
Με ιδιαίτερη επιτυχία και σοβαρότητα, πραγματοποιήθηκε η  

21η Ετήσια Τακτική Γ. Σ. Του Συνδέσμου μας, στις 6 φεβρουαρίου 2011

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2011, και ώρα 10:00 το 

πρωί, τα μέλη του Πανελλαδικού Συνδέσμου 

Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, 

πραγματοποίησαν, - σύμφωνα με την επίσημη 

πρόσκλησή τους -, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Συνδέσμου, που βρίσκεται επί της οδού Δημητσάνης 3 

– 5, στο Μοσχάτο (1ος όροφος), την 21η Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση για το έτος 2011.  

 

Στις 10:00 π.μ. αφού διαπιστώθηκε απαρτία ξεκίνησαν 

οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών της 

Γενικής Συνέλευσης, με τα ακόλουθα θέματα 

Ημερήσιας Διάταξης: 
 

1. Λογοδοσία του ΔΣ σχετικά με την όλη δράση του 
κατά το διαρρεύσαν έτος 2010 και ψηφοφορία για 
την έγκριση αυτού. (Πρόεδρος Δ.Σ.). 

2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την 
οικονομική διαχείριση και ψηφοφορία για την 
έγκριση αυτής ως και την απαλλαγή του ΔΣ από 
κάθε ευθύνη. (Πρόεδρος Ε.Ε.) 

3. Κατάθεση του οικονομικού απολογισμού – 
ισολογισμού για το παρελθόν έτος και του 

προϋπολογισμού για το τρέχον έτος και έγκριση 
αυτών. (Ταμίας Δ.Σ.). 

4. Προτάσεις μελών 
 

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας, κος 

Σπύρος Σταυριανόπουλος, ο οποίος παρουσίασε 

συνοπτικά τα πεπραγμένα του Δ.Σ. του Συνδέσμου 

μας, για το διαρρεύσαν έτος 2010, τα οποία και 

εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Σώμα της Γ.Σ. 
 

Έπειτα, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, κος Σκριβάνος Αράπογλος και διάβασε την 

Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το διαρρεύσαν 

έτος, 2010, η οποία και εγκρίθηκε ομόφωνα από το 

Σώμα. 
 

Τέλος, το λόγο πήρε ο Ταμίας του Δ.Σ., κος Σακοράφας 

Παναγιώτης, και κατέθεσε προς έγκριση στο Σώμα, τον 

Οικονομικό Απολογισμό – Ισολογισμό για το παρελθόν 

έτος, 2010 και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος 

έτους, τα οποία και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το 

Σώμα. 
 

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα επικριτικοί ήταν οι 

σχολιασμοί που είχαν ως αντικείμενο, τις περικοπές 

στους μισθούς και συντάξεις των συναδέλφων μας και 

με ιδιαίτερη ένταση σχολιάστηκε η ματαίωση της 

λειτουργίας της κατασκήνωσης στο ΚΑΑΠ Βούλας, με 

καυστικές επικρίσεις για τις ευθύνες της ΕΟΚΑ, σε 

τέτοιο βαθμό, που άλλοι να μην ψηφίσουν στις 

εκλογές για «αντιπροσώπους» της ΕΟΚΑ και πολλοί 

περισσότεροι να μην έρθουν να ψηφίσουν! 
 



Ακολούθησαν πλήθος προτάσεων από τα μέλη της 

Γενικής Συνέλευσης, με αποτέλεσμα να διατυπωθεί το 

ακόλουθο ψήφισμα: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 

 

Ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, κατά την 21η Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση του, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011, ενέκρινε το ακόλουθο 

ψήφισμα: 
 

«Ομόφωνα τα μέλη της 21η Γενικής Συνέλευσης του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και 

Κινητικά Αναπήρων» 
 

Ζ Η Τ Ο Υ Ν  Α Π Ο  Τ Η Ν  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η  
 

1. Την εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία, από κάθε άλλο οικονομικό μέτρο, που επιφέρει μείωση ή 

περικοπή του μισθού τους, των συντάξεών τους ή των αναπηρικών τους επιδομάτων, που τυχόν θα 

προκύψουν στο μέλλον, κατ’ επιταγή του μνημονίου, για τον περιορισμό της δημοσιονομικής κρίσης. 
 

2. Την ακύρωση των όποιων αντικοινωνικών και αλγεινών μέτρων, έχουν ήδη επιβληθεί σε βάρος των 

μισθών, συντάξεων, αναπηρικών επιδομάτων, των τεχνικών βοηθημάτων και του υγειονομικού υλικού, 

που απαιτούνται για την βελτίωση της ποιότητος ζωής τους και τη στήριξη της υγείας των Ατόμων με 

Αναπηρία. 
 

3. Την συνέχιση της 18χρονης λειτουργίας της κατασκήνωσης των βαριά κινητικά αναπήρων στο ΚΑΑΠ 

Βούλας και στην Πεντέλη, ανατρέποντας την αναίτια ακύρωση της λειτουργίας τους κατά το 2010. 
 

4. Την άρση των εισοδηματικών κριτηρίων, στις παροχές που διατίθενται για τα ΑμεΑ, όπως για την 

χορήγηση του 13ου και 14ου μισθού, του εξωιδρυματικού επιδόματος, των εισιτηρίων κοινωνικού 

τουρισμού, της ΔΕΗ κτλ, γιατί οι ανάγκες τουλάχιστον των βαριά κινητικά αναπήρων είναι πολύ μεγάλες 

και τα χορηγούμενα αναπηρικά τους επιδόματα, δεν καλύπτουν ούτε το 50% των δαπανών τους. 


