ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 16/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέκα: Φήθηζκα ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ γηα ηηο «πληάμεηο
Υεξείαο».
Αξηζ. Απόθαζεο: 240/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 18 ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 9760/12-07-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 20 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Κνπξξή ΄Αλλα
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλ/λνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Αγίνπ
Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε, θαη ηνπ Φηιώηα θ. Μαξθόπνπιν Αλέζηε .
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ην αίηεκα ηνπ
πιιόγνπ πδύγσλ Θαλόλησλ ΑΞ.Ι.Α [Αμηνπξέπεηα – Ιζόηεηα Αιιειεγγύε] θαη ζρεηηθήο
ζπδήηεζεο επί ηνπ ζέκαηνο ησλ πληάμεσλ Υεξείαο, όπσο δηακνξθώζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ
λ.4387/2016, θαηέιεμε νκόθσλα ζην αθόινπζν ςήθηζκα:
ΦΖΦΗΜΑ
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, επηζεκαίλνληαο ηε ζπληαγκαηηθή
αλαγλώξηζε ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αμίαο ηνπ αλζξώπνπ σο πξσηαξρηθή
ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο (άξζξν 2 παξ. 1 ), ηεο ηζόηεηαο (άξζξν 4) θαζώο θαη ηε δηεζλή
αλαγλώξηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο (πξννίκην ηεο Οηθνπκεληθήο
Γηαθήξπμεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, πξννίκην ηνπ Υάξηε Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), πνπ πιήηηνληαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.
4387/2016:
1. Δθθξάδεη απεξίθξαζηα ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζην ζύιινγν ζαλόλησλ ζπδύγσλ ΑΞ.Ι.Α, θαη
ζπκπαξαηάζζεηαη ζηηο ρήξεο γπλαίθεο θάησ ησλ 55 εηώλ πνπ ζίγνληαη αλάιγεηα θαη άδηθα
από ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4387/2016 (Νόκνο Γ. Καηξνύγθαινπ).
2. ηειηηεύεη ξεηά θαη κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν ηελ σο άλσ δηάηαμε σο θαηάθσξα
άδηθε, παξάλνκε θαη αληηζπληαγκαηηθή, πνπ πιήηηεη βάλαπζα ηελ αλζξώπηλε αμία θαη
αμηνπξέπεηα θαη θαηαδηθάδεη ζε αθαληζκό ηηο ρήξεο γπλαίθεο θάησ ησλ 55 εηώλ, ελώ απηέο
έρνπλ ήδε πιεγεί αλεπαλόξζσηα από ην αδπζώπεην θηύπεκα ηνπ ζαλάηνπ.
3. Δγθξίλεη ην αίηεκα ηνπ ζπιιόγνπ ζαλόλησλ ζπδύγσλ ΑΞ.Ι.Α., πεξί άξζεο ηνπ ειηθηαθνύ
θξηηεξίνπ ρνξήγεζεο ζύληαμεο ρεξείαο κεηά από ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε – ηξνπνινγία ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4387/2016. ώζηε απηή λα δίδεηαη αλεμαξηήησο ειηθίαο, αηηίαο ζαλάηνπ,
θύινπ θαη θνηλσληθήο νκάδαο, ηελ επαλαθνξά ηνπ πνζνζηνύ ηεο ζύληαμεο ζην 70% πνπ ζα
εδηθαηνύην ν εθιηπώλ θαζώο θαη ηε κείσζε ζε ηξία ρξόληα ησλ απαηηνύκελσλ εηώλ εγγάκνπ
βίνπ.
4. Καιεί ηα ζπλαξκόδηα ππνπξγεία λα ιάβνπλ άκεζα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία θαη λα
απνθαηαζηήζνπλ ηελ αδηθία πνπ έρνπλ ππνζηεί νη ρήξεο γπλαίθεο θάησ ησλ 55 εηώλ.
Σν παξόλ λα απνζηαιεί ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ζηνπο αξρεγνύο ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ ηνπ
Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, επηζεκαίλνληαο ηε ζπληαγκαηηθή
αλαγλώξηζε ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αμίαο ηνπ αλζξώπνπ σο πξσηαξρηθή
ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο (άξζξν 2 παξ. 1 ), ηεο ηζόηεηαο (άξζξν 4) θαζώο θαη ηε δηεζλή
αλαγλώξηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο (πξννίκην ηεο Οηθνπκεληθήο
Γηαθήξπμεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, πξννίκην ηνπ Υάξηε Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), πνπ πιήηηνληαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.
4387/2016:
1. Δθθξάδεη απεξίθξαζηα ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζην ζύιινγν ζαλόλησλ ζπδύγσλ ΑΞ.Ι.Α, θαη
ζπκπαξαηάζζεηαη ζηηο ρήξεο γπλαίθεο θάησ ησλ 55 εηώλ πνπ ζίγνληαη αλάιγεηα θαη άδηθα
από ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4387/2016 (Νόκνο Γ. Καηξνύγθαινπ).
2. ηειηηεύεη ξεηά θαη κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν ηελ σο άλσ δηάηαμε σο θαηάθσξα
άδηθε, παξάλνκε θαη αληηζπληαγκαηηθή, πνπ πιήηηεη βάλαπζα ηελ αλζξώπηλε αμία θαη
αμηνπξέπεηα θαη θαηαδηθάδεη ζε αθαληζκό ηηο ρήξεο γπλαίθεο θάησ ησλ 55 εηώλ, ελώ απηέο
έρνπλ ήδε πιεγεί αλεπαλόξζσηα από ην αδπζώπεην θηύπεκα ηνπ ζαλάηνπ.
3. Δγθξίλεη ην αίηεκα ηνπ ζπιιόγνπ ζαλόλησλ ζπδύγσλ ΑΞ.Ι.Α., πεξί άξζεο ηνπ ειηθηαθνύ
θξηηεξίνπ ρνξήγεζεο ζύληαμεο ρεξείαο κεηά από ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε – ηξνπνινγία ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4387/2016. ώζηε απηή λα δίδεηαη αλεμαξηήησο ειηθίαο, αηηίαο ζαλάηνπ,
θύινπ θαη θνηλσληθήο νκάδαο, ηελ επαλαθνξά ηνπ πνζνζηνύ ηεο ζύληαμεο ζην 70% πνπ ζα
εδηθαηνύην ν εθιηπώλ θαζώο θαη ηε κείσζε ζε ηξία ρξόληα ησλ απαηηνύκελσλ εηώλ εγγάκνπ
βίνπ.
4. Καιεί ηα ζπλαξκόδηα ππνπξγεία λα ιάβνπλ άκεζα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία θαη λα
απνθαηαζηήζνπλ ηελ αδηθία πνπ έρνπλ ππνζηεί νη ρήξεο γπλαίθεο θάησ ησλ 55 εηώλ.
Σν παξόλ λα απνζηαιεί ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ζηνπο αξρεγνύο ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ ηνπ
Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 240/2018.
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΧΝ/ΝΟ ΜΧΤΗΑΓΖ

