Αθήνα, 22/10/2015

Αρ. Πρωτ.: 1795

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Πανελλαδικό Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11.00’,
Πλατεία Ομονοίας»
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, φίλοι και φίλες,
όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στη μαζική
κινητοποίηση που καλεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στις 4 Νοεμβρίου 2015 και
ώρα 11:00’ στην Ομόνοια.
Τα θέματα που μας αφορούν και για τα οποία κινητοποιούμαστε είναι:
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
1. Συνταγματική αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
2. Διερμηνεία Ε.Ν.Γ. και υποτιτλισμός στην Ελληνική Γλώσσα στο σύνολο του προγράμματος του
Τηλεοπτικού Καναλιού της Βουλής.
3. Εκπόνηση έργου υλοποίησης ειδικού συστήματος υποτιτλισμού σε πραγματικό χρόνο, που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στη συγγραφή πρακτικών της Βουλής, στα τηλεοπτικά κανάλια, στα Πανεπιστήμια, στα
Σχολεία, κι αλλού.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1. Ζητάμε πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1) Να διδάσκεται η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
2) Όσοι εκ των μόνιμων εκπαιδευτικών δεν έχουν επάρκεια στην Ε.Ν.Γ., να υλοποιηθεί
πρόγραμμα εντατικής εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
3) Να διδάσκεται η Αγγλική Γλώσσα.
4) Να ανοίγουν τα Ειδικά Σχολεία την ίδια μέρα με τα υπόλοιπα Σχολεία και να ακολουθούν το
ίδιο πρόγραμμα.
5) Να καθιερωθεί ειδικό εκπαιδευτικό αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας για την διδασκαλία
Κωφού-Βαρήκοου μαθητή του Δημοτικού.
2. Ζητάμε πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1) Να υπάρχει διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε κάθε Τμήμα που φοιτά
κωφός/βαρήκοος.
2) Να δημιουργηθεί έδρα Διδασκαλίας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στη Φιλοσοφική, όπως
ακριβώς συμβαίνει με την Ελληνική και τις υπόλοιπες γλώσσες.
3) Να υπάρχουν οπτικοακουστικά υλικά με την ανάλογη υποδομή για την πρόσβαση των
κωφών/βαρηκόων στην αίθουσα διδασκαλίας και τα εργαστήρια.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1. Ζητάμε την εφ’ όρου ζωής χορήγηση επιδόματος κώφωσης στα κωφά άτομα με ποσοστό αναπηρίας
67% κι άνω.
Είναι εντελώς παράλογη κι άδικη η διακοπή του επιδόματος στο 18 ο έτος του κωφού ατόμου και η
επαναχορήγησή του από 65 ετών κι άνω.
2. Ζητάμε τη μετατροπή του διμηνιαίου επιδόματος σε μηνιαίο επίδομα, ώστε να καταβάλλεται κάθε μήνα
στους δικαιούχους.
3. Ζητάμε την αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του Προγράμματος Διερμηνείας Ε.Ν.Γ..
4. Ζητάμε την ενεργή δράση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.
5. Ζητάμε τον διορισμό κωφού/βαρήκοου ατόμου στη θέση του Διοικητή/Προέδρου του Εθνικού Ιδρύματος
Κωφών.
6. Ζητάμε τη δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Κωφών/Βαρηκόων (στα πρότυπα του ΚΕΠ) μέσα στο
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.
7. Ζητάμε τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας για να συνταξιοδοτούνται πλήρως όσα κωφά/βαρήκοα άτομα
έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% κι άνω με 35 έτη εργασίας ή 10.500 ένσημα.
8. Ζητάμε την επίσπευση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης του Ν. 2643/98.
9. Ζητάμε την ετήσια προκήρυξη του Ν. 2643/98.
10. Ζητάμε την αύξηση της οικονομικής κάλυψης για τα ακουστικά και τεχνικά βοηθήματα.
11. Ζητάμε τη μείωση της δυνατότητας κάλυψης ακουστικών από 4 σε 2 χρόνια, όσα και η διάρκεια της
εγγύησής τους.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Ζητάμε την εφ’ όρου ζωής χορήγηση επιδόματος κώφωσης στα κωφά άτομα με ποσοστό αναπηρίας
67% κι άνω.
Είναι εντελώς παράλογη κι άδικη η διακοπή του επιδόματος στο 18 ο έτος του κωφού ατόμου και η
επαναχορήγησή του από 65 ετών κι άνω.
2. Ζητάμε την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τα κωφά/βαρήκοα άτομα με ποσοστό αναπηρίας
67% κι άνω.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
1. Ζητάμε την δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Κωφών/Βαρηκόων (στα πρότυπα του ΚΕΠ) μέσα στο
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
1. Να χορηγείται η άδεια οδηγήσεως στα Κωφά/Βαρήκοα άτομα μέχρι την ηλικία των 65 ετών, όπως
ισχύει για τους συμπολίτες μας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
1. Να καθιερωθεί το δελτίο ειδήσεων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, παράλληλα με το Κεντρικό
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων, μέσα από άλλη συχνότητα της ΕΡΤ.
2. Διερμηνεία Ε.Ν.Γ. και υποτιτλισμός στην Ελληνική Γλώσσα στο σύνολο του προγράμματος όλων των
τηλεοπτικών καναλιών της ΕΡΤ.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00’ καλούμε από όλη την Ελλάδα κάθε κωφό, βαρήκοο,
γονέα με κωφό/βαρήκοο παιδί, εκπαιδευτικό στα ειδικά σχολεία κωφών/βαρηκόων, τους διερμηνείς
Ε.Ν.Γ. και κάθε φίλο ή φίλη κωφών και βαρήκοων ατόμων στην κινητοποίηση, όπου πρέπει όλοι μαζί
να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 στις 11:00’, απ’ την Ομόνοια, μέχρι την Κλαυθμώνος, το Σύνταγμα και
τη Βουλή, υψώνουμε τις γροθιές μας κι ενώνουμε τις φωνές μας για ένα βροντερό ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΨΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ

