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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Συνάντηση ΟΜΚΕ με τον Δήμαρχο Αθηναίων» 

 

Την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδας (ΟΜΚΕ), κ. 

Κωνσταντίνος Σίμψης, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη. Η συνάντηση 

διεξήχθη σε θετικό κλίμα, αξιολογήθηκαν τα βήματα που έχουν γίνει ως τώρα στη μεταξύ τους 

συνεργασία και συζητήθηκαν επόμενες δράσεις. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός των επόμενων μηνών 

αφορά τους εξής τομείς: 

 

➢ Διεξαγωγή προγράμματος εκπαίδευσης για τους δημοτικούς υπαλλήλους που το επιθυμούν σε 

θέματα που άπτονται της κώφωσης-βαρηκοΐας, στον τρόπο αντιμετώπισης της συγκεκριμένης 

αναπηρίας καθώς και εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας. Η δράση αυτή εφαρμόζεται στον δήμο 

Χαλανδρίου και αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της άρσης του κοινωνικού 

αποκλεισμού και των διακρίσεων. Ο κ. Μπακογιάννης δεσμεύτηκε να το υλοποιήσει σε 

συνεργασία με την ΟΜΚΕ από τον προσεχή Οκτώβριο. 

➢ Τοποθέτηση ειδικού θαλάμου και φορητού υπολογιστή-ταμπλέτας στο ΚΕΠ Συντάγματος ώστε να 

εξυπηρετούνται οι κωφοί-βαρήκοοι, μέσω της σύνδεσης με την Υπηρεσία Εξ Αποστάσεως 

Διερμηνείας (Relay Service) του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ). Κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης του κ. Μπακογιάννη με τον κ. Σίμψη, συμμετείχε τηλεφωνικά -στο διάστημα που 

αφορούσε το συγκεκριμένο θέμα- η διοικήτρια του ΕΙΚ, κα Βενέττα Λαμπροπούλου, με την οποία 

θα έχουν επικοινωνία προσεχώς οι συνεργάτες του δημάρχου ώστε να συμφωνηθούν οι σχετικές 

λεπτομέρειες. Ο κ. Μπακογιάννης, με ενθουσιασμό αποδέχτηκε την πρόταση του κ. Σίμψη και 

δήλωσε την επιθυμία να γενικευτεί η πρωτοβουλία αυτή και στο Δημαρχείο καθώς και σε άλλα 

ΚΕΠ. 

 

Στη βάση της αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, οι κκ. Μπακογιάννης και Σίμψης 

συμφώνησαν να έχουν στενή συνεργασία και στο μέλλον, για το σχεδιασμό δράσεων προς όφελος των 

κωφών-βαρήκοων πολιτών.   

  

Ελπίζουμε να εδραιώσουμε αντίστοιχες συνεργασίες και με άλλους δήμους της χώρας, με στόχο 

μια κοινωνία ανοιχτή σε θέματα αναπηρίας και καθολικά προσβάσιμη. 

 
      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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