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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

41/2018

από το πρακτικό της 4ης/ 30.03.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα ΕΗΔ 1ο:

Έγκριση ψηφίσματος του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Αξιοπρέπεια – Ισότητα
Αλληλεγγύη] για τις Συντάξεις Χηρείας που πλήττονται από την εφαρμογή του άρθρου 12
τον Ν. 438712416.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 30.03.2018, ώρα 6:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 2207/26.03.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Γιάνναρος Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
6. Κασίδας Ιωάννης
7. Κούκας Γεώργιος
8. Λέτσιος Βασίλειος
9. Μπάτσικας Βασίλειος
10. Μπεϊνάς Αντώνιος
11. Σιμούλης Θωμάς
12. Σκαρκάλης Χρήστος
13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Ριζούλης Στέφανος
15. Σουλιώτης Θεόδωρος
16. Τσιώνης Αστέριος
17. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες
18. Αγγελακόπουλος Ρίζος
19. Αναστασίου Ιωάννης
20. Βατζιάς Αντίγονος
21. Ζιούλη Αναστασία
22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
23. Μασούρας Γεώργιος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος1
25. Ολύμπιος Αθανάσιος
26. Σκαπέτης Αντώνιος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1

Κατέθεσε επιστολή που αναφέρει τους λόγους αποχής της παράταξης «Δώτιον Πεδίον» από τη συνεδρίαση.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Κολοβός
Νικόλαος (Καστρίου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας
Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα ΕΗΔ 1ο: Έγκριση ψηφίσματος του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Αξιοπρέπεια – Ισότητα
Αλληλεγγύη] για τις Συντάξεις Χηρείας που πλήττονται από την εφαρμογή του άρθρου 12
τον Ν. 438712416.
Το θέμα συζητήθηκε με την μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του
Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε η Σαμαρά - Κύρκου Λαμπρινή, Πρόεδρος του Συλλόγου Συζύγων
Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Αξιοπρέπεια – Ισότητα Αλληλεγγύη], που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί επικεφαλής και μέλη
όλων των παρατάξεων,
Όπως, ίσως, ήδη γνωρίζετε με το άρθρο 12 «Σύνταξη λόγω θανάτου» του ν.4387/2016,
καθορίσθηκαν τα εξής:
(1) Να χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο το 50% και όχι το 70% που ίσχυε μέχρι πρότινος, της
ήδη κουτσουρεμένης με προηγούμενους νόμους, σύνταξης που θα εδικαιούτο ο εκλιπών κατά το χρόνο του
θανάτου του.
(2) Η «προσωπική διαφορά» μετά τον υπολογισμό της σύνταξης να μην μεταφέρεται στις
συντάξεις χηρείας
(3) Η σύνταξη να χορηγείται με ηλικιακά κριτήρια, όπως παρακάτω:
(α) Είσαι πάνω από 55 ετών, παίρνεις σύνταξη εσαεί.
(β) Είσαι 52 έως 55 ετών, χορηγείται σύνταξη για 3 έτη, διακόπτεται και χορηγείται ξανά
στην ηλικία των 67 ετών.
(γ) Είσαι κάτω των 52 ετών, χορηγείται σύνταξη μόνον για 3 έτη και μετά διακόπτεται
οριστικώς.
(δ) Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα παιδιά η περίοδος χορήγησης σύνταξης
παρατείνεται μέχρι να γίνει το μικρότερο 18 ετών ή 24 ετών εφόσον φοιτά σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
(ε) Να έχεις τουλάχιστον 5 έτη έγγαμου βίου.
Πολλά και αμείλικτα τα ερωτήματα:
(1) Αν ζούσε ο/η σύζυγος δεν θα έπαιρνε σύνταξη; Η σύνταξη δεν είναι ανταποδοτική; Τι θα
γίνουν οι εισφορές των 25, 30 και 35 χρόνων του συζύγου;
(2) Πόσο λογικό είναι να δικαιούται σύνταξη κάποιος/α που είναι 55 ετών και 1 ημέρα και να
μην δικαιούται κάποιος/α άλλος/η που είναι 55 ετών παρά 1 ημέρα;
(3) Ποιος θα δώσει εργασία σε μία κυρία 50 ετών, πόσο θα την πληρώνει και για πόσο διάστημα;
Εδώ δεν βρίσκουν εργασία νεαρά άτομα με περγαμηνές, θα μπορέσουν να βρουν μεσήλικες γυναίκες; Ακόμα
και αν βρει εργασία θα προλάβει να αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης ή θα κλαπούν για δεύτερη φορά οι
εισφορές, της συζύγου αυτή τη φορά;
(4) Πως είναι δυνατόν μία χήρα άνω των 55 ετών με πολύ λίγα χρόνια γάμου να δικαιούται
σύνταξης και μία άλλη μικρότερη των 55 ετών που ήταν παντρεμένη μια ζωή (άρα και υψηλές εισφορές) να
μην δικαιούται σύνταξη;
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(5) Μήπως το κράτος θα έπρεπε να βρει μία αξιοπρεπή εργασία στο προστατευόμενο μέλος της
οικογένειας αφού καταχράται τις εισφορές δεκαετιών ή/και να επιστρέψει εντόκως αυτές στην οικογένεια;
Μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια κληρονομεί και χρέη (και υποχρεώσεις) του θανόντος.
(6) Ποιος σκέφτηκε ένα τέτοιο μέτρο, που το τυχόν δημοσιονομικό όφελος θα είναι ελάχιστο
μπροστά στο κοινωνικό και ηθικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί. Υπόψη ότι οι συντάξεις αυτές θα είναι κατά
μέσο όρο, της τάξεως των 450 €, και θα καλύπτουν μετά βίας τις βασικές ανάγκες σίτισης, θέρμανσης,
ηλεκτρισμού κλπ.
Ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μας δεν φανταζόμασταν, στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μας,
όντας άτυχες που χάσαμε τους συζύγους μας σε αυτήν την ηλικία, το στήριγμα μας, τον πατέρα των παιδιών
μας, αντί να πενθούμε και να προσπαθούμε να ανασυγκροτήσουμε εκ νέου τη ζωή μας, να αναγκαζόμαστε
λόγω του άδικου αυτού άρθρου, να παλεύουμε για το αυτονόητο. Την επιβίωση μας. Η χηρεία δεν είναι
επιλογή, ούτε προνόμιο. Είναι το βαρύ κτύπημα της μοίρας που ανατρέπει τη ζωή του επιζώντα και της
οικογένειας του.
Κατόπιν των παραπάνω, ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Αξιοπρέπεια – Ισότητα –
Αλληλεγγύη], αφού σας ευχαριστήσει θερμά για τη δυνατότητα που του δώσατε να σας ενημερώσει επί του
σοβαρού αυτού κοινωνικού προβλήματος, καλεί όλες τις παρατάξεις να στηρίξουν το προτεινόμενο ψήφισμα,
το οποίο στη συνέχεια να προωθηθεί στα αρμόδια υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και τους Αρχηγούς όλων
των κομμάτων της Βουλής.
Μετά τιμής
Γυναίκες κάτω των 55 ετών
που πλήττονται από το άρθρο 12 του ν.4387/2016».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της Σαμαρά - Κύρκου Λαμπρινή, Πρόεδρος του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α
[Αξιοπρέπεια – Ισότητα Αλληλεγγύη],
- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις
οποίες αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,
- το σχέδιο ψηφίσματος,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφωνα
Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα στήριξης των αιτημάτων του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α
[Αξιοπρέπεια – Ισότητα Αλληλεγγύη] για τις Συντάξεις Χηρείας που πλήττονται από την εφαρμογή του
άρθρου 12 τον Ν. 438712416:
«ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, επισημαίνοντας τη συνταγματική αναγνώριση του σεβασμού και της
προστασίας της αξίας του ανθρώπου ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας (άρθρο 2 παρ. 1 Σ), της
ισότητας (άρθρο 4Σ) καθώς και τη διεθνή αναγνώριση της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
(προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που πλήττονται από την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016:
1. Εκφράζει απερίφραστα την αλληλεγγύη του στο σύλλογο θανόντων συζύγων ΑΞ.Ι.Α, και
συμπαρατάσσεται στις χήρες γυναίκες κάτω των 55 ετών που θίγονται ανάλγητα και άδικα από την
εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 (Νόμος Γ. Κατρούγκαλου).
2. Στηλιτεύει ρητά και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ως άνω διάταξη ως κατάφωρα άδικη,
παράνομη και αντισυνταγματική, που πλήττει βάναυσα την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια και
καταδικάζει σε αφανισμό τις χήρες γυναίκες κάτω των 55 ετών, ενώ αυτές έχουν ήδη πληγεί
ανεπανόρθωτα από το αδυσώπητο κτύπημα του θανάτου.
3. Εγκρίνει το αίτημα του συλλόγου θανόντων συζύγων ΑΞ.Ι.Α., περί άρσης του ηλικιακού κριτηρίου
χορήγησης σύνταξης χηρείας μετά από σχετική τροποποίηση – τροπολογία του άρθρου 12 του Ν.
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4387/2016. ώστε αυτή να δίδεται ανεξαρτήτως ηλικίας, αιτίας θανάτου, φύλου και κοινωνικής ομάδας,
την επαναφορά του ποσοστού της σύνταξης στο 70% που θα εδικαιούτο ο εκλιπών καθώς και τη
μείωση σε τρία χρόνια των απαιτούμενων ετών εγγάμου βίου.
4. Καλεί τα συναρμόδια υπουργεία να λάβουν άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία και να
αποκαταστήσουν την αδικία που έχουν υποστεί οι χήρες γυναίκες κάτω των 55 ετών.
Το παρόν να αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου
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