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ΘΕΜΑ: Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών 
(Ε.Ο.Α.Κ.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021. 

 
ΣΧΕΤ: α. το με αριθμ. πρωτ. 62202/Δ5/25.05.2020 έγγραφο με θέμα: «Προγραμματισμός Αδειών 

Εισόδου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021» 

 β. Το αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (με αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγρ. 
ΥΠΑΙΘ 81645/Δ5/26.06.2020) 

 
 
   Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών απέστειλε το 

ανωτέρω (β) αίτημα για έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της. 

 Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με 

τον αθλητισμό, εγκρίνει την άδεια εισόδου σε σχολικές μονάδες της Π/Θμιας και της Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

για το σχολικό έτος 2020-2021 στους προτεινόμενους εκπροσώπους της  Ε.Ο.Α.Κ., οι οποίοι αναφέρονται 

στον επισυναπτόμενο πίνακα, όπως απεστάλη από την οικεία Ομοσπονδία, εφόσον πληρούνται οι ως κάτω 

αναφερόμενες προϋποθέσεις:  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ &  

 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ        

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ  &  

 Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 

Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

Ταχ. Δ/νση      :  Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ.-Πόλη        : 151 80- ΜΑΡΟΥΣΙ 
Πληροφορίες : Γάκη Γ.  

 Ηλιοπούλου Γ.  
Τηλέφωνο       : 210 344 2753/3012                                                                              
Email               : physea@minedu.gov.gr                                                       

«Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» 
 
Βαθμός Ασφαλείας : 
Να διατηρηθεί μέχρι : 
 

 
 
Μαρούσι,     21.08.2020 
Αρ. Πρωτ.:   108250/Δ5 

 
 
ΠΡΟΣ: 
 

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας  
Εκπ/σης (Έδρες τους) 

2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Υπόψη Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 Φυσικής 
Αγωγής (μέσω των Π.Δ.Ε.) 

3.  Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης      
(Έδρες τους) 

4. Σχολικές Μονάδες Π/θμιας & Δ/θμιας 
Εκπ/σης   (μέσω των Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε.) 

 
 

ΚΟΙΝ : Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών  

          hafdeaf@otenet.gr  
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α) Οι επισκέψεις των επιλεγμένων εκπροσώπων θα υλοποιούνται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση,  μετά 

από συνεννόηση με τους εκάστοτε Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με απόφαση των αντίστοιχων 

Συλλόγων Διδασκόντων και ενημέρωση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11, Φυσικής 

Αγωγής. 

 

β) Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων/δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτικό να παρίσταται εκπαιδευτικός 

Φυσικής Αγωγής, ορισμένος από τον Διευθυντή  της σχολικής μονάδας. 

 

γ) Σε περίπτωση συμμετοχής των μαθητών/τριών σε αθλητικές πρακτικές δραστηριότητες απαιτείται: 

 Έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και 

 Ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων  με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλιστεί η 

δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές. 

            

δ) Κατά την διάρκεια των ενημερώσεων δεν επιτρέπεται η προώθηση, προβολή, διάθεση ή διανομή υλικού 

που αφορά στην άμεση ή έμμεση διαφήμιση εμπορικού προϊόντος ή προϊόντος παροχής υπηρεσιών, 

καθώς και η λήψη στιγμιότυπων (βιντεοσκόπηση - φωτογράφιση - ηχογράφηση) των μαθητών/τριών. 

 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ                                        
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 

 Αναφορά στην ιστορία του αθλήματος. 

 Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής και τους κανονισμούς. 

 Βιωματική προσέγγιση με παιγνιώδεις δραστηριότητες προσομοίωσης (προαιρετικά). 
 

 
 
Συν.: 
Ονομαστικός πίνακας προτεινόμενων εκπροσώπων της Ε.Ο.Α.Κ.      
   
         
      
         
                                                                                                                                         
       
          
 
 
 
 
                  
                                                                                                                                                             
Εσωτερική διανομή  
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ζαχαράκη 
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. & Ειδικής Αγωγής, κ. Αν. Γκίκα 
4. Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 
5. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π/θμιας Εκπ/σης – Τμ. Α’ 
6. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης – Τμ. Α’ 
7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης 
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης 
9. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων & Εκπ/σης για την Αειφορία 
10. Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων 
11. Δ/νση Φυσικής Αγωγής – Τμήμα Α’ 
  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
 
 
 
 

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ (Ε.O.Α.Κ.) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΒΑΘΜΙΔΑ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΑΘΛΗΜΑ 

1 Ζέρβα  Αθηνά 
Α/ΘΜΙΑ                 

και                 
Β/ΘΜΙΑ 

Αττικής,Κεντρικής 
Μακεδονίας, 

Ανατ.Μακεδονιας 
και Θράκης, 

Ηπείρου, 
Δυτ.Ελλάδος, 

Πελοπονήσου, 
Κρήτης, Θεσσαλίας, 

Στερ.Ελλάδας, 
Δυτ.Μακεδονίας. 

Ομοσπονδιακή 
Προπονήτρια 

Καλθοσφαίρισης 
Κωφων Γυναικών  

Ως προπονήτρια της εθνικής Ομαδας κωφών 
γυναικών με παμπολες διακρισεις με την χρυση της 
ομαδα,(Παγκοσμιοι,Πανευρωπαικοί Ολυμπιακοί 
αγώνες)προσεγγιζει  το προβλημα της κωφωσης με 
έναν ιδιαίτερο τροπο ,εχοντας πάντα στο πλερό της 
και μια αθλήτρια της  .Ευαισθητοποιεί   για τις 
ιδιαιτερότητες της  κώφωσης,προβάλλοντας όλες τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην ομάδα ,αλλά και 
όλα τα οφελη που κερδιζουν τοσο οι αθλητριες όσο 
και η ιδια .Παρουσίασζει τις επιτυχιίες  των 
αθλητριων  στο μπάσκετ,(χρυσό μετάλιο στο 
Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα 2016-Χρυσό μετάλλιο 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών στη Σαμψούντα 
2017και πολλες αλλες επιτυχίες) και αναλύει πόσο 
δυσκολη είναι η  ανεύρεση νεων κωφών αλητών και 
η ενταξη τους στον χώρο του αθλητισμού. Στόχος 
της ΕΟΑΚ και της ίδιας   να προσεγγίσει  
περισσότερους κωφούς και βαρήκοους , να τους  
εντάξει  στον αθλητισμό και γενικότερα να 
ανπτύχθεί, να προωθηθεί και να εδραιωθεί ο 
γυναικείος αθλητισμός.  

2 Δαυλιάκου Σοφία 
Α/ΘΜΙΑ                 

και                 
Β/ΘΜΙΑ 

Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας, 

Ανατ.Μακεδονιας 
και Θράκης, 

Ηπείρου, 
Δυτ.Ελλάδος, 

Πελοπονήσου, 
Κρήτης, Θεσσαλίας, 

Στερ.Ελλάδας, 
Δυτ.Μακεδονίας. 

Ομοσπονδιακή 
Προπονήτρια 

αντισφαίρισης 
κωφών 

Ευαισθητοποίηση για τις ιδιαιτερότητες της  
κώφωσης ,την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα 
κωφά άτομα και τους τρόπους προσέγγισης τους 
έτσι ώστε να μην περιθωριοποιούνται. Παρουσίαση 
των επιτυχιών αθλητών-τριων  στο τένις, 
ιδιαιτερότητες του αθλήματος ,επισήμανση των 
καλών στοιχείων που απολαμβάνουν οι αθλητές 
από το ατομικό άθλημα ώστε να προσεγγίσουμε  
περισσότερους κωφούς και βαρήκοους και να τους  
εντάξουμε  στον αθλητισμό. Προβολή των επιτυχιών 
αθλητών -τριων της Εοακ και ενημέρωση για 
συμμετοχές  και αποτελέσματα σε πρωταθλήματα 
(πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, ολυμπιακοί  αγώνες) 
ώστε να κατανοήσουν ότι τίποτα δεν είναι 
ακατόρθωτο. 

3 Γαζής  Διονύσιος 
Α/ΘΜΙΑ                 

και                 
Β/ΘΜΙΑ 

Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας, 

Ανατ.Μακεδονιας 
και Θράκης, 

Ηπείρου, 
Δυτ.Ελλάδος, 

Πελοπονήσου, 
Κρήτης, Θεσσαλίας, 

Στερ.Ελλάδας, 
Δυτ.Μακεδονίας. 

Ομοσπονδιακός 
Προπονητής 

Καλαθοσφαίρισης 
Κωφων Ανδρών 

Ως Ομοσπονδιακός Προπονητης της εθνικής ομάδας 
Καλαθοσφαίρισης Κωφών Ανδρών και επί πολλά ετη 
Τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας αποτελει το 
πλεον ιδανικό πρόσωπο που μπορει με την εμπειρία  
και τα χρονια του στο χωρο των κωφων-βαρήκοων  
να  μιλησει   για τις ιδιαιτερότητες της  κώφωσης 
,την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα κωφά άτομα 
και τους τρόπους προσέγγισης τους έτσι ώστε να 
μην περιθωριοποιούνται.  Πραγματοποιεί 
προυσίαση των επιτυχιών των αθλητων της εθνικης 
ομάδας μπάσκετ κωφων ανδρων  τα τελευταία 
χρόνια, στα  πανευρωπαικά παγκόσμια 
πρωταθλήματα και τους ολυμπιακους 
αγώνες,αποτελώντας και ο ιδιος   ως προπονητής 
σημαντικό μερος της κατάκτησης  των επιτυχιών 
αυτων.Στοχος να προσεγγίσουμε  περισσότερους 
κωφούς και βαρήκοους και να τους  εντάξουμε  σε 
αθληττική δράση.  
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4 Ρενιέρης Σταύρος 
Α/ΘΜΙΑ                 

και                 
Β/ΘΜΙΑ 

Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας, 

Ανατ.Μακεδονιας 
και Θράκης, 

Ηπείρου, 
Δυτ.Ελλάδος, 

Πελοπονήσου, 
Κρήτης, Θεσσαλίας, 

Στερ.Ελλάδας, 
Δυτ.Μακεδονίας. 

Διακρινομενος 
αθλητής                  

Tae Kwon Do          
(ΕΟΑΚ) 

Ευαισθητοποίηση για τις ιδιαιτερότητες της  
κώφωσης ,την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα 
κωφά άτομα και τους τρόπους προσέγγισης τους 
έτσι ώστε να μην περιθωριοποιούνται.Αναφορά 
επιτυχιων της εθνικής ομάδας taekwondo και 
πληροφόρηση για την ιστορία του αθλήματος. Ως 
βαρήκοος αθλητής θα μεταφέρει στους μαθητές τις 
προσωπικές του εμπειρίες ,με την βοήθεια 
διερμηνέα,τον τρόπο που προσέγγισε τις πολεμικές 
τεχνές ,το οφέλη που αποκόμισε απο τον 
αθλητισμο,τον χαρακτήρα που διαμόρφωσε μέσα 
απο την αθληση. 

5 Μηνάς  Λευτέρης 
Α/ΘΜΙΑ                 

και                 
Β/ΘΜΙΑ 

Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας, 

Ανατ.Μακεδονιας 
και Θράκης, 

Ηπείρου, 
Δυτ.Ελλάδος, 

Πελοπονήσου, 
Κρήτης, Θεσσαλίας, 

Στερ.Ελλάδας, 
Δυτ.Μακεδονίας. 

Διακρινομενος 
αθλητής 

Ποδοσφαίρου 
Κωφων- (ΕΟΑΚ) 

Ευαισθητοποίηση για τις ιδιαιτερότητες της  
κώφωσης ,την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα 
κωφά άτομα και τους τρόπους προσέγγισης τους 
έτσι ώστε να μην περιθωριοποιούνται.Αναφορά 
επιτυχιων της εθνικής ομάδας 
Ποδοσφαίρου,ενημέρωση για την πορεια του 
αθληματος στο χωρο των κωφών- Βαρηκοων 
ατόμων και τις προσπάθειες που καταβαλλει η 
Ομοσποδία για την ενσωμάτωση νεων κωφών - 
βαρήκοων αθλητων  . Ως βαρήκοος αθλητής με την 
παροχη διερμηνέα ,μεταφέρει στους μαθητές τις 
προσωπικές του εμπειρίες ,τον τρόπο που 
ενταχθηκε στο χωρο του Ποδοσφαίρου,τους 
ανθρωπους που τον πιστεψαν και τον ανεδειξαν ως 
αθλητη,τα οφέλη  που αποκόμισε και τον 
χαρακτήρα που διαμόρφωσε μέσα απο την αθληση. 

6 Κορδονούρης  Παναγιωτης  
Α/ΘΜΙΑ                 

και                 
Β/ΘΜΙΑ 

Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας, 

Ανατ.Μακεδονιας 
και Θράκης, 

Ηπείρου, 
Δυτ.Ελλάδος, 

Πελοπονήσου, 
Κρήτης, Θεσσαλίας, 

Στερ.Ελλάδας, 
Δυτ.Μακεδονίας. 

Διακρινομενος 
αθλητής  

καλαθοσφαίρισης 
(ΕΟΑΚ)  

Ως μελος του Δ.Σ της ΕΟΑΚ και παλαιμαχος κωφός  
πρωην αθλητης καλαθοσφαίρισης  θα προβαλει με 
παρουσία Διερμηνέα στους μαθητές το έργο της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφων,τον 
αγωνα που καταβαλλει η Ομοσπονδία προκειμένου 
να ενσωματωσει κωφά -βαρήκοα παιδιά  στο χωρο 
του αθλητισμου και τη σπουδαιότητα του ασκησης - 
αθλησης στη διαμορφωση του  χαρακτηρα στα 
ατομα με αναπηρία. 

7 Γιαννοπουλος  Χαράλαμπος 
Α/ΘΜΙΑ                 

και                 
Β/ΘΜΙΑ 

Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας, 

Ανατ.Μακεδονιας 
και Θράκης, 

Ηπείρου, 
Δυτ.Ελλάδος, 

Πελοπονήσου, 
Κρήτης, Θεσσαλίας, 

Στερ.Ελλάδας, 
Δυτ.Μακεδονίας. 

Διακρινομενος 
αθλητής  

καλαθοσφαίρισης 
(ΕΟΑΚ)  

Ευαισθητοποίηση για τις ιδιαιτερότητες της  
κώφωσης ,την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα 
κωφά άτομα και τους τρόπους προσέγγισης τους 
έτσι ώστε να μην περιθωριοποιούνται.Ως 
βαρήκοοος αθλητης καλαθοσφαίρισης και μελος της 
Εθνικής Ομάδας  Κωφών  Μπάσκετ με παροχή 
Διερμηνέα, θα ενημέρωσει για τις επιτυχίες της 
Εθνικής ομάδας ανδρων τα τελευταία χρόνια , στα  
πανευρωπαικά παγκόσμια πρωταθλήματ και τους 
ολυμπιακους αγώνες και τις εμπειρίες του ως 
αθλητης κωφός τόσο  στο χωρο των κωφων όσο και 
στο χώρο  των ατόμων χωρίς πρόβλημα ακοής. 

8 Κατραντζη  Ευθυμία 
Α/ΘΜΙΑ                 

και                 
Β/ΘΜΙΑ 

Αττικής, Κρήτης. 
Καθηγήτρια Φ.Α-

Προπονητρια 
Αντισφαίρισης      

Ευαισθητοποίηση για τις ιδιαιτερότητες της  
κώφωσης ,την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα 
κωφά άτομα και τους τρόπους προσέγγισης τους 
έτσι ώστε να μην περιθωριοποιούνται. Παρουσίαση 
των επιτυχιών αθλητών-τριων  στο τένις, 
ιδιαιτερότητες του αθλήματος ,επισήμανση των 
καλών στοιχείων που απολαμβάνουν οι αθλητές 
από το ατομικό άθλημα ώστε να προσεγγίσουμε  
περισσότερους κωφούς και βαρήκοους και να τους  
εντάξουμε  στον αθλητισμό. Προβολή των επιτυχιών 
αθλητών -τριων της Εοακ και ενημέρωση για 
συμμετοχές  και αποτελέσματα σε πρωταθλήματα 
(πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, ολυμπιακοί  αγώνες) 
ώστε να κατανοήσουν ότι τίποτα δεν είναι 
ακατόρθωτο. 
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9 Παρασκευόπουλος  Γεράσιμος 
Α/ΘΜΙΑ                 

και                 
Β/ΘΜΙΑ 

Αττικής, Δυτικής 
Ελλάδος 

Καθηγητής Φ.Α-
Προπονητής 

Ποδοσφαίρου 
Δυτ.Ελλάδος 

Ενημέρωση για τις ιδιαιτερότητες της κωφωσης και 
βαρηκοίας,για τις επιτυχίες των ομάδων 
ποδοσφαίρου (νέων -ανδρών).Παρουσίαση των 
τρόπων που μπορουμε να προσεγγίσουμετα κωφά 
βαρήκοα ατομα, και να τα  εντάξουμε στο χώρο του 
αθήτισμού. 

10 Γαβαλάκη  Καλλιόπη 
Α/ΘΜΙΑ                 

και                 
Β/ΘΜΙΑ 

Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας, 

Ανατ.Μακεδονιας 
και Θράκης, 

Ηπείρου, 
Δυτ.Ελλάδος, 

Πελοπονήσου, 
Κρήτης, Θεσσαλίας, 

Στερ.Ελλάδας, 
Δυτ.Μακεδονίας. 

Καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής-

Προπονήτρια 
Κλασσικού 

Αθλητισμού 
(Δρόμοι) 

Ευαισθητοποίηση για τις ιδιαιτερότητες της  
κώφωσης ,την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα 
κωφά άτομα και τους τρόπους προσέγγισης τους 
έτσι ώστε να μην περιθωριοποιούνται.Παρουσίαση 
του Κλασσικού αθλητισμού,των δυνατοτητων των 
αθλητών και των ευεργετικων αποτελεσμάτων που 
εχει ο κλασικός αθλητισμός για όλους τους αθλητές. 

11 Τσιγκούλης Πετρος 
Α/ΘΜΙΑ                 

και                 
Β/ΘΜΙΑ 

Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας, 

Ανατ.Μακεδονιας 
και Θράκης, 

Ηπείρου, 
Δυτ.Ελλάδος, 

Πελοπονήσου, 
Κρήτης, Θεσσαλίας, 

Στερ.Ελλάδας, 
Δυτ.Μακεδονίας. 

Καθηγητής 
Φυσικής Αγωγής-
Ομοσπονδιακός 

προπονητής 
ποδοσφαίρου 
κωφών νεων 

(ΕΟΑΚ) 

Ευαισθητοποίηση για τις ιδιαιτερότητες της  
κώφωσης ,την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα 
κωφά άτομα και τους τρόπους προσέγγισης τους 
έτσι ώστε να μην περιθωριοποιούνται.Αναφορά 
επιτυχιων της εθνικής ομάδας 
Ποδοσφαίρου,ενημέρωση για την πορεια του 
αθληματος στο χωρο των κωφών- Βαρηκοων 
ατόμων και τις προσπάθειες που καταβαλλει η 
Ομοσποδία για την ενσωμάτωση νεων κωφών - 
βαρήκοων αθλητων  . 

12 Ορφανίδης  Θεόδωρος 
Α/ΘΜΙΑ                 

και                 
Β/ΘΜΙΑ 

Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας, 

Ανατ.Μακεδονιας 
και Θράκης, 

Ηπείρου, 
Δυτ.Ελλάδος, 

Πελοπονήσου, 
Κρήτης, Θεσσαλίας, 

Στερ.Ελλάδας, 
Δυτ.Μακεδονίας. 

Καθηγητής 
Φυσικής Αγωγής-

Προπονητής 
Καλαθοσφαίρισης 

Ευαισθητοποίηση για τις ιδιαιτερότητες της  
κώφωσης ,την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα 
κωφά άτομα και τους τρόπους προσέγγισης τους 
έτσι ώστε να μην περιθωριοποιούνται. Παρουσίαση 
των επιτυχιών των αθλητων της εθνικης ομάδας 
μπάσκετ κωφων ανδρων  τα τελευταία χρόνια, στα  
πανευρωπαικά παγκόσμια πρωταθλήματα και τους 
ολυμπιακους αγώνες. 
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