 /2019 

 

Ο     ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ – ΝΙΚΟΛΑ ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


