
  

 

Αθήνα, 25/02/2014       Αρ. Πρωτ.: 393   

            

Προς:  -Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, 

 κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο 

            -Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, 

 κ. Συμεών Κεδίκογλου 

Κοιν.:  -Διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, 

 κ. Κωνσταντίνο Λολίτσα 

            -Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων στη Βουλή των Ελλήνων  

            -Ε.Σ.Α.μεΑ. 

            -Σωματεία – Μέλη της ΟΜ.Κ.Ε.  

 

Θέμα: «Αίτημα για συνάντηση με θέματα: (1) παροχή εξοπλισμού στους κωφούς/βαρήκοους μαθητές και 

ό, τι άλλο χρειάζεται για την πλήρη προσβασιμότητά τους, (2) συμμετοχή εκπροσώπου της ΟΜ.Κ.Ε. στην 

επιτροπή για τα νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν την εκπαίδευση και την ειδική 

αγωγή» 

 

Κύριε Υπουργέ και Κύριε Υφυπουργέ, 

 

η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) είναι η μοναδική αντιπροσωπευτικότερη 

κοινωνικοσυνδικαλιστική οργάνωση για τα κωφά και βαρήκοα άτομα ανά την επικράτεια. Με 

απρόσμενη χαρά πληροφορηθήκαμε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι μέρος των χρημάτων 

που επιστράφηκαν στην Πολιτεία, ως προϊόντα δωροδοκίας, θα διατεθούν για κοινωνικούς 

σκοπούς αλλά μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη πρόσκληση από την Πολιτεία προς 

την ΟΜ.Κ.Ε. και αυτό στάθηκε αφορμή να σας στείλουμε την παρούσα επιστολή. 

Ως γνωστόν, τα κωφά και βαρήκοα άτομα χρήζουν ανάγκης εκπαιδευτικών διερμηνέων 

Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) για τους γνωρίζοντες την Ε.Ν.Γ. και ειδικού εξοπλισμού 

υποτιτλισμού σε πραγματικό χρόνο (real time captioning) ή ακουστικής ενίσχυσης για τους 

βαρήκοους. 



  

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι στιγμής δε διαπιστώνεται η ύπαρξη τέτοιου εξοπλισμού σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Είτε αφορά ΣΜΕΑ είτε όχι, είτε αφορά δημόσια εκπαίδευση ή 

όχι, η προσβασιμότητα του κωφού/βαρηκόου ατόμου στην πληροφόρηση, εκπαίδευση και 

ενημέρωση είναι δια νόμου υποχρεωτική (Ν. 4074/2012, Συνθήκη του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρίες). 

Επίσης, πάγιο αίτημα της ΟΜ.Κ.Ε. είναι η συμμετοχή, με εκπρόσωπό της, στις επιτροπές 

που προετοιμάζουν τα νομοσχέδια του Υπουργείου σας που αφορούν την Εκπαίδευση και την 

Ειδική Αγωγή.  

Ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε διεξοδικά τα 

προαναφερθέντα κι αναμένουμε άμεση απάντηση. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΨΗΣ                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ              

 


