
 

Γραφεία: ........................................................................................ 1
ο
  Γυμνάσιο  Χανίων 

 ΤΚ: 73132,  Χανιά 

Για Επικοινωνία: .......................................................... 2821040928 

...............................................................................................................................2821058343   (Fax) 

............................................................................................................................... elmec ha n io n @gma i l . c om  

Για Ενημέρωση: ......................  www.el me– c ha ni o n.gr  

Ημερομηνία: 16 /1/2020 

Αρ. Πρωτοκόλλου:...........................1516 

ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΜΟΥ 

Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης 

 

ΚΟΙΝ: τοπικά ΜΜΕ   

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΧΑΝΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΙΡΕΤΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΚΕΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

  

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χανίων εκφράζει την ανησυχία και την καταδίκη της για την 

προσπάθεια που γίνεται να διωχθεί πειθαρχικά ο αιρετός εκπρόσωπος 

Αρχιπυροσβέστης Κέκης Κωνσταντίνος. Δηλώνουμε την εκτίμηση και την 

συμπαράσταση μας στην αγωνιστική του στάση, γιατί ο πυροσβέστης 

συνδικαλιστής  αφουγκράστηκε και, 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 αποτελούν 

μεμονωμένο περιστατικό, αφού εμφανίζονται κάθε χρόνο σε αρκετές πυρκαγιές ανά 

την ελληνική επικράτεια, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό. Τα 

προβλήματα αυτά είναι διαχρονικά αναγνωρισμένα τόσο από την ελληνική κοινωνία 

όσο και από την ελληνική πολιτεία. Μάλιστα, επίσημα τα αναγνώρισε και 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 πρόσωπο 

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 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 

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 συνδικαλιστής πυροσβέστης και να δώσει 

τις απαιτούμενες λύσεις. 
      ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

            Ο Πρόεδρος      Ο  Γ. Γραμματέας             

      Γ.Κυριακάκης               Μ. Γιακουµάκης   

  


