
             
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

  ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                      Ληξούρι 14/11/ 2019 

                      Αρ.Πρωτ.:  1321  

         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 8ης τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Ληξουρίου της 8ης  Νοεμβρίου 2019. 

Αριθμός Απόφασης:   48/2019 (εκτός ημερησίας διάταξης) 

Περίληψη 

 

«Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για την πειθαρχική δίωξη σε βάρος αιρετού εκπροσώπου των 

πυροσβεστών μέλους του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Αρχιπυροσβέστη Κέκη Κων/νου». 

 

Στο Ληξούρι, σήμερα 08  Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή & ώρα 18:30 το 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ληξουρίου, συνήλθε σε τακτική δημόσια  συνεδρίαση στην 

αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (Α΄όροφος) στην οδό Παπά Χαρ.Γραικούση 

στο Ληξούρι ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 1055/04-11-2019 έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.4 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018. 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι ένα(21) μελών, ευρέθησαν παρόντα 

δεκαεννιά (19) και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: (19)                                      ΑΠΟΝΤΕΣ: (2) 

1 ΓΑΛΑΝΟΣ   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ         

2 ΒΟΛΤΕΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ                                             δικαιολογημένα ΑΠΩΝ 

3 ΝΤΙΟΥΑΝΙ   ΓΑΛΕΜΠ 

4 ΜΟΣΧΟΝΑΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                   δικαιολογημένα ΑΠΩΝ 
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5 ΚΑΜΙΝΑΡΗ   ΑΔΑΜΑΝΤΑΝΤΙΑ 

6 ΜΑΡΚΕΤΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

7 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

8 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΝΔΡΕΑΣ 

9 ΓΑΛΑΤΗΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ 

10 ΜΑΡΟΥΛΗΣ   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                     απών στην 48/2019 απόφαση                   

11 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

12 ΡΟΥΧΩΤΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

13 ΛΟΥΚΕΡΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                          

14 ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ   ΝΕΣΤΩΡ 

15 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ   ΣΩΚΡΑΤΗΣ                                      απών στην 48/2019 απόφαση                  

16 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΖΑΦΕΙΡΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

17 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             

18 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

19 ΦΑΡΑΚΛΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

20 ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

21 ΚΑΠΑΤΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ληξουρίου κ. Γεώργιος Κατσιβέλης . Επίσης 

παραβρέθηκαν  ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ληξουρίου κ. Γρηγορόπουλος 

Ανδρέας, Σουλλάρων κ. Αραβαντινός – Ζαφείρης Γεράσιμος και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων 

Καμιναράτων κ. Ρηγάτος Χαράλαμπος, Κουβαλάτων κ. Δελλαπόρτας Διονύσιος και Ριφίου κ. 

Γαβριελάτος Αριστογείτων.  

Ακολούθως η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου Κα Αδαμαντία  

Καμινάρη  δίνει το λόγο στον εκπρόσωπο του Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» κ. Μαντζουράτο Δημήτριο ο οποίος θέτει υπόψη του Συμβουλίου (εκτός 

ημερήσιας διάταξης) τα εξής:  

Προτείνω την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την πειθαρχική δίωξη σε βάρος 

αιρετού εκπροσώπου των πυροσβεστών μέλους του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς 
Ελλάδας Αρχιπυροσβέστη Κέκη Κων/νου, το οποίο θα έχει ως εξής: 
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«To Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ληξουρίου εκφράζει την ανησυχία και την αντίθεσή του, στην 

προσπάθεια να διωχθεί πειθαρχικά ο συνδικαλιστής Αρχιπυροσβέστης  Κέκης Κωνσταντίνος.  

Δηλώνουμε την εκτίμηση και την συμπαράσταση μας στην αγωνιστική στάση του συνδικαλιστή, 

γιατί ως όφειλε, ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετώπισε μεγάλος αριθμός πυροσβεστών 

κατά τη διάρκεια της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας τον Αύγουστο 

του 2018. Πρόκειται για προβλήματα κυρίως στην διοικητική μέριμνα τα οποία δεν ήτανε 

μεμονωμένο περιστατικό, αφού τα ίδια αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι πυροσβέστες μας, σε 

αρκετές πυρκαγιές ανά την ελληνική επικράτεια, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό. Τα 

προβλήματα που ανέδειξε ο αιρετός εκπρόσωπος των πυροσβεστών, υπάρχουν στην 

οργάνωση της πυροπροστασίας της χώρας και στο εργασιακό περιβάλλον τους, είναι 

διαχρονικά και αναγνωρισμένα από την ελληνική κοινωνία αλλά και την ελληνική πολιτεία.  

Την ίδια ώρα όμως που τα αναγνωρίζουν υπηρεσιακοί παράγοντες, πολιτικοί εκπρόσωποι, 

εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών, ακόμη και μέλη της παρούσας κυβέρνησης προεξάρχοντος του 

πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη (δηλώσεις που έκανε φέτος το 2019 κατά 

την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Κοντοδεσπότι στην Εύβοια), τιμωρούνται ως πειθαρχικό 

παράπτωμα, επειδή εκφράστηκαν επίσημα από τον αιρετό εκπρόσωπο της Ενωτικής 

Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών στη Στερεά Ελλάδα.  

Ως  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ληξουρίου καταδικάζουμε το γεγονός ότι, εδώ και πάνω από 

ένα χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη Ε.Δ.Ε. σε βάρος του συγκεκριμένου συνδικαλιστή, με τις 

κατηγορίες ότι ασκεί αβάσιμη κριτική με ψευδείς εκφράσεις από κακή βούληση. 

Αντιλαμβανόμενοι ότι στο πρόσωπο του συγκεκριμένου συνδικαλιστή με την συγκεκριμένη 

προσπάθεια δίωξής του, αμφισβητείται γενικότερα το δικαίωμα των εργαζομένων του 

πυροσβεστικού σώματος και όχι μόνο, στον συνδικαλισμό,  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:  

• Να παύσει οριστικά η συγκεκριμένη Ε.Δ.Ε. και η άδικη και καταχρηστική δίωξη του 

εκλεγμένου εκπροσώπου των εργαζόμενων στο Π.Σ. Αρχ/στη Κέκη Κωνσταντίνου. 

• Να πάψει η καταπάτηση των δημοκρατικά και συνταγματικά κατοχυρωμένων 

δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Π.Σ. με μεθοδευμένες και εκδικητικές πειθαρχικές 

διώξεις. Διώξεις που αξιοποιούνται και ως μέσον χειραγώγησης των δικαιολογημένων 

αντιδράσεων των πυροσβεστών για την επισφαλή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 

διαχρονικά στο εργασιακό τους περιβάλλον και την συνεχόμενη καταστρατήγηση 

εργασιακών τους δικαιωμάτων. 

• Να σκύψει επιτέλους η πολιτεία στα καυτά και χρονίζοντα προβλήματα που ανέδειξε 

για ακόμη μία φορά ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής και να δώσει τις απαιτούμενες 

λύσεις».  
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Συμβούλων όπως αυτά 

καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

Ακολουθεί ψηφοφορία: Υπέρ της έκδοσης του ψηφίσματος ψηφίζουν οι Δ.Σ. κ.κ. Γαλανός, 

Ντιουάνι, Καμινάρη, Μαρκέτος, Αραβαντινός, Μοσχόπουλος, Γαλάτης, Πρεντάνος, 

Μαντζουράτος, Φαρακλός, Δαμουλιάνος, Καπάτος και Συνοδινός - Βαλλιάνος.   
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Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω, μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Ρουχωτά, Λουκέρη, 

Βεντούρα, Αραβαντινού– Ζαφείρη, οι οποίοι δηλώνουν παρών, 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

    (Θετικές ψήφοι 14) 

           Την έκδοση ψηφίσματος Διαμαρτυρίας για την πειθαρχική δίωξη σε βάρος αιρετού 

εκπροσώπου των πυροσβεστών μέλους του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας 

Αρχιπυροσβέστη Κέκη Κων/νου το οποίο έχει αναλυτικά ως εξής: 

«To Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ληξουρίου εκφράζει την ανησυχία και την αντίθεσή του, στην 

προσπάθεια να διωχθεί πειθαρχικά ο συνδικαλιστής Αρχιπυροσβέστης  Κέκης Κωνσταντίνος.  

Δηλώνουμε την εκτίμηση και την συμπαράσταση μας στην αγωνιστική στάση του συνδικαλιστή, γιατί 

ως όφειλε, ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετώπισε μεγάλος αριθμός πυροσβεστών κατά τη 

διάρκεια της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας τον Αύγουστο του 2018. 

Πρόκειται για προβλήματα κυρίως στην διοικητική μέριμνα τα οποία δεν ήτανε μεμονωμένο 

περιστατικό, αφού τα ίδια αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι πυροσβέστες μας, σε αρκετές 

πυρκαγιές ανά την ελληνική επικράτεια, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό. Τα προβλήματα 

που ανέδειξε ο αιρετός εκπρόσωπος των πυροσβεστών, υπάρχουν στην οργάνωση της 

πυροπροστασίας της χώρας και στο εργασιακό περιβάλλον τους, είναι διαχρονικά και 

αναγνωρισμένα από την ελληνική κοινωνία αλλά και την ελληνική πολιτεία.  

Την ίδια ώρα όμως που τα αναγνωρίζουν υπηρεσιακοί παράγοντες, πολιτικοί εκπρόσωποι, 

εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών, ακόμη και μέλη της παρούσας κυβέρνησης προεξάρχοντος του 

πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη (δηλώσεις που έκανε φέτος το 2019 κατά 

την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Κοντοδεσπότι στην Εύβοια), τιμωρούνται ως πειθαρχικό 

παράπτωμα, επειδή εκφράστηκαν επίσημα από τον αιρετό εκπρόσωπο της Ενωτικής 

Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών στη Στερεά Ελλάδα.  

Ως  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ληξουρίου καταδικάζουμε το γεγονός ότι, εδώ και πάνω από ένα 

χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη Ε.Δ.Ε. σε βάρος του συγκεκριμένου συνδικαλιστή, με τις κατηγορίες 

ότι ασκεί αβάσιμη κριτική με ψευδείς εκφράσεις από κακή βούληση. Αντιλαμβανόμενοι ότι στο 

πρόσωπο του συγκεκριμένου συνδικαλιστή με την συγκεκριμένη προσπάθεια δίωξής του, 

αμφισβητείται γενικότερα το δικαίωμα των εργαζομένων του πυροσβεστικού σώματος και όχι 

μόνο, στον συνδικαλισμό,  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:  

• Να παύσει οριστικά η συγκεκριμένη Ε.Δ.Ε. και η άδικη και καταχρηστική δίωξη του 

εκλεγμένου εκπροσώπου των εργαζόμενων στο Π.Σ. Αρχ/στη Κέκη Κωνσταντίνου. 

• Να πάψει η καταπάτηση των δημοκρατικά και συνταγματικά κατοχυρωμένων 

δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Π.Σ. με μεθοδευμένες και εκδικητικές πειθαρχικές 

διώξεις. Διώξεις που αξιοποιούνται και ως μέσον χειραγώγησης των δικαιολογημένων 

αντιδράσεων των πυροσβεστών για την επισφαλή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
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διαχρονικά στο εργασιακό τους περιβάλλον και την συνεχόμενη καταστρατήγηση 

εργασιακών τους δικαιωμάτων. 

• Να σκύψει επιτέλους η πολιτεία στα καυτά και χρονίζοντα προβλήματα που ανέδειξε για 

ακόμη μία φορά ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής και να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις».  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   48/2019.  

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ 
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