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 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην κηίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 

ζήκεξα ηελ 22
α
 Νοεμβρίοσ 2019, εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 22/18-11-2019, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο 

θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (25) ζεκάησλ ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία- Γξακκαηεύνπζα, 3) 

Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο 

Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) 

Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 9) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνύινπ 

Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 11) Αζπξνύιηα νθία, 12) Γθέζηα Δηξήλε, 13) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 14) 

Μνδέο Αζαλάζηνο, 15) Νηάξνπ Μαξία, 16) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 17) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 18) 

Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 19) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 20) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 21) 

Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 22) Γξεγόξεο Ζιίαο, 23) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 24) Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, 

25) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 26) Κνπλάβεο Αληώληνο, 27) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 28) 

Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 29) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 30) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 31) Ξπιηάο 

Θεόδσξνο, 32) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 33) Παηνύραο Υξήζηνο, 34) Ρώξνο Γεώξγηνο, 35) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 36) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 37) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 38) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 39) 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 40) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 41) Φηινπνύινπ Μαξία, 42) 

Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  43) Φσκάο Πέηξνο.  

 Οη θ.θ.  Μαγηάθεο Γεώξγηνο,  Καπθάο Γεώξγηνο θαη  Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ 

ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, τρέη δε Γραμμαηεύοσζας  αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία. 

Οη θ.θ. νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο θαη   

Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ ζηα πξαθηηθά. 

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................ 

 (Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε ήξζε ζηε ζπλεδξίαζε ν θ. Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο,  ελώ έθπγαλ 

νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληώληνο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Φηινπνύινπ Μαξία, Μνίξαιεο Νηθόιανο, 

Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Σδαλάθνο Νηθόιανο, Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 

Γξεγόξεο Ζιίαο θαη Μπαθαιάξνο Υξήζηνο).  

 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 3 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

«Έθδνζε ςεθίζκαηνο δηακαξηπξίαο γηα ηελ άδηθε θαη θαηαρξεζηηθή πεηζαξρηθή δίσμε ζε 

βάξνο αηξεηνύ εθπξνζώπνπ ησλ ππξνζβεζηώλ, κέινπο ηνπ Γ. ηεο Δ.Τ.Π.. Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο, Αξρηππξνζβέζηε Κέθε Κσλζηαληίλνπ» (πξνθνξηθό ζέκα).  

 

 Το Σώμα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη από ηε ζπλεδξίαζε ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζαλ νη 

θ.θ. Γνύξνο Αζαλάζηνο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, ελώ επαλήιζαλ νη θ.θ. 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο θαη Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη 

ηνλ θ. Γήκαξρν,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 

 

 Εκδίδει υήθιζμα σο θαησηέξσ: 

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζηνλ αηξεηό εθπξόζσπν ησλ 

ππξνζβεζηώλ, κέινο ηνπ Γ. ηεο Δ.Τ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο Αξρηππξνζβέζηε 

Κέθε Κσλζηαληίλν, πνπ πθίζηαηαη άδηθε θαη θαηαρξεζηηθή πεηζαξρηθή δίσμε.  

Γειώλνπκε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ ζπκπαξάζηαζή καο ζηελ αγσληζηηθή ζηάζε ηνπ, 

γηαηί αθνπγθξάζηεθε θαη, σο όθεηιε, αλέδεημε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζε κεγάινο 

αξηζκόο ππξνζβεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζην Κνληνδεζπόηη 

Δπβνίαο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2018. Πξόθεηηαη γηα πξνβιήκαηα θπξίσο ζηε δηνηθεηηθή 

κέξηκλα, ηα νπνία δελ ήηαλε κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθό αθνύ ηα αληηκεηώπηδαλ θάζε ρξόλν 

ζε αξθεηέο ππξθαγηέο αλά ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, άιινηε ζε κεγαιύηεξν θαη άιινηε ζε 

κηθξόηεξν βαζκό. Αλαγλσξίδνπκε ηελ ύπαξμε ησλ ρξόλησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέδεημε ν 

αηξεηόο εθπξόζσπνο, πνπ ππάξρνπλ ζηελ νξγάλσζε ηεο ππξνπξνζηαζίαο ηεο ρώξαο θαη ην 

εξγαζηαθό ηνπο πεξηβάιινλ. Σα πξνβιήκαηα απηά είλαη δηαρξνληθά αλαγλσξηζκέλα ηόζν 

από ηελ ειιεληθή θνηλσλία όζν θαη από ηελ ειιεληθή πνιηηεία. Μάιηζηα ηα πξνβιήκαηα 

απηά αλαγλώξηζε επίζεκα θαη ν πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο ζηηο 

δειώζεηο πνπ έθαλε θέηνο ην 2019 θαηά ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο ζην ίδην ζεκείν, 

πιεζίνλ ηνπ ρσξηνύ Κνληνδεζπόηη ζηελ Δύβνηα.  

Χζηόζν εδώ θαη πάλσ από έλα έηνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε Δ.Γ.Δ. ζε βάξνο ηνπ 

ζπλδηθαιηζηή, κε ηηο θαηεγνξίεο όηη αζθεί αβάζηκε θξηηηθή κε ςεπδείο εθθξάζεηο από θαθή 

βνύιεζε. Απηά ηα πξνβιήκαηα ινηπόλ πνπ αλαγλσξίδνπλ ππεξεζηαθνί παξάγνληεο, 

πνιηηηθνί εθπξόζσπνη, κέιε ηεο παξνύζαο θπβέξλεζεο θαη εθαηνκκύξηα Διιήλσλ πνιηηώλ, 

ηηκσξνύληαη σο πεηζαξρηθό παξάπησκα επεηδή εθθξάζηεθαλ επίζεκα από ηνλ αηξεηό 

εθπξόζσπν ηεο Δλσηηθήο Αγσληζηηθήο Κίλεζεο Ππξνζβεζηώλ ζηε ηεξεά Διιάδα. 

Αληηιακβαλόκαζηε όηη ζην πξόζσπν ηνπ γεληθόηεξα, ακθηζβεηείηαη ην δηθαίσκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζώκαηνο θαη όρη κόλν ζηνλ ζπλδηθαιηζκό.  

ΑΠΑΘΤΟΥΜΕ  

 Να παύζεη νξηζηηθά ε ζπγθεθξηκέλε Δ.Γ.Δ. θαη ε άδηθε θαη θαηαρξεζηηθή δίσμε ηνπ 

εθιεγκέλνπ εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδόκελσλ ζην Π.. Αξρ/ζηε Κέθε Κσλζηαληίλνπ. 

 Να πάςεη ε θαηαπάηεζε ησλ δεκνθξαηηθά θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Π.. κε κεζνδεπκέλεο θαη εθδηθεηηθέο 

πεηζαξρηθέο δηώμεηο. Γηώμεηο πνπ αμηνπνηνύληαη σο κέζνλ ρεηξαγώγεζεο ησλ 

δηθαηνινγεκέλσλ αληηδξάζεσλ ησλ ππξνζβεζηώλ γηα ηελ επηζθαιή θαηάζηαζε πνπ 

έρεη δηακνξθσζεί δηαρξνληθά ζην εξγαζηαθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηελ ζπλερόκελε 

θαηαζηξαηήγεζε εξγαζηαθώλ ηνπο δηθαησκάησλ. 

 Να ζθύςεη επηηέινπο ε πνιηηεία ζηα θαπηά θαη ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα πνπ αλέδεημε 

γηα αθόκε κία θνξά ν εξγαδόκελνο θαη λα δώζεη ηηο απαηηνύκελεο ιύζεηο.  

 

                     Ο Πρόεδρος                                                      Η Γραμμαηεύοσζα 

 

          ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ                     ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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