ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 5/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 87/2020
Πεξίιεςε
Έθδνζε ςεθίζκαηνο ζπκπαξάζηαζεο ζην αίηεκα
ηνπ
σκαηείνπ
«Παλειιήληα
πληνληζηηθή
Δπηηξνπή Δπαλαπαηξηδνκέλσλ, Διιήλσλ-Πνληίσλ»
ήκεξα 20 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη ψξα 11:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, χζηεξα απφ ηελ κε εκεξνκελία
16-3-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο, ηνπο
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλφπνπινο, 30) Α.Μαξθνχιεο, 31)
Κ.Σξνρφπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π.
Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:

ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 13-2-2020 έγγξαθν ηνπ σκαηείνπ «Παλειιήληα πληνληζηηθή Δπηηξνπή
Δπαλαπαηξηδνκέλσλ, Διιήλσλ-Πνληίσλ», κε ην νπνίν αηηνχληαη ηε ιήςε απφθαζεο απφ ην Γ..
γηα ηελ έθδνζε ςεθίζκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηεζεί ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
λ.4387/2016 θαη λα κελ θαζνξίδεηαη ε έληαμε ηνπ ζπληαμηνχρνπ ζηε ζπληαμηνδφηεζε ηεο εζληθήο
ζχληαμεο απφ ηα έηε κφληκεο θαη λφκηκεο δηακνλήο ηνπ θαη λα εμαθαληζηεί νινζρεξψο ε
παξάγξαθνο πνπ πξνζδηνξίδεη ηε δηάξθεηα ηεο κφληκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4387/2016
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μαξθνχιεο: πληαζζφκαζηε κε ην έγγξαθν θαη δεηνχκε θαη εκείο φπσο ε πνιηηεία
θξνληίζεη γηα ηελ επίιπζε ησλ αληζνηήησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο
δηάηαμεο.
Μειηφπνπινο: χκθσλα κε ην λ. 4387/2016 ηεο ηφηε θπβέξλεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ εθηφο απφ
ηηο κεγάιεο αλαηξνπέο ζηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, κε ην δηαρσξηζκφ
ηεο ζχληαμεο ζε Δζληθή θαη αληαπνδνηηθή, ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληάμηκνπ
κηζζνχ, ηελ θαηάξγεζε ηεο 13εο θαη 14εο ζχληαμεο, ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηα 67, ηελ
θαηάξγεζε νπζηαζηηθά ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο, εηζάγεηαη ε δηάθξηζε
γηα φζνπο δελ έρνπλ 40 έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα -ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νκνγελείο.
πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 7 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εζληθή ζχληαμε, ζηε 2ε παξάγξαθν
πξνβιέπεηαη:
2. Δηδηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο, ε Δζληθή χληαμε
θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο εθφζνλ δηακέλνπλ κφληκα θαη λφκηκα ζηελ Διιάδα γηα
ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) έηε, κεηαμχ ηνπ 15νπ έηνπο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν
ζπκπιεξψλνπλ ην πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο. Ζ κφληκε δηακνλή γηα
ηνπο πνιίηεο ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνδεηθλχεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε
δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζε απηνχο. Σν πνζφ ηεο κεηψλεηαη γηα ηνπο
ζπληαμηνχρνπο ιφγσ γήξαηνο θαηά 1/40 γηα θάζε ρξφλν πνπ ππνιείπεηαη ησλ ζαξάληα (40) εηψλ
δηακνλήο ζηελ Διιάδα, κεηαμχ ηνπ 15νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν
ζπκπιεξψλνπλ ην πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο.
Με ηελ ξχζκηζε απηή, ηδηαίηεξα ηελ πξνυπφζεζε ησλ 40 εηψλ, θαηαδηθάδνληαη
εξγαδφκελνη πνπ έρηηζαλ φιεο ηηο ππνδνκέο γηα ηνπο νιπκπηαθνχο αγψλεο, ην αεξνδξφκην, πνπ
ζαθαηεχηεθαλ ζηα έξγα θαη ζηηο νηθνδνκέο, αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, πνιινί
απφ απηνχο κε εξγαζία απφ ην 1992 λα ηνπο ρνξεγείηαη ηειηθά εζληθή ζχληαμε, ςίρνπια.
Ζ ξχζκηζε απηή είλαη απαξάδεθηε θαη εηζάγεη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ ελψ
ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ ζπλερίδεη λα ηελ εθαξκφδεη παξά ηηο ππνζρέζεηο φηη ζα ηελ θαηαξγνχζε.
Ωο Λατθή πζπείξσζε ζεσξνχκε δίθαην ην αίηεκα ηνπ πιιφγνπ θαη φηη νθείιεη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην Βέξνηαο λα ην ππνζηεξίμεη δηακνξθψλνληαο ζρεηηθφ ςήθηζκα κε απηφ ηα
αίηεκα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ.
ηδεξφπνπινο: Εεηείηαη λα εθδνζεί ςήθηζκα «γηα λα ηξνπνπνηεζεί ε παξάγξαθνο 2 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ λ.4387/2016 θαη λα κελ θαζνξίδεηαη ε έληαμε ηνπ ζπληαμηνχρνπ ζηε
ζπληαμηνδφηεζε ηεο εζληθήο ζχληαμεο απφ ηα έηε κφληκεο θαη λφκηκεο δηακνλήο ηνπ…», ρσξίο λα
πξνηείλεηαη θάηη ζπγθεθξηκέλν, θάπνηνη φξνη, θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξίπησζή ηνπο, ηη λα
ηζρχεη, δειαδή φπνηνο έξρεηαη γηα δπν ρξφληα ζηε ρψξα καο λα έρεη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη θη
απηφο πνπ δεη θη εξγάδεηαη κφληκα θαη λφκηκα γηα 15 ρξφληα.
Γελ ζεσξψ ζσζηφ ζηνλ λφκν λα κελ ππάξρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο θη επεηδή δελ
πξνηείλεηαη θάηη ζπγθεθξηκέλν απφ ην σκαηείν είκαη θαηά ηνπ ππνβιεζέληνο ςεθίζκαηνο.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 9-3-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σν απφ 13/2/2020 έγγξαθν ηνπ σκαηείνπ «Παλειιήληα πληνληζηηθή Δπηηξνπή
Δπαλαπαηξηδνκέλσλ, Διιήλσλ-Πνληίσλ».
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο

4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ παξαθάησ ςεθίζκαηνο:
«Σν Γ.. Βέξνηαο εθθξάδεη ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζην δίθαην αίηεκα ηνπ σκαηείνπ
«Παλειιήληα πληνληζηηθή Δπηηξνπή Δπαλαπαηξηδνκέλσλ, Διιήλσλ-Πνληίσλ».
Σν Γ.. Βέξνηαο δεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4387/2016, ψζηε λα
κελ θαζνξίδεηαη ε έληαμε ηνπ ζπληαμηνχρνπ ζηε ζπληαμηνδφηεζε ηεο εζληθήο ζχληαμεο απφ ηα
έηε κφληκεο θαη λφκηκεο δηακνλήο ηνπ θαη λα εμαθαληζηεί νινζρεξψο ε παξάγξαθνο πνπ
πξνζδηνξίδεη ηε δηάξθεηα ηεο κφληκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4387/2016».
Σν παξφλ ςήθηζκα λα θνηλνπνηεζεί ζηα ηνπηθά θαη ειεθηξνληθά Μ.Μ.Δ., θαζψο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 87 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Η.

Καξαγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 2-4-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

