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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
  

 

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 

2023, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της 

Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»), προέκυψαν μετά από ανίχνευση 

εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων, 

αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και 

εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.  

 

Συγκεκριμένα υπό την γνωστική θεματική του τομέα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

Κοινωνική Πολιτική», διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:  

 

«Διασφάλιση της ισότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη 

δημόσια διοίκηση» 

 

Ομάδα – Στόχος: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου τομέα 

ανεξαρτήτως βαθμίδας και φορέα.  

 

Γενική Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ξεκινά ως πρωτοβουλία για την προστασία 

των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων κατά την επαφή τους με υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. 

Έρχεται επιπλέον ως απάντηση σε αναγνωρισμένες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της 

Δημόσιας Διοίκησης στο κομμάτι της αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως αυτές 

διαπιστώθηκαν κατά την διαμόρφωση κειμένου Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των 

ΛΟΑΤΚΙ+ το 2021  

(https://primeminister.gr/wp-

content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf).  
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Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πρωτοπόρο για τα δεδομένα της Δημόσιας 

Διοίκησης και επιχειρεί να μειώσει το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνία και τις ανάγκες 

της και την εξυπηρέτηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Είναι επίσης  

καινοτόμο τόσο από πλευράς περιεχομένου όσο και από πλευράς εκπαιδευτικών μεθόδων που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

 

Κατηγορίες: Μεσαία, Ανώτερα και Ανώτατα διοικητικά Στελέχη του Δημόσιου τομέα, Απόφοιτοι 

ΕΣΔΑ, Μέλη ΔΕΠ, Μέλη ΕΕΠ, κατηγοριών ΠΕ, ΔΕ, ΤΕ. 

 

Ομάδα Στόχος: Το σύνολο των στελεχών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση εργαζόμενων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

γύρω από θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών 

φύλου με στόχο την εγκαθίδρυση βασικών καλών πρακτικών, την προστασία των δικαιωμάτων των 

ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων κατά την επαφή τους με δημόσιες υπηρεσίες, την αύξηση της ορατότητας και 

συμπερίληψής τους στις υπηρεσίες αυτές και την καταπολέμηση - ομοφοβικών και τρανσφοβικών 

συμπεριφορών διάκρισης. Συνοπτικά, σκοπός είναι το πρόγραμμα αυτό να συμβάλει στην 

βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών κάνοντάς τες περισσότερο ασφαλείς και συμπεριληπτικές προς 

τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.  

Χρονική Διάρκεια:  14 ώρες (2 ημέρες)   

Τρόπος διεξαγωγής: Ηλεκτρονικά, μέσω τηλεδιάσκεψης / πλατφόρμας. Σύγχρονη Εξ’ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση και μέρος του δια ζώσης. 

Φορέας Υλοποίησης: ΕΚΔΔΑ  

 

 

 

 

Θεματικές Ενότητες: 
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1
η
 Ημέρα -ΕΚΔΔΑ Παρουσίαση φορέα 

-(ΕΝΌΤΗΤΑ 1)  Είδη και Επίδραση Διακρίσεων 

-(ΕΝΌΤΗΤΑ 2) Εμπόδια και Προκλήσεις στην πρόσβαση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε Δημόσιες 

Υπηρεσίες 

-(ΕΝΟΤΗΤΑ 3) Βασική ορολογία και έννοιες γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την    

                            ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου.  1 (ανελαστικό) 

 

2η Ημέρα    -(ΕΝΟΤΗΤΑ 3 συνέχεια)  

                            Βασική ορολογία και έννοιες γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την   

                            ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου.  

-(ΕΝΟΤΗΤΑ 4) Νομικό πλαίσιο: προστασία και ελλείψεις 

-(ΕΝΟΤΗΤΑ 5) Καλές πρακτικές στην εξυπηρέτηση πολιτών στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης 

-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14 (2 Ημέρες)  

 

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν 

παρακολουθήσει ανελλιπώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την 

προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

Προσδοκώμενα οφέλη:  

Καθώς οι εξελίξεις ως προς τα θέματα των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ 

είναι ραγδαίες το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως στόχους: 

Να ευαισθητοποιήσει τους δημοσίους υπαλλήλους ως προς θέματα ισότητας των ατόμων της 

κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.  

Να προάγει την αποδοχή της διαφορετικότητας ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό. 

Να μειώσει τα φαινόμενα και τις συμπεριφορές ομοφοβίας. 

Να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή. 
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Να παρέχει πληροφόρηση, επιστημονικά στοιχεία και πλαίσιο ως προς την διεθνή πρακτική και 

τα διεθνή πρότυπα. 

Να καταστήσει το ΙΝ.ΕΠ. πρωτοπόρο και καινοτόμο ως προς την προσέγγιση θεμάτων μεγάλης 

σπουδαίοτητας και σε συνέφεια με την σύγχρονη πραγματικότητα. 

 

 

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 


