
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                    Αριθµ. Α̟όφ.84/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 7ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   27-4-2018    ηµέρα  Παρασκευή   και  
ώρα  6:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε    το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  9085/20-4-2018  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67    του   Ν. 

3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:  
……………………………………………………………………………………….. 
 Συζήτηση και έκδοση ψηφίσµατος ε̟ί του αιτήµατος του 
Συλλόγου συζύγων θανόντων  σχετικά µε την χορήγηση  των 
συντάξεων χηρείας. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Κατσίδης Ευστάθιος 2 Καίδης Απόστολος 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 4 Καραφουλίδης Ανέστης 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 6 Παπάς Ευθύµιος 
7 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 7 Κάλφας Γεώργιος 
8 Κοκκινίδης Γεώργιος 8 Σπενδαµίδης Γιώργος  
9 Χαιτίδης Γεώργιος 9  Βρυζίδου Παρασκευή 
10 Αριστερίδης Ιωάννης 10 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης   
11 Παπαοικονόµου Παντελής      
12 Κύρκα Μαρία   
13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
14 Τσολακίδης Ισαάκ   
15 Ανδρεάδης Κων/νος   
16 Ασπράγκαθος Ιωάννης   
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17 Μπίγγας Στέφανος   
18 Καραίσκος Γεώργιος             

    19 Μίχος Κωνσταντίνος           
    20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη   

21 Απαζίδου Σοφία 
22 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
23 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ Σοφοκλής Σιδηρό̟ουλος. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος ο ο̟οίος εισηγούµενος  το 
̟αρα̟άνω θέµα έθεσε υ̟όψη των µελών του σώµατος , την αίτηση 
του συλλόγου Συζύγων  θανόντων ΑΞ.Ι.Α  σχετική µε την 
χορήγηση των συντάξεων χηρείας  και τα σοβαρά ̟ροβλήµατα 
̟ου δηµιουργεί στις οικογένειες τους ο νέος νόµος για τη 
µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήµατος 
και ειδικότερα το άρθρο 12 του Ν. 4387/2016. 
Η χορήγηση της σύνταξης,  µε ηλικιακά κριτήρια θίγει ιδιαίτερα 
τις γυναίκες κάτω των 52 ετών, οι ο̟οίες την λαµβάνουν µόνον 
για 3 έτη και µετά διακό̟τεται οριστικά, ενώ, στις γυναίκες 
ηλικίας  µεταξύ 52- 55 ετών, η σύνταξη χορηγείται ε̟ί 3 έτη, στη 
συνέχεια διακό̟τεται και χορηγείται ξανά στην ηλικία των 67 
ετών.  
Στη συνέχεια έθεσε υ̟όψη του σώµατος ψήφισµα στήριξης και 
αλληλεγγύης και κάλεσε το συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά. 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την ο̟οία διατυ̟ώθηκαν 
οι α̟όψεις των Συµβούλων ό̟ως αυτές εκτενώς αναγράφονται  
στα α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά της ̟αρούσας συνεδρίασης  
 
 
                                        Αριθµ. α̟όφ. 84/2018 
 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω το ∆ηµοτικό συµβούλιο εκδίδει το 
̟αρακάτω οµόφωνο Ψήφισµα 
 
      

ΨΗΦΙΣΜΑ 

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας , στην ̟αρούσα συνεδρίαση 27-
4-2018 κατό̟ιν σχετικής συζήτησης ε̟ί του θέµατος  κατέληξε 
οµόφωνα στα κάτωθι:   
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Εορδαίας ε̟ισηµαίνοντας τη 
συνταγµατική αναγνώριση του σεβασµού και της ̟ροστασίας της 
αξίας του ανθρώ̟ου ως ̟ρωταρχική υ̟οχρέωση της ̟ολιτείας 
(άρθρο 2 ̟αρ. 1 Σ), της ισότητας (άρθρο 4Σ) καθώς και  τη διεθνή 
αναγνώριση της ̟ροστασίας της ανθρώ̟ινης αξιο̟ρέ̟ειας 
(̟ροοίµιο της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης ∆ικαιωµάτων ταυ 
Ανθρώ̟ου, ̟ροοίµιο του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρω̟αϊκής ‘Ενωσης) ̟ου ̟λήττονται α̟ό την εφαρµογή του 
άρθρου 12 τον Ν. 438712416: 
 
1. Εκφράζει α̟ερίφραστα την αλληλεγγύη του στο σύλλογο 
θανόντων συζύγων ΑΞ.Ι.Α, και συµ̟αρίσταται στις χήρες γυναίκες 
κάτω των 55 ετών ̟ου θίγονται ανάλγητα και άδικα α̟ό την 
εφαρµογή τον άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 (Νόµος Γ. 
Κατρούγκαλου). 
 
2. Στηλιτεύει ρητά και µε τον ̟ιο κατηγορηµατικό τρό̟ο την ως 
άνω διάταξη ως κατάφωρα άδικη, ̟αράνοµη και 
αντισυνταγµατική, ̟ου ̟λήττει βάναυσα την ανθρώ̟ινη αξία και 
αξιο̟ρέ̟εια και καταδικάζει σε αφανισµό τις χήρες γυναίκες κάτω 
των 55 ετών, ενώ αυτές έχουν ήδη ̟ληγεί ανε̟ανόρθωτα α̟ό το 
αδυσώ̟ητο χτύ̟ηµα του θανάτου. 
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3. Εγκρίνει το αίτηµα του συλλόγου θανόντων συζύγων ΑΞ.Ι.Α., 
̟ερί άρσης τον ηλικιακού κριτηρίού χορήγησης σύνταξης χηρείας 
µετά α̟ό σχετική τρο̟ο̟οίηση – τρο̟ολογία τον άρθρου 12 τον 
Ν. 4387/2016. ώστε αυτή να δίδεται ανεξαρτήτως ηλικίας, αιτίας 
θανάτου, φύλου και κοινωνικής οµάδας, την ε̟αναφορά του 
̟οσοστού της σύνταξης στο 70% ̟ου θα εδικαιούτο ο εκλι̟ών 
καθώς και τη µείωση σε τρία χρόνια των α̟αιτούµενων ετών 
εγγάµου βίου. 
 
4. Καλεί τα συναρµόδια υ̟ουργεία να λάβουν άµεσα νοµοθετική 
̟ρωτοβουλία και να α̟οκαταστήσουν την αδικία ̟ου έχουν 
υ̟οστεί οι χήρες γυναίκες κάτω των 55 ετών. 
 
Το ̟αρόν να α̟οσταλεί στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών, στο 
Υ̟ουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και στους αρχηγούς των ̟ολιτικών κοµµάτων του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου 
 
 
 

          Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 84 /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 6. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 7. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        8. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 9. Χαιτίδης Γεώργιος 

 10. Αριστερίδης Ιωάννης 

 11. Κύρκα Μαρία 

 12. Παπαοικονόµου Παντελής 
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 13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 14. Τσολακίδης Ισαάκ 

     15. Ανδρεάδης Κων/νος 

 16. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα 17. Μπίγγας Στέφανος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          18. Καραίσκος Γεώργιος       

             Συµβουλίου  19. Μίχος Κωνσταντίνος         

 20. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

 21. Απαζίδου Σοφία 

           22. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           23. Χόλµπα Αντωνία 
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