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Από το Πρακτικό της 6ης τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Σάμης της 15ης Νοεμβρίου  2019 

 

Αριθμ. Απόφασης 21/2019  

Περίληψη: «Ψήφισμα για τις απολύσεις αιρετών – συνδικαλιστών της Α&Β 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις εργασίες τους » 

  

Στην Σάμη σήμερα την 15η του μήνα Νοέμβρη του έτους 2019 ημέρα  

Παρασκευή και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο  

Σάμης ύστερα  από την υπ. αριθμ. Πρωτ 1199/06/11/2019 έγγραφη  πρόσκληση  της  

Προέδρου  η οποία  επιδόθηκε  και δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις  

του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  και του αρθρ.74 του Ν.4555-2018.   

Η Πρόεδρος της  συνεδρίασης  διαπίστωσε  ότι σε  σύνολο είκοσι ενός (21) μελών  

βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι (20) και ονομαστικά : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αριστέα Αμίτση  (Πρόεδρος )      

2. Ποδαράς Γεράσιμος                                   1.Γάκης Μιχαήλ 

3. Αλυσανδράτου Αμαλία        (αν και νόμιμα είχαν προσκληθεί)  

4. Βαλσάμου Εριγώνη  

5. Κοντογούρης Κωνσταντίνος  

6. Ρασσιάς Νικόλαος  

7. Σκλαβούνος Παύλος  

8. Σπαθής Στυλιανός  

9. Σπαθής Γεράσιμος  

10. Καβαλλιεράτος Γεώργιος  

11. Καλλιβωκάς Αντώνιος  

12. Ραυτόπουλος Γεράσιμος  

13. Τζαννάτος Χρήστος  

14. Κοκκόλης Παναγής  

15.  Σπαθής Σπυρίδων  

16. Κοκκόσης Βασίλειος  

17. Αθανασάτος  Νικόλαος  

18. Αμούργης Παντελεήμων   

 19.Αποστολάτος Γεώργιος  

 20.Δενδρινός Πολυχρόνης 

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και  ο Δήμαρχος  Σάμης κ. Γεράσιμος  

Μονιάς Νέτη καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Πυργίου κ. 

Γεράσιμος Παπαδάτος, Τουλιάτων κ.Βασιλάτος Ιωάννης, Άσσου κ.Χρήστος 

Κοκκόλης, Μεσοβουνίων κ.Χάιδω Νικολετάτου, Φισκάρδου κ. Ευστάθιος 

Τσελέντης, Αντυπάτων Ερίσου κ.Γεράσιμς Κατσαμπίρης.     

.   
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε  τον λόγο στον 

Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Νικόλαο Αθανασάτο ο οποίος 

εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα και είπε τα εξής: 

Α.ΨΗΦΙΣΜΑ: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σάμης καταγγέλλει την απαράδεκτη και 

εκδικητική απόλυση από την εταιρεία ESA Security Solutions του Νίκου 

Γκισγκίνη, μέλους  του σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και εκλεγμένου 

Περιφερειακού Συμβούλου Ιονίων Νήσων με την Λαϊκή Συσπείρωση και πρώην 

Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Κεφαλλονιάς με την Λαϊκή Συσπείρωση από 

το 2011 έως το 2019.  

Η εν λόγω εταιρεία, που διαχειρίζεται, για λογαριασμό της FRAPORT την ασφάλεια 

του αεροδρομίου Κεφαλληνίας απολύει τον Ν. Γκισγκίνη για την πολιτική και 

συνδικαλιστική του δράση. 

Η απόλυση αυτή είναι καθαρά άδικη και εκδικητική καθώς πρόκειται για το μόνο  

εργαζόμενο που απολύεται και ενώ υπήρχε δέσμευση  από πέρυσι ότι το σύνολο των 

εργαζομένων θα σταματούσε να δουλεύει με δίμηνες και δεκάμηνες συμβάσεις και θα 

μετατρεπόταν σε αορίστου χρόνου. Το δημοτικό συμβούλιο ζητάει εδώ και τώρα τη 

μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. 

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η εργοδοσία θέλει να επιβάλει σιγήν ιχθύος στους χώρους 

δουλειάς και να επιβάλει το δόγμα «τάξις και ασφάλεια», να τρομοκρατήσει τους 

εργαζόμενους. Έτσι επιτίθεται σε όποιον μπαίνει εμπόδιο στους σχεδιασμούς της σε 

όποιον απεργεί προετοιμάζοντας και προλειαίνοντας το έδαφος και για άλλες 

απολύσεις. Αέρα στα πανιά της εργοδοσίας δίνουν τα αντεργατικά μέτρα της 

προηγούμενης κυβέρνησης που συνεχίζει η σημερινή με πιο πρόσφατο το περιβόητο 

«αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που διαλύει εργασιακά τα συνδικαλιστικά 

δικαιώματα. 

Τo Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Σάμης εκφράζει σε όλους τους τόνους την 

αντίθεση του με την απόλυση του Ν. Γκισγκίνη και την συμπαράστασή του προς 

αυτόν. 

Ζητάει να παρθεί πίσω η απόλυση του Νίκου Γκισγκίνη και να μην προβεί η ανωτέρω 

εταιρεία στην απόλυση κανενός  άλλου εργαζομένου.    

Β.ΨΗΦΙΣΜΑ       

Διαμαρτυρίας για την άδικη και καταχρηστική πειθαρχική δίωξη σε βάρος 

αιρετού εκπροσώπου των πυροσβεστών μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας 

Στερεάς Ελλάδας Αρχιπυροσβέστη  Κέκη Κων/νου 

Εμείς που υπογράφουμε το κείμενο αυτό, εν ενεργεία και εν αποστρατεία υπάλληλοι 

του πυροσβεστικού σώματος, εποχικοί, πενταετείς, μόνιμοι, αξιωματικοί και 

χαμηλόβαθμοι, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων, γενικότερα άνθρωποι και 

φορείς με αυξημένες ευαισθησίες για τα δημοκρατικά δικαιώματα, εκφράζουμε την 

ανησυχία και την καταδίκη μας για την προσπάθεια που γίνεται να διωχθεί 

πειθαρχικά ο συνάδελφος και αιρετός εκπρόσωπος  Αρχιπυροσβέστης  Κέκης 

Κωνσταντίνος. Δηλώνουμε την εκτίμηση και την συμπαράστασή μας στην 

αγωνιστική του στάση, γιατί ο συνάδελφός μας αφουγκράστηκε και ως όφειλε 

ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετώπισε μεγάλος αριθμός πυροσβεστών κατά την 

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 αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο σε αρκετές 

πυρκαγιές ανά την ελληνική επικράτεια άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε 

μικρότερο βαθμό. Επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη των χρόνιων προβλημάτων που 

ανέδειξε ο αιρετός εκπρόσωπος, που υπάρχουν στην οργάνωση της πυροπροστασίας 
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της χώρας και το εργασιακό μας περιβάλλον. Τα προβλήματα αυτά είναι διαχρονικά 

αναγνωρισμένα τόσο από την ελληνική κοινωνία όσο και από την ελληνική πολιτεία. 

Μάλιστα τα προβλήματα αυτά αναγνώρισε επίσημα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας 

Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε φέτος το 2019 κατά την κατάσβεση 

της πυρκαγιάς στο ίδιο σημείο, πλησίον του χωριού Κοντοδεσπότι στην Εύβοια. 

Ωστόσο εδώ και πάνω από  ένα έτος βρίσκεται σε εξέλιξη Ε.Δ.Ε. σε βάρος του 

συνδικαλιστή, με τις κατηγορίες ότι ασκεί αβάσιμη κριτική με ψευδείς εκφράσεις από 

κακή βούληση. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν που αναγνωρίζουν υπηρεσιακοί 

παράγοντες, πολιτικοί εκπρόσωποι, μέλη της παρούσας κυβέρνησης και εκατομμύρια 

Ελλήνων πολιτών ,τιμωρούνται ως πειθαρχικό παράπτωμα επειδή  εκφράστηκαν 

επίσημα από τον αιρετό εκπρόσωπο της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης 

Πυροσβεστών στη Στερεά Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι στο πρόσωπό του 

γενικότερα, αμφισβητείται 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 εργαζομένων 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 ως μέσον χειραγώγησης των 

δικαιολογημένων αντιδράσεων των πυροσβεστών για την επισφαλή κατάσταση που 

έχει διαμορφωθεί διαχρονικά στο εργασιακό μας περιβάλλον και την συνεχόμενη 

καταστρατήγηση εργασιακών μας δικαιωμάτων. 

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

για ακόμη μία φορά ο συνάδελφός μας και να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Α.ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: 

Ο κ. Κωνσταντίνος Κοντογούρης τοποθετήθηκε υπέρ της στήριξης του κ. Νίκου 

Γκισγκίνη και επεσήμανε ότι δεν πρέπει να γίνονται  απολύσεις. 

Ο κ Χρήστος Τζαννάτος έθεσε το ερώτημα αν πρέπει να ασχοληθούμε  μόνο με μία 

απόλυση και όχι με όλες τις άλλες απολύσεις εργαζομένων. 

Ο κ. Σπύρος Σπαθής τάχθηκε υπέρ του ψηφίσματος και αλληλέγγυος στο να 

ανακτήσει ο κ. Ν. Γκισγκίνης  την εργασία του. 

Ο Δήμαρχος κ .Γεράσιμος Μονιάς Νέτης είπε ότι είναι καθαρά πολιτική πράξη και 

πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει υπέρ του ψηφίσματος της  Λαϊκής  

Συσπείρωσης. 

Ο κ. Παντελεήμων Αμούργης αποδοκίμασε την ενέργεια της απόλυσης. 

Ο κ. Στυλιανός Σπαθής στάθηκε αλληλέγγυος στην επανάκτηση της εργασίας. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Β.ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: 

Ο κ. Παντελεήμων Αμούργης είπε ότι ο κ. Κέκης διώκεται πειθαρχικά και δεν 

μπορούμε να προδικάσουμε την υπόθεση. Πρέπει να ερευνηθούν τα αίτια της 

πειθαρχικής δίωξης.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τις εισηγήσεις τις τοποθετήσεις των 

Δημοτικών Συμβούλων είδε τις διατάξεις  του άρθρου  74 παρ.12 Ν.4555/18 και μετά 

από σχετική ψηφοφορία  

     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Α. Ψηφίζει ομόφωνα το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης και  καταγγέλλει την 

απαράδεκτη και εκδικητική απόλυση από την εταιρεία ESA Security Solutions του 
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Νίκου Γκισγκίνη  μέλους του σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και εκλεγμένου 

Περιφερειακού Συμβούλου Ιονίων Νήσων με την Λαϊκή Συσπείρωση και πρώην 

Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Κεφαλλονιάς. 

Β. Ψηφίζει κατά Πλειοψηφία το ψήφισμα διαμαρτυρίας για την άδικη και 

καταχρηστική πειθαρχική δίωξη σε βάρος αιρετού εκπροσώπου των πυροσβεστών 

μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας Αρχιπυροσβέστη  Κέκη 

Κωνσταντίνου. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γεώργιος Καβαλλιεράτος και κ.Παναγής Κοκκόλης δεν 

ψήφισαν.  

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 /2019. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 

Η Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη 

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΜΙΤΣΗ 
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