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ΠΡΟΣ :  Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό 

 

Θέμα: Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ) αίτημα για συνεργασία όσον αφορά την 

εύρεση νέων κωφών-βαρηκόων αθλητών και αθλητριών στο άθλημα του Ταεκβοντό.  

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) ιδρύθηκε το 1988. Αποτελεί 

δευτεροβάθμια αθλητική ομοσπονδία ΑμεΑ- Κωφών, αναγνωρίστηκε επισήμως από την Ελληνική 

Πολιτεία με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/18446/27.7.1999 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού 

και διέπεται από τις αρχές του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121/17.6.1999) και των συμπληρωματικών Ν. 

2947/2001 (ΦΕΚ 228), Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄239).  

Η Ε.Ο.Α.Κ.  έχει στη δύναμή της εννιά (9) Πρωτοβάθμια Αθλητικά Σωματεία, στα οποία 

συμμετέχουν περίπου 3.000 κωφοί αθλητές/τριες από όλη την Ελλάδα σε 13 αθλήματα.  Η αποστολή της 

ΕΟΑΚ παραμένει ακλόνητα, η ίδια, από την ίδρυσή της: «Η ενσωμάτωση κωφών ατόμων στο χώρο  του 

αθλητισμού, ώστε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, να αποτελέσει πρόκληση και έμπνευση, 

στην καθημερινή τους ζωή, διεγείροντας τον ενθουσιασμό τους για προσπάθεια και διάκριση και 

ταυτόχρονα την ικανοποίηση τους για την επίτευξη των στόχων.» 

Η Ομοσπονδία μας, συμμετέχει σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις (Πανευρωπαϊκά-Παγκόσμια 

Πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών/ Deaflympics) υπό την αιγίδα της I.C.S.D (Διεθνής 

Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών) και της Δ.Ο.Ε  (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή) καθώς και σε Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Α, με τις εθνικές της ομάδες (13 αθλήματα). 

Στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος αθλητισμού Κωφών & Βαρηκόων Ελλάδος, με 

απώτερο σκοπό τη στελέχωση της εθνικής μας ομάδας Ταεκβοντό κωφών, ενόψει των προσεχών διεθνών 

διοργανώσεων, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε  στην προσπάθεια που κάνουμε για την εύρεση νέων κωφών 

αθλητών και αθλητριών στο άθλημα του Ταεκβοντό, προωθώντας την παρούσα ενημέρωση σε όλους 

τους συλλόγους σας προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί μας σε περίπτωση που έχουν στο δυναμικό 

τους αθλητές με κώφωση ή βαρηκοΐα.  

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση και προσβλέπουμε σε μια γενικότερη συνεργασία 

μαζί σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τεχνικό μας Σύμβουλο κ. 

Διονύση Γαζή (κιν. 6948074558) καθώς  επίσης και τον Υπεύθυνο του Τμήματος Πολεμικών Τεχνών κ. 

Ρενιέρη Σταύρο  (κιν. 6972947762sms  μόνο και στο email srenieris.hsfd@gmail.com). 

 

Αναμένουμε για την ενημέρωσή σας, σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση,  

Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Πρόεδρος 

 

  

 

 

Στουφής Ιωάννης            Σταυρακάκης Ιωσήφ 
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