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Προς: -κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελλάδος 

 -κ. Χρήστο Στυλιανίδη, Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας 

-κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

-κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας 

-κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 

-κ. Δημήτριο Γαλαμάτη, ΓΓ Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 

-κ. Γεώργιο Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής 

-κ. Αθανάσιο Κουτρομάνο, Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) 

-κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΡΤ Α.Ε. 

 -κ. Γεώργιο Γαμπρίτσο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΤ Α.Ε. 

 -κ. Φώτη Καφαράκη, Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε. 

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

 -Σωματεία – Μέλη της ΟΜ.Κ.Ε. 

 
 

Θέμα: «Για άλλη μια φορά η ΕΡΤ απέκλεισε τους κωφούς – βαρήκοους πολίτες από την ενημέρωση»  

 
 

H Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος εκφράζει για μια ακόμα φορά την οργή και την αγανάκτησή της 

για το γεγονός ότι η ΕΡΤ αγνόησε τις ανάγκες των κωφών και βαρήκοων τηλεθεατών, καθώς στις 

χθεσινές έκτακτες ανακοινώσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας δεν υπήρχε 

παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υποτιτλισμός. 

 

Η ΥΑ 3586/06-12-2018 (ΦΕΚ 5491/2018) την οποία η ΕΡΤ κατάφωρα παραβιάζει, αναφέρει ρητά 

‒ανεξαρτήτως ζωντανής ή μαγνητοσκοπημένης μετάδοσης‒  ότι «Οι δημόσιες ανακοινώσεις, όπως τα 

διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, καθώς και οι ανακοινώσεις σε 

εξαιρετικές ή κρίσιμες περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων φυσικών καταστροφών 

πρέπει να μεταδίδονται στο γενικό κοινό μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην ελληνική 

νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα και σε ένταση μεγαλύτερη 

της συνήθους ροής του προγράμματος.» 

 

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τον στυγνό αποκλεισμό μας, για την παραβίαση του αναφαίρετου  

δικαιώματός μας στην ενημέρωση και για την έλλειψη πρόσβασης στη δημόσια τηλεόραση η οποία πέρα  



 

από τους νόμους, έχει και την ηθική υποχρέωση να υπηρετεί όλους τους πολίτες, με ή χωρίς αναπηρία, 

ισότιμα και να μην αποκλείει κανέναν. Η ενημέρωσή μας συνιστά αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά μας και 

απαιτούμε να παρέχεται απρόσκοπτα και με τον δέοντα σεβασμό, ειδικά από τη δημόσια τηλεόραση. 

 

Με εκτίμηση, 

 

         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
              
                       ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΕΤΣΗ                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΨΗΣ                                      
 


