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   Ππαγμαηοποιήθηκε ηο 20

ο
 Εκλογοαπολογιζηικό ςνέδπιο ηηρ ΠΟΓΚΑμεΑ 

  Επανεκλογή πύπος Ζοςμποςλίδη ζηη θέζη ηος Α΄ Ανηιπποέδπος 

  

   Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 11 θαη 12 Μαξηίνπ 2023 ην 20
ν
  

Δθινγναπνινγηζηηθό πλέδξην ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο ωκαηείωλ Γνλέωλ 

θαη Κεδεκόλωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία κε κεγάιε παξνπζία εθπξνζώπωλ απ΄ όιε ηελ 

Διιάδα κε εκεξήζηα δηάηαμε  ηελ έγθξηζε απνινγηζκώλ , πξνϋπνινγηζκνύ, 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο, ηνπνζεηήζεηο – πξνηάζεηο ζπλέδξωλ θαη ηελ εθινγή 

Πξνεδξείνπ,  λέαο  Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη λένπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ. 

  Σνλ ύιινγν Γνλέωλ Κεδεκόλωλ θαη Φίιωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο 

εθπξνζώπεζαλ ν Πξόεδξνο θ. πύξνο Ενπκπνπιίδεο , ν νπνίνο επαλεθιέρζεθε γηα 9
ε
 

ζεηεία ζηε ζέζε ηνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη πξνέδξεπζε 

ηνπ πλεδξίνπ θαη ν Αληηπξόεδξνο  θ. Αιέθνο Κππξηαλόο, ν νπνίνο εθιέρζεθε ζηελ 

Διεγθηηθή Δπηηξνπή. 

    Σν ζπλέδξην απηό ήηαλ ζεκαληηθό δηόηη αθελόο κελ εγθξίζεθαλ νκόθωλα ν 

Γηνηθεηηθόο θαη Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο 2019-2023, ν Πξνϋπνινγηζκόο 2023-

2027, ην Πξόγξακκα Γξάζεο πνπ δείρλεη ηελ θνηλωληθή ζπλνρή θαη αιιειεγγύε ηωλ 

γνλέωλ ηωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία, αθεηέξνπ αλαδείρζεθαλ κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηωλ 
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ζπλέδξωλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηωλ πιιόγωλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαζώο επίζεο θαη 

ζεκαληηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο. 

 Σν ζπλέδξην απηό ήηαλ θαη επεηεηαθό αθνύ ε ΠΟΓΚΑκεΑ ζπκπιήξωζε θέηνο 40 

ρξόληα θνηλωληθνζπλδηθαιηζηηθώλ αγώλωλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ 

αηόκωλ κε αλαπεξία, όπωο απηά απνξξένπλ από ηελ Γηεζλή ύκβαζε ηνπ ΟΖΔ πνπ 

θπξώζεθε από ηελ Διιεληθή  Βνπιή κε ηνλ Νόκν 2074/2012 θαη από ην Διιεληθό 

ύληαγκα άξζξα 16θαη 21 θαη πξν πάληωλ γηα ην ππέξηαην αγαζό θαη δηθαίωκα ζηε 

δωή λα δνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία κε ζεβαζμό και αξιοππέπεια. 

  Σν ζπλέδξην ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε Τθππνπξγόο Δξγαζίαο θα Γόκλα 

Μηραειίδνπ, ε εθπξόζωπνο ηνπ ΤΡΗΕΑ- ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΤΜΜΑΥΗΑ θα Θεαλώ 

Φωηίνπ, ε εθπξόζωπνο ηνπ ΠΑΟΚ – ΚΗΝΑΛ θα Νάληηα Γηαλλαθνπνύινπ, ν 

εθπξόζωπνο ηνπ ΚΚΔ θ. Υάξεο Υνπξδάθεο, ε εθπξόζωπνο ηνπ ΜΔΡΑ 25 θα 

Θενδώξα Θενδωξνπνύινπ, Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θ. 

Γεώξγηνο ηακάηεο θαη ν Πξόεδξνο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηόκωλ κε 

Αλαπεξία θαη  Πξόεδξνο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Φόξνπκ Αηόκωλ κε Αλαπεξία . 

     

                                                    Με εθηίκεζε  

    Ο Πξόεδξνο                                                                   Ζ Γξακκαηέαο 

πύξνο Ενπκπνπιίδεο                                                     Μαίξε Κνληνύ 

 


