
 Αθήνα, 17/02/2023                    Αρ. Πρωτ.: 126  
 
 

Προς: -κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 

-κα Ζωή Μακρή, Υφυπουργό Παιδείας αρμόδια για θέματα Α/βάθμιας, Β/βάθμιας εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής 

-κ. Αλέξανδρο Κόπτση, Γ.Γ. Α/βάθμιας, Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 

-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

Κοιν.: -κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Πρόεδρο Ε.Σ.Α.μεΑ. 

 -Σωματεία-Μέλη της ΟΜ.Κ.Ε. 
  

  

Θέμα: «Προσβασιμότητα κωφών – βαρήκοων εκπαιδευτικών στην Εισαγωγική Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού»  

 
 
Κυρία Υπουργέ, 

Κυρία Υφυπουργέ, Κύριε Γενικέ, 

Κύριε Πρόεδρε και Μέλη του Δ.Σ. του ΙΕΠ, 

 

η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) αποτελεί κοινωνικοσυνδικαλιστική μη κερδοσκοπική 

δευτεροβάθμια οργάνωση που αντιπροσωπεύει σε εθνικό επίπεδο τους κωφούς-βαρήκοους πολίτες 

μέσω των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της και είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 

Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών (EUD), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών 

(W.F.D.) και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Βαρήκοων ατόμων (EFHOH). 

 

Με την παρούσα, σας διαβιβάζουμε την επιστολή των κωφών – βαρήκοων εκπαιδευτικών, 

ΕΕΠ και ΕΒΠ αναφορικά με το Πρόγραμμα "Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού" 

και την πρόσβασή τους σε αυτό. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

• την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα 

άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την 

αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική 

και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας 

νομοθεσίας, όπως :  

 



• τον ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α' /13.09.2017), ο οποίος αναφέρει: 

 

- στην παρ. 1 του άρθρου 61 «Γενικές υποχρεώσεις»: 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή 

νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των 

δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε 

πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση 

των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να 

τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, 

προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των 

αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες 

προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και 

ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από 

πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να 

προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της 

αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του,  

 

- στην παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, 

περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές»: 2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές 

υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή 

περισσότερων ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης… 

 

- στην παρ. 2 του άρθρου 65 «Επικοινωνία ΑμεΑ με διοικητικές αρχές, γλώσσες και 

μορφές επικοινωνίας», παρ. 2: Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την 

ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των 

αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών. 

 

• τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί 

με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 και συγκεκριμένα τα άρθρα 9 

«Προσβασιμότητα» και 24 «Εκπαίδευση», 

 

 

ζητούμε να διασφαλίσετε την πρόσβαση των κωφών – βαρήκοων εκπαιδευτικών στο 

Πρόγραμμα "Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού" μέσω διερμηνείας στην 

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και υποτιτλισμού. 

 

Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά και άμεσα στο δίκαιο αίτημά μας, αναμένουμε τις 

δέουσες ενέργειές σας και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για την εξέλιξη αυτού. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
              
                 ΜΑΡΙΑ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΨΗΣ              


