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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
 
Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος συμμετέχει στην κινητοποίηση που διοργανώνει η Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) την Τρίτη 13/12/2011 στην Πλατεία Ομονοίας, ώρα 
11:00 το πρωί και η οποία θα καταλήξει σε πορεία  διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας, 
προκειμένου να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας για την τραγική θέση που έχουμε περιέλθει εξαιτίας της 
εντεινόμενης οικονομικής κρίσης για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι και για την άμεση εφαρμογή 
πολιτικών και μέτρων προστασίας μας. 
Το διεκδικητικό πλαίσιο της Ε.Σ.Α.μεΑ. αφορά όλα τα ΑμεΑ και ειδικότερα για τους Κωφούς-Βαρήκοους 
διεκδικούμε: 
 Να εξαιρεθούμε από όλα τα σκληρά και άδικα μέτρα που έχουν ήδη μειώσει δραματικά τα εισοδήματά 
μας (μειώσεις μισθών και επικουρικών συντάξεων, επιβολή έκτακτων εισφορών κ.λπ.).  
 Να επανα-χρηματοδοτηθεί άμεσα από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης το Πρόγραμμα 
Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα προκειμένου να συνεχίσουν να καλύπτονται, όπως άλλωστε 
συνέβαινε επί σειρά ετών, οι πάσης φύσεως επικοινωνιακές ανάγκες των κωφών και βαρήκοων πολιτών 
της χώρας.  
 Να θεσπιστεί ένα σύγχρονο πλαίσιο προστασίας για την ένταξη και παραμονή μας στην εργασία. Να 
διοριστούν άμεσα όλοι οι επιτυχόντες των προηγούμενων (γενικών και ειδικών) προκηρύξεων του 
Ν.2643/1998, ανεξαρτήτως του περιοριστικού μέτρου 1/10. Να καταργηθεί το εισοδηματικό κριτήριο των 
12.000 € για την εξαίρεσή μας από το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας.  
 Να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε είδους προσπάθεια που αποσκοπεί στη χρήση του Κανονισμού 
Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ) ως εργαλείου περικοπής δημοσιονομικών δαπανών και να 
σχεδιαστεί στη βάση των αρχών της ιατρικής επιστήμης και της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας.  
 Να καταρτιστεί ένας Ενιαίος Κανονισμός Παροχών για όλους τους ασφαλισμένους που θα εγγυάται τη 
δωρεάν χορήγηση όλων των θεραπευτικών μέσων, μεθόδων, προθέσεων και τεχνικών μέσων. 
 Να καταστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση προσβάσιμη, ανοιχτή και «φιλική» σ’ εμάς και να αρθούν όλες 
οι διατάξεις που αναπαράγουν και διαιωνίζουν ρατσιστικές και αποτρόπαιες συμπεριφορές. Να παρέχεται 
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε Κωφό-Βαρήκοο μαθητή η αναγκαία υποστήριξη. 
Να σχεδιαστεί επιτέλους συγκεκριμένο πλαίσιο μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία προς και από τα 
σχολεία τους.  
 

Καλούμε όλους τους Κωφούς-Βαρήκοους να συμμετάσχουν σύσσωμα  
στην κινητοποίηση 

Τρίτη 13/12/2011 στην Πλατεία Ομονοίας, ώρα 11:00 το πρωί 
 

      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
            ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΝΙΔΟΥ                ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΓΑΡΓΑΛΗΣ       


