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Δελτίο Τύπου
Φιλιάτες 12-03-2018

Ψήφισμα Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλατών
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών , στη συνεδρίαση της 05 / 03 / 2018,
ημέρα Δευτέρα , 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,
κατέληξε ομόφωνα τη δημοσίευση του παρακάτω ψηφίσματος (αριθμός
απόφασης 32/2018) :
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το
Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου 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.
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

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών
Χρήστος Ν. Γκίζας

