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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΚΕΚΗ ΚΩΝΣΤ/ΝΟ

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  συνδικαλιστικού  μας  οργάνου  καταγγέλλει  τη  συνδικαλιστική
δίωξη του αρχιπυροσβέστη Κέκη Κωνσταντίνου που έγινε γιατί πρωτοστατεί στον αγώνα για
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, ανάμεσά τους η λήψη των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας για να προστατευτεί  η ίδια η ανθρώπινη ζωή.  Με πολλούς ακόμα
φορείς  και  εργαζόμενους  εν  ενεργεία  ή  εν  αποστρατεία  του  πυροσβεστικού  σώματος,
συνυπογράφουμε 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  Κων/νου”  κάτι  που  έχουμε  κάνει  και  ηλεκτρονικά  στη
ιστοσελίδα που αναφέρεται σε αυτο.

Απαιτούμε:

• 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  ως  μέσον  χειραγώγησης  των  δικαιολογημένων
αντιδράσεων  των  πυροσβεστών  για την  επισφαλή κατάσταση  που έχει  διαμορφωθεί
διαχρονικά στο εργασιακό περιβάλλον και την συνεχόμενη καταστρατήγηση εργασιακών
δικαιωμάτων.

• Να σκύψει επιτέλους η πολιτεία στα καυτά και χρονίζοντα προβλήματα που ανέδειξε για
ακόμη μία φορά ο συνάδελφος Κέκης Κωνστ/νος και να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο πρόεδρος
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