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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
                                                                                                         

Καηόπηλ ηεο λέαο δξαζηηθήο πεξηθνπήο ηεο επηρνξήγεζεο πξνο ηελ Οκνζπνλδία Κσθώλ Διιάδνο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηεξκελείαο ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα (ΔΝΓ), ε 

Οκνζπνλδία βξίζθεηαη ζηελ πιένλ δπζάξεζηε ζέζε λα αλαθνηλώζεη όηη ην Πξόγξακκα δηαθόπηεηαη 

από Γεπηέξα, 12 επηεκβξίνπ 2011, αδπλαηώληαο λα εμππεξεηήζεη πιένλ ηνπο Κσθνύο-Βαξήθννπο 

ηεο ρώξαο γηα ηελ θάιπςε ησλ επηθνηλσληαθώλ ηνπο αλαγθώλ. 

ηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ην Πξόγξακκα Γηεξκελείαο έρεη ζεκεηώζεη ηεξάζηηα απήρεζε ζε όινπο 

ηνπο Κσθνύο-Βαξήθννπο ηεο ρώξαο, νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ ηε κέγηζηε ζπκβνιή ηνπ ζηε βειηίσζε 

ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπο, δεδνκέλνπ όηη κόλν κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ δηεξκελέα ηα Κσθά-Βαξήθνα 

άηνκα απνιακβάλνπλ ακθίδξνκε θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Πξάγκαηη, ε Οκνζπνλδία Κσθώλ Διιάδνο κέζσ ηνπ ελ ιόγσ Πξνγξάκκαηνο 

πξνζπαζνύζε λα θαιύςεη παλειιαδηθά ηηο πάζεο θύζεσο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηεο Κνηλόηεηαο ζε 

δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνύο, λνζνθνκεία θαη ηαηξεία, ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα, δηθαζηήξηα 

θαη δηθεγνξηθά-ζπκβνιαηνγξαθηθά γξαθεία γηα πνηθίιεο λνκηθέο πξάμεηο, θνηλσληθέο εθδειώζεηο θαη 

ζπλέδξηα θηι. 

Η ζεκεξηλή δξαζηηθή κείσζε ηεο επηρνξήγεζεο έξρεηαη εμάιινπ λα πξνζηεζεί ζε θαη’ εμαθνινύζεζε 

ζηαδηαθέο πεξηθνπέο, δίλνληαο ηε ραξηζηηθή βνιή ζην Πξόγξακκα Γηεξκελείαο θαη νδεγώληαο ηνπο 

Κσθνύο-Βαξήθννπο ηεο ρώξαο πνιιέο δεθαεηίεο πίζσ, όηαλ βξίζθνληαλ ζηελ αθάλεηα θαη ηνλ 

θνηλσληθό απνθιεηζκό. 

Καινύκε ζύζζσκε ηελ Κνηλόηεηα ησλ Κσθώλ-Βαξήθνσλ ζε εγξήγνξζε γηα δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο 

ζε πεξίπησζε πνπ νη ελέξγεηεο ηεο Οκνζπνλδίαο Κσθώλ Διιάδνο γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο 

απαξάδεθηεο απόθαζεο δελ επνδώζνπλ. Παξάιιεια, ηνπο πξνηξέπνπκε πιένλ λα απεπζύλνληαη γηα 

ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο ζε απηνύο ηνπο νπνίνπο βαξαίλεη ε θαηάξξεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γηεξκελείαο: 



Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (Αξηζηνηέινπο 17, Αζήλα): 

 Τθππνπξγόο ΤΚΑ, θ. Μάξθνο Μπόιαξεο: 

Σει.: 210 52 00 406 & 210 52 30 091, Φαμ: 210 52 31 707 

 Γεληθόο Γξακκαηέαο Πξόλνηαο, θ. Γεώξγηνο Καηξηβάλνο: 

Σει.: 210 52 31 193 & 210 52 44 363, Φαμ: 210 52 35 982 

 Πξντζηακέλε Γηεύζπλζεο Πξνζηαζίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία, θ. Παξαζθεπή Μαλζνπνύινπ: 

Σει: 210 52 35 004, Φαμ: 210 52 36 027 
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