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Από:

poamskp (poamskp@otenet.gr)

Προς:
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Κοιν.:
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Αγαπητή κα Καραγιώργου,

Συνημμένα θα βρείτε επιστολή επίπληξης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά
Πλάκας, με Αρ. Πρωτ. ΑΠ596 / 20.02.2018, η οποία κοινοποιείται και στο σωματείο της ΕΕΑΣΚΠ.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΑμΣΚΠ

Δέσποινα Ζελιαναίου
Γραμματέας Διοίκησης

Σοφοκλέους & Αριστοτέλους 19
Ελληνικό 16777, Αθήνα
Τηλ.& FAX.2130222777
poamskp@otenet.gr
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Ελληνικό, 20 Φεβρουαρίου 2018
Αριθ.Πρωτ: 596/2018
Προς: κ. Μαργαρίτα Καραγιώργου
Πρόεδρος ΕΕΑΣΚΠ
Αντιπρόσωπος ΕΕΑΣΚΠ στην ΠΟΑμΣΚΠ

Θέμα: Επιστολή επίπληξης

Κυρία Καραγιώργου,
Σας ενημερώνουμε πως με την παρούσα επιστολή υλοποιούμε την απόφαση της
40ης συνεδρίασης του Δ.Σ της ΠΟΑμΣΚΠ για την πειθαρχική ποινή της εγγράφου
επιπλήξεώς σας, λόγω υποτροπής σας σε παλαιότερη πειθαρχική ποινή (στέρηση
των δικαιωμάτων του άρθρου 8 για ένα έτος, ήτοι αντιπροσώπευσης του
σωματείου -μέλους στο οποίο ανήκετε και έχετε εξουσία αντιπροσώπευσης δια της
συμμετοχής σας σε Γ.Σ. της Ομοσπονδίας και ψήφισης επί των αποφάσεων αυτής
όπως σας είχε γνωστοποιηθεί με την επιστολή της ΠΟΑμΣΚΠ με ΑΠ 21/2014).
Μετά από σχετική απόφαση επί του Θέματος 2 στην Ημερήσια Διάταξη της 40ης
Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΠΟΑμΣΚΠ, που διενεργήθηκε στις 19/2/2018, σας
αποστέλλεται η παρούσα επιστολή επίπληξης για την αντικαταστατική
συμπεριφορά σας και τα παρακάτω ενδεικτικά παραπτώματα σύμφωνα με το
καταστατικό (Άρθρο 5, κεφάλαιο: Πειθαρχικές Ποινές):
1) Παρεμπόδιση της επιτυχίας των σκοπών της Ομοσπονδίας.
2) Παράβαση ή μη εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι στην Ομοσπονδία, που
πηγάζουν από το Καταστατικό και την σχετική περί Σωματείων Νομοθεσία ή από
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας.
3) Διενέργεια πράξεων που προσβάλουν την αξιοπρέπεια αντιπροσώπων
σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας.
4) Προσβλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι στα όργανα και στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
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Η ΠΟΑμΣΚΠ κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποίησε πλήθος ενεργειών και
συναντήσεων – μεταξύ αυτών στο Υπ΄. Εργασίας και το ΕΦΚΑ - για την ένταξη της ΠΣ
στις Μη-Αναστρέψιμες παθήσεις αλλά και την αναθεώρηση του ελάχιστου
ποσοστού αναπηρίας της ΠΣ στον ΕΠΠΠΑ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ), μετά την δημοσίευση του διευρυμένου Πίνακα
Μη-Αναστρέψιμων παθήσεων στις 8/1/2018 (Φ.80000/οικ.2/1/2017 ΦΕΚ Β' 7/8-12018), αντέδρασε έντονα αποστέλλοντας επιστολή διαμαρτυρίας στο Υπουργείο
Εργασίας και άλλους αρμόδιους, στην οποία δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα από τα
ΜΜΕ και από πολιτικούς διαφόρων παρατάξεων που έκαναν σχετικές ερωτήσεις σε
συνεδριάσεις της Βουλής των Ελλήνων, για την μη-συμπερίληψη της Πολλαπλής
Σκλήρυνσης (ΠΣ) στον Πίνακα Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων.
Μετά τις πλείστες αντιδράσεις, και με προσωπική παρέμβαση της Υπουργού
Εργασίας, η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου και εισηγήθηκε την
ένταξη συγκεκριμένων μορφών στον Πίνακα των παθήσεων των οποίων η αναπηρία
καθορίζεται επ' αόριστον.
Η ΠΟΑμΣΚΠ έχει ζητήσει με την από 7/2/2018 επιστολή της με Αρ. Πρωτ. ΑΠ
583/2018, συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, ώστε να υπάρξουν διευκρινίσεις,
πριν την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με την αναθεώρηση
του Πίνακα των Μη-Αναστρέψιμων Παθήσεων και την ένταξη και άλλων
κατηγοριών όπου η αναπηρία είναι μη αναστρέψιμη παρότι δεν ανήκουν στις
προαναφερόμενες μορφές. Σαφώς η ΠΟΑμΣΚΠ υποστηρίζει πως η ΠΣ θα πρέπει να
ενταχθεί ως αυτόνομο νόσημα στον Πίνακα, αφού παγκοσμίως παραμένει ανίατη,
μη-αναστρέψιμη νόσος, όμως αυτό το πρώτο βήμα επιτυχίας μας ικανοποιεί και
θέτει νέες βάσεις στις διεκδικήσεις μας
Το τελευταίο διάστημα, εξ΄αφορμής της συμπερίληψης μορφών της ΠΣ στον Πίνακα
Παθήσεων των οποίων η αναπηρία κρίνεται επ' αόριστον, τόσο η ΕΕΑΣΚΠ όσο κι
εσείς προσωπικά, καταφέρεστε διαρκώς με Δ.Τ. , δημοσιεύματα και σχόλια σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης κατά της ΠΟΑμΣΚΠ αλλά και της προέδρου της κ. Β. Μαράκα.
Οι κατ΄ εξακολούθηση αντικαταστατικές και μη αλληλέγγυες ενέργειές σας, έχουν
δημιουργήσει αρνητικό κλίμα που παρεμποδίζει την αρμονική λειτουργία της
Ομοσπονδίας και επιπλέον έχουν προκαλέσει ηθική βλάβη για την εικόνα και το
έργο της.
Η ΠΟΑμΣΚΠ θα ενημερώσει εγγράφως την ΕΕΑΣΚΠ για την παρούσα επιστολή
επίπληξης , προκειμένου να λάβει γνώση για τα πειθαρχικά σας παραπτώματα και
να πράξει τα δέοντα για την αποτροπή ανάλογων συμπεριφορών.
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Λόγω της υποτροπής σας και σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΟΑμΣΚΠ (Άρθρο 5
ενότητα ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ) η ΠΟΑμΣΚΠ θα προβεί στις ενέργειες που προβλέπει
το Καταστατικό της.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Βασιλική Μαράκα
Η Πρόεδρος

Μαρία Μαμαλάκη
Η Γενική Γραμματέας
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