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Από το πρακτικό της 1/27-1-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 22/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με
τις εφαρμογές της διάταξης της παρ. 2 του αρ. 7 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α
85 12.5.2016)
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 27-1-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε σε
Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 1897/23-1-2020
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αλεξιάδου Ιωάννας, που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα
ένας
(41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα τρεις
(33), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
22. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
1. Αλεξιάδου Ιωάννα
23. Μπαμπούλας Κωνσταντίνος
2. Απατσίδης Δημήτριος
24. Ασβεστάς Βασίλειος
3. Σαουλίδης Αντώνιος
25. Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ)
4. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
26. Τσιγκιρλιώτης Παναγιώτης
5. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
27. Ωραιόπουλος Λάζαρος
6. Ζιγκερίδης Δημήτριος
28. Ζησάκος Χρήστος
7. Γκατζές Στέλιος
29. Σαγινίδης Αναστάσιος
8. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
30. Βέλλης Χαράλαμπος
9. Καγιαμπίνη Ειρήνη
31. Σταματίου Χρήστος
10. Συμεωνίδης Απόστολος
32. Λαθήρας Ιωάννης
11. Κυζιρίδης Θεόδωρος
33. Κυπραίου Μαρία
12. Τερζίδου Αλεξάνδρα
ΑΠΟΝΤΕΣ
13. Τσακιρίδης Αναστάσιος
1. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
14. Ανδριανίδου Σοφία
2. Ασβεστά Σοφία
15. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
3. Παπάζογλου
(Πενλόγλου)
16. Καλτσίκας Αθανάσιος
Απόστολος
17. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
4. Ζουμπουλίδης Μιχαήλ
18. Καδίκας Αθανάσιος
5. Καλλινικίδης Νικόλαος
19. Ζαρίφης Ιωάννης
6. Μασλαρινός Δημήτριος
20. Βαρσάμης Νικόλαος
7. Πάππου Μιχαήλ
21. Ζάχαρης Ηλίας
8. Ακριτίδης Δημήτριος
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4555/2018, ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης
Συμεών, ο οποίος και προσήλθε.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του
Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κα Αυγερινού Ειρήνη,
Κοινότητας Νεάπολης κα Τερζή Χριστίνα, Κοινότητας Πεύκων κα Αμοιρίδου Κυριακή,
Κοινότητας Αγίου Παύλου κος Ταχτατζής Κωνσταντίνος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 1348/2018 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρήθηκαν από τη διοικητική υπάλληλο του Δήμου κα Θαρρενάκη Ελισσάβετ.
Αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση τριών (3) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
Αποσύρθηκε το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης λόγω παρέλευσης του χρόνου
συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο, 3ο έκτακτο, 11ο, 21ο, 1ο ,2ο, 3ο, 4ο,
5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, θέματα ημερήσιας
διάταξης.
Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ.
κ.κ. Πάππου Μιχαήλ.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ.
κος Τσιγκιρλιώτης Παναγιώτης.
Πριν τη συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Ζάχαρης Ηλίας, Αντύπας Γεράσιμος, Μπαμπούλας Κωνσταντίνος, Ασβεστάς
Βασίλειος, Τελιορίδου Νικολέττα και Σαγινίδης Αναστάσιος.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κος
Ζησάκος Χρήστος.
Πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ.
Απατσίδης Δημήτριος, Τσουκαλά Αικατερίνη, Αντωνιάδου Ελένη, Συμεωνίδης
Απόστολος, Κυζιρίδης Θεόδωρος, Ανδριανίδου Σοφία, Γενίτσαρη Παρή, Καδίκας
Αθανάσιος, Ζαρίφης Ιωάννης και Βαρσάμης Νικόλαος.
Η Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση και

λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με τις εφαρμογές της
διάταξης της παρ. 2 του αρ. 7 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 12.5.2016), έθεσε υπόψη
το αίτημα του Σωματείου «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Επαναπατριζόμενων,
Ελλήνων-Ποντίων για έκδοση ψηφίσματος και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν
σχετικά
Κατά τη συζήτηση του θέματος, παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Σωματείου «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Επαναπατριζόμενων, ΕλλήνωνΠοντίων οι οποίοι μίλησαν σχετικά
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά
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Αναλυτικά οι τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων καταγράφονται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα η Πρόεδρος, ο Δήμαρχος, τα μέλη
του Δ.Σ., ο Πρόεδρος και τα μέλη του Σωματείου εξέθεσαν και αναλυτικά
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) το
αίτημα του Σωματείου «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Επαναπατριζόμενων,
Ελλήνων-Ποντίων για έκδοση ψηφίσματος και 3) τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα
ΨΗΦΙΣΜΑ
Επειδή θεωρούμε τον συγκεκριμένο νόμο προδήλως, αντισυνταγματικό και εισάγοντα
δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος των ομογενών και των παλιννοστούντων Ελλήνων,
καθώς οι προϋποθέσεις της ένταξης σε αυτόν απαιτούν 40 χρόνια μόνιμης και
νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη
χορήγηση σύνταξης (για την πλήρη εθνική σύνταξη του ποσού των 384 ευρώ).

Η εφαρμογή του νόμου αυτού προκαλεί σήμερα μεγάλο πρόβλημα στους ομογενείς
Έλληνες κυρίως από τα πρώην κράτη της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς το μεγάλο
ρεύμα παλιννόστησης των ομογενών από τα συγκεκριμένα κράτη ξεκίνησε από το
έτος 1990 και δεν είναι δυνατόν να έχουν συμπληρωθεί τα 40 έτη που προαπαιτεί ο
νόμος. Επίσης, δεν δίνεται το δικαίωμα για την εξαγορά ενσήμων (αναγνώριση
χρόνου ασφάλισης).

Ως εκ τούτου, διακόπηκαν πολλές από τις καταβαλλόμενες συντάξεις (επίδομα
ανασφάλιστου υπερήλικα) των ομογενών που χορηγούντο από τον τ. Ο.Γ.Α.
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.), ενώ πολλοί ακόμη ομογενείς θα χρειαστεί να περιμένουν επί πολλά έτη
για την χορήγηση σύνταξης σε αυτούς. Στην πράξη ο νόμος αυτός με την
προϋπόθεση των 40 ετών, αποκλείει κυρίως τους ομογενείς της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης και τούτο διότι οι Έλληνες του εξωτερικού (εκτός από ομογενείς της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης και τους ομογενείς από την Αλβανία), όπως της Γερμανίας, της
Αυστραλίας αλλά και των υπόλοιπων χωρών και κυρίως των Κρατών Μελών της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (είτε λόγω των κανόνων του Ευρωπαϊκού δικαίου, είτε λόγω
διμερών σχέσεων), λαμβάνουν και δεύτερη σύνταξη με συνέπεια να έχουν ένα
εισόδημα ως πόρο επιβίωσης τους. Αντιθέτως, εμείς, ελλείψει διμερών συμβάσεων με
τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., αφενός μεν δεν έχουμε κανένα εισόδημα από την εκεί
παρασχεθείσα εργασία μας κι αφετέρου δεν μπορούμε να μεταφέρουμε και να
χρησιμοποιήσουμε στην ημεδαπή τον χρόνο ασφάλισής μας στις χώρες της πρώην
Ε.Σ.Σ.Δ., διότι το κράτος δεν μερίμνησε ποτέ για εμάς τους παλιννοστούντες Έλληνες
της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης να κάνει μία διμερή σχέση με την Ρωσία για να
εξασφαλίσει και για εμάς μια δεύτερη σύνταξη.

Επιθυμούμε να μην γίνεται ο διαχωρισμός μας από τους Έλληνες που γεννήθηκαν
στην Ελλάδα, ούτε ζητάμε ευνοϊκότερες διατάξεις.

Ζητάμε την ίση μεταχείριση και όχι την έμμεση εξαίρεσή μας από τα δίκαια της
χώρας, διότι στην πράξη, ο συγκεκριμένος νόμος εξαιρεί τους ομογενείς της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης και τους ομογενείς από την Αλβανία.

Οικονομικός προϋπολογισμός σε περίπτωση εξαίρεσης μας από το νόμο
-270.000 Παλιννοστούντες Έλληνες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης
-το 1/5 ηλικιωμένοι σήμερα
-το ποσό που θα επιβαρυνθεί η χώρα αντιστοιχεί περίπου στα 2.500.000€ ή
3.000.000€ το χρόνο.

Με λίγα λόγια, η παραπάνω διάταξη είναι αντισυνταγματική και δεν πρέπει να
εφαρμοστεί στην περίπτωσή μας, διότι θα φαίνεται ότι τιμωρούμαστε σήμερα λόγω
του εγκλωβισμού μας σε μία χώρα που ήταν η μοναδική που μας δέχτηκε μετά από
την προσφυγή μας εξαιτίας της γενοκτονίας των Ποντίων από τους Τούρκους.

Επειδή παραβιάζονται οι διατάξεις των αρ. 4 παρ. 1, 25 παρ. αρ. 1 και αρ. 22 παρ. 1
και 5 του Συντάγματος.

Αναφερόμενοι σε όλα τα παραπάνω

Ζητούμε
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Να τροποποιηθεί η παρ. 2 του αρ. 7 του νόμου 4387/2016 και να μην καθορίζεται η
ένταξη του συνταξιούχου στην συνταξιοδότηση της εθνικής σύνταξης από τα έτη
μόνιμης και νόμιμης διαμονής του και να εξαφανιστεί ολοσχερώς η παράγραφος που
προσδιορίζει την διάρκεια της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα για την εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4387/2016
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 22/2020
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αλεξιάδου Ιωάννα
Απατσίδης Δημήτριος
Σαουλίδης Αντώνιος
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Γκατζές Στέλιος
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Καγιαμπίνη Ειρήνη
Συμεωνίδης Απόστολος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Ανδριανίδου Σοφία
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Καλτσίκας Αθανάσιος
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Καδίκας Αθανάσιος
Ζαρίφης Ιωάννης
Βαρσάμης Νικόλαος
Ωραιόπουλος Λάζαρος
Ζησάκος Χρήστος
Βέλλης Χαράλαμπος
Σταματίου Χρήστος
Λαθήρας Ιωάννης
Κυπραίου Μαρία
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