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3η Δεκέμβρη: Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Σήμερα, στις 3 Δεκεμβρίου 2021, την Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, η
Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος δηλώνει δυναμικά και πεισματικά παρούσα· δηλώνει ότι εξακολουθεί να
διεκδικεί με την ίδια ένταση και την ίδια μαχητικότητα, όπως κάθε χρόνο, την πλήρη άσκηση των
δικαιωμάτων των κωφών και βαρήκοων ατόμων.
Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος απαιτεί τον σεβασμό στις αξίες της ισότητας, της
προσβασιμότητας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στα δίκαια αιτήματά
μας, προσβλέποντας σε μια κοινωνία πιο ανοικτή και συμπεριληπτική, όπου δεν θα έχουν θέση οι
προκαταλήψεις και η κυνική διαιώνιση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης.
Ειδικά στη ζοφερή πραγματικότητα της πανδημίας COVID-19, η οποία συνεχίζει να πλήττει την
Ευρώπη και τη χώρα μας, εξακολουθούμε να διεκδικούμε: - άρτιες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες
έγκαιρης παρέμβασης για τα κωφά και βαρήκοα βρέφη σε συνδυασμό με την πλήρη προσβασιμότητα
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, - την κατάργηση των υφιστάμενων ηλικιακών περιορισμών στη
χορήγηση του επιδόματος κώφωσης-βαρηκοΐας και την εφ’ όρου ζωής παροχή του σε όλα τα κωφά και
βαρήκοα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, - την επαρκή και σε σταθερή βάση κρατική
επιχορήγηση του Προγράμματος Διερμηνείας στην ΕΝΓ, το οποίο υλοποιεί εδώ και δεκαπέντε συναπτά
χρόνια η Ομοσπονδία μας (δηλαδή, από το 2006), - την προσβασιμότητα των ΜΜΕ, τόσο των δημόσιων
όσο και των ιδιωτικών, μέσω διερμηνείας στην ΕΝΓ και υποτιτλισμού πρωτίστως στο σύνολο των
δελτίων ειδήσεων, αλλά και σε εκπομπές ποικίλου περιεχομένου (ενημερωτικού, ψυχαγωγικού κλπ.), την παροχή πλήρους πρόσβασης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα για τους κωφούς και βαρήκοους
φοιτητές μέσω διερμηνείας στην ΕΝΓ και της τεχνολογίας speech-to-text (μετατροπή ομιλίας σε κείμενο
σε πραγματικό χρόνο), - την καθολική προσβασιμότητα της επαγγελματικής κατάρτισης για κωφά και
βαρήκοα άτομα, - την ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος στο οποίο θα διδάσκεται η Ελληνική Νοηματική
Γλώσσα (ΕΝΓ) και το οποίο θα έχει την αρμοδιότητα χορήγησης του πτυχίου διερμηνείας, αλλά και θα

διεξάγει επιστημονική έρευνα, θα καταρτίζει αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας της ΕΝΓ κλπ., - την
πλήρη κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ του κόστους αγοράς ακουστικών βαρηκοΐας, τεχνικών βοηθημάτων,
θεραπευτικών συσκευών και αναλώσιμων υλικών, καθώς και του κόστους αντικατάστασης των
ακουστικών βαρηκοΐας κάθε δύο χρόνια, - την ενίσχυση της απασχόλησης των κωφών και βαρήκοων
ατόμων, καθώς η πλειονότητα αυτών βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας, - τη συμπερίληψη των κωφών
και βαρήκοων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω στις ευνοϊκές συνταξιοδοτικές διατάξεις του
ν. 612/1977 (και στις τροποποιήσεις του όπως ισχύουν σήμερα) και του π.δ. 169/2007, - την
αναμόρφωση όλων των νομοθετικών διατάξεων, πολιτικών και πρακτικών που παράγουν διακρίσεις και
εμπόδια και την εναρμόνισή τους με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,
καθώς και με τον εφαρμοστικό εθνικό μας ν. 4488/2017.
Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος έχει επανειλημμένως ζητήσει από τον πρωθυπουργό της
Ελλάδας, κο Κυριάκο Μητσοτάκη, μια εφ’ όλης της ύλης συνάντηση, ωστόσο δεν έχουμε λάβει μέχρι
τώρα καμία απάντηση. Εμείς έχουμε τη διάθεση συνεργασίας, ώστε με τρόπο εποικοδομητικό να
βρεθούν βιώσιμες και μόνιμες λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα που εκκρεμούν τόσα χρόνια. Ελπίζουμε
την ίδια διάθεση και βούληση να έχει και η κυβέρνηση, προκειμένου όλοι μαζί να θέσουμε τις εν λόγω
εκκρεμότητες σε τροχιά υλοποίησης.

Η άρση των ανισοτήτων, η προώθηση της κοινωνικής συνοχής
και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
αποτελούν την πυξίδα μας στους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας.
Και από αυτόν τον αγώνα δεν θα παραιτηθούμε ποτέ.

Κανένας να μη μείνει πίσω! Κανένας δεν περισσεύει!
Είμαστε όλοι εδώ!

Για την ΟΜ.Κ.Ε.,
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΕΤΣΗ
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