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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: Λώλη Άννα – Μαρία 
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Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες 

ΤΗΛ.: 26643 60155 

FAX: 26640 22989 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό 4/2018  της  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών 

 

Αριθμός Απόφασης  

    32/2018 

                            ΘΕΜΑ: 
Ψήφισμα υποστήριξης για το Σύλλογο Συζύγων Θανόντων 

ΑΞ.Ι.Α 

 

 
 

 

   

    Στους  Φιλιάτες και στο  Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 5η    του μηνός Μάρτη     του 

έτους 2018 ημέρα  της εβδομάδας  Δευτέρα    και ώρα 19 :00 , συνήλθε σε συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών  μετά   από την  με Αρ.1747/28-02- 2018 έγγραφη πρόσκληση 

σε ορθή επανάληψη  του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δήμου  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ,ως και στον 

κ. Δήμαρχο , σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).  

     Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα  δεκαεφτά  (17) μέλη και 

ονομαστικά οι:  

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γκίζας χρήστος (Πρόεδρος) 

2. Γκίκας Θωμάς     15. Μπεράτης Γεώργιος 

3. Κόρος Ιωάννης 16. Στεργίου Παναγιώτης 

4. Κατσάρης Πέτρος 17. Λένης Φίλιππος 

5. Μποροδήμος Κωνσταντίνος  

6. Παππά Μάλλιου Ουρανία   

7. Ζιάκας Γρηγόριος ( Γραμματέας)                

8. Μποροδήμος Ιωάννης  

9. Μπέλλος Παύλος  

10. Κατσαρός Ηλίας  

11.   Παππάς Μηνάς                

12. Βλάχος Παρασκευάς(Αποχώρησε 

μετά το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης) 

 

13. Φερεντίνος Σπυρίδων  

14. Κολιομίχος Σπυρίδων  

 

 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ( δεν προσήλθαν  αν και προσκλήθηκαν  νόμιμα) 

1. Βασιλείου Βασίλειος 
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2. Τόλης Χριστόφορος 

3. Καψάλης Δημήτριος 

4. Μπότος Σπυρίδων ( Αντιπρόεδρος) 

  Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών 

Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών καθώς και της Δ.Κ. Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι παρακάτω:Δ.Κ. Φιλιατών , 

Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Αγίων Πάντων, Ασπροκκλησίου, Βρυσέλλας, Γολά, Κρυονερίου, Μαλουνίου, 

Κεραμίτσας, Κερασοχωρίου, Τρικορύφου, Πηγαδουλίων, Πλαισίου, Ραγίου, Σαγιάδας, Φανερωμένης, και 

Φοινικίου.   

    

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.  

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα 

Λώλη Άννα- Μαρία . 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

   Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  << Ψήφισμα υποστήριξης για το Σύλλογο 

Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α>>, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Παππά Σπυρίδων ,  

εισηγούμενος  το θέμα εξέθεσε τα ακόλουθα :  

 

 Κατόπιν αιτήσεως του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Αξιοπρέπεια – Ισότητα 

Αλληλεγγύη] και σχετικής συζήτησης επί του θέματος των Συντάξεων Χηρείας, όπως 

διαμορφώθηκε με το άρθρο 12 του ν.4387/2016, Προτείνω να προβούμε   σε έκδοση 

ψηφίσματος περί  άρσης του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης σύνταξης χηρείας και επαναφορά 

του ποσοστού της σύνταξης στο 70% που θα εδικαιούτο ο εκλιπών, μετά από σχετική 

τροποποίηση – τροπολογία του άρθρου 12 του ν.4387/2016 με  τις παρακάτω θέσεις 

προτάσεις:  

                                                         ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Το   Δ.Σ Φιλιατών , 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 
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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. 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 

 

            

  

     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Δημάρχου κ. Παππά Σπυρίδωνα  την 

διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις ανωτέρω  σχετικές διατάξεις: 

αιτήσεως του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Αξιοπρέπεια – Ισότητα Αλληλεγγύη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 το παρακάτω Ψήφισμα 

                                                         

 

Το   Δ.Σ Φιλιατών , 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. 
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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. 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 

 

 

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.  

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη 

συνεδρίαση αυτή. 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. 

    

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2018.  

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           TA MΕΛΗ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 (Υπογραφές) 

            

    Γκίζας Ν. Χρήστος  

 

Ακριβές αντίγραφο 

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

                                                     Γκίζας Ν. Χρήστος  
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