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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

ΓΗΑ ΔΠΗΜΟΡΦΟΤΜΔΝΑ ΆΣΟΜΑ 

 
 
ΒΑΗΚΟ ΚΟΠΟ ηεο επηκφξθσζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Φάθειν 

Φ1 ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε «επαηζζεηνπνίεζε εξγαδφκελσλ ζηνλ επξχηεξν 
δεκφζην ηνκέα γχξσ απφ ζέκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο, 
έθθξαζεο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ κε ζηφρν ηελ εγθαζίδξπζε βαζηθψλ 
θαιψλ πξαθηηθψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ 
θαηά ηελ επαθή ηνπο κε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηελ αχμεζε ηεο νξαηφηεηαο θαη 
ζπκπεξίιεςήο ηνπο ζηηο ππεξεζίεο απηέο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε - νκνθνβηθψλ 
θαη ηξαλζθνβηθψλ ζπκπεξηθνξψλ δηάθξηζεο. πλνπηηθά, ζθνπφο είλαη ην 
πξφγξακκα απηφ λα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 
θάλνληάο ηεο πεξηζζφηεξν αζθαιείο θαη ζπκπεξηιεπηηθέο πξνο ηα ΛΟΑΣΚΗ+ 
άηνκα». 

 

ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΖ 

ηέιια Μπειηά 
Νάλζπ Παπαζαλαζίνπ 
Μηράιεο αθειιαξίνπ 
Έιελα θαξπίδνπ 
Ρεληψ πκεσλίδνπ 
Έιελα-ιγα Υξεζηίδε 
Λακπξίλα Βεηζνπνχινπ 
 

Δπηκέιεηα:  
Λακπξίλα Βεηζνπνχινπ 
 
 

ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

Σν ηεθκήξην απηφ ζπληάρζεθε θαη απεπζχλεηαη πξνο ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απηνδηνίθεζεο σο ζπλνδεπηηθφ πιηθφ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ 
“Γηαζθάιηζε ησλ Γηθαησκάησλ θαη ηεο Ηζφηεηαο ησλ  κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο ΛΟΑΣΚΗ+ ζηελ Γεκφζηα 
Γηνίθεζε” ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο. Σν πεξηερφκελν εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ησλ αηφκσλ πνπ ην 
ζπλέηαμαλ. Αλαδεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο γηα κε εκπνξηθή ρξήζε επηηξέπεηαη κε αλαθνξά ηεο 
πεγήο, ηεο νκάδαο ζχληαμεο, θαηφπηλ γλσζηνπνίεζεο αηηήκαηνο ρξήζεο πξνο ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

Ζ αλάγθε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ ηεο ρψξαο ζε δεηήκαηα ΛΟΑΣΚΗ+ 
αλαδείρζεθε ηφζν θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο FAROS (2022) κε ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο φζν θαη απφ ην πφξηζκα πνπ θαηέζεζε ε Δζληθή Δπηηξνπή 
γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ ηνλ Μάην ηνπ 2022. Σν ζρεηηθφ επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην πνπ 
ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηείηαη ράξε ζηελ άκεζε αληαπφθξηζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο ηνπ 
Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, έξρεηαη λα θαιχςεη ππάξρνληα θελά ζε 
γλψζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δελ 
θηινδνμεί λα είλαη εμαληιεηηθφ. πλνδεχεη ηηο παξνπζηάζεηο θαη επηρεηξεί λα μππλήζεη έλαλ 
πξνβιεκαηηζκφ ζηα άηνκα πνπ ζα ην παξαθνινπζήζνπλ, λα ηα πιεξνθνξήζεη θαη λα παξάζρεη 
ρξήζηκεο θαη πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ επηκέξνπο δεηεκάησλ, πνπ ζηφρν έρνπλ λα 
εγγπεζνχλ βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Δπρφκαζηε λα ην βξείηε 
βνεζεηηθφ θαη λα αλαηξέμεηε ζην κέιινλ ζπρλά ζε απηφ, σο εγρεηξίδην αλαθνξάο. Σέινο, ζα καο 
βνεζνχζε πνιχ, ην λα βνεζήζεηε σο πξσηνπφξνη ζηελ δηάρπζε ησλ γλψζεσλ, πνπ ζα αληιήζεηε 
απφ ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζην ζεκηλάξην θαη απφ ηελ κειέηε απηνχ ηνπ πιηθνχ, ζηελ εξγαζία ζαο, 
ζηνλ θνηλσληθφ ζαο πεξίγπξν θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ζαο. 
 
 
 
                                                                                                         Ζ νκάδα ζχληαμεο ηνπ πιηθνχ  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1.  ΒΑΗΚΖ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ  

 

1.2  ΔΣΔΡΟΚΑΝΟΝΗΚΟΣΖΣΑ - ΔΣΔΡΟΔΞΗΜΟ  

   Ζ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο εηεξνθαλνληθόηεηαο, ηελ νπνία εηζήγαγε ε queer ζεσξία ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, απνδεηθλχεηαη ρξήζηκε σο πξνο απηφλ ην ζηφρν.  

  χκθσλα κε ηελ εηεξνθαλνληθφηεηα, ε εηεξνθπινθηιία είλαη ν κνλαδηθφο «θπζηνινγηθφο» 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη φινη νη άιινη πξνζαλαηνιηζκνί απνθιίλνπλ απφ απηφλ ηνλ 

θαλφλα. Χο εθ ηνχηνπ, νκαινπνηνχληαη φιεο νη ζπκπεξηθνξέο, αμίεο θαη πνιηηηζκηθέο πηπρέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θαη εληζρχνπλ ηελ εηεξνθπινθηιία. Δπηπιένλ, ε εηεξνθαλνληθφηεηα αλαγλσξίδεη ηελ 

χπαξμε κφλν δχν θχισλ, ηνπ αξζεληθνχ θαη ηνπ ζειπθνχ, κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

θαζνξηζκέλνπο ξφινπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη καο 

ππνρξεψλεη λα επηιέμνπκε ή ην έλα ή ην άιιν. 

  Ζ εηεξνθαλνληθφηεηα ινηπφλ, δηαησλίδεη ηελ άπνςε φηη ―ην βηνινγηθφ θχιν είλαη έλα απφιπην 

δίπνιν‖ αθήλνληαο εθηφο ηα ίληεξζεμ άηνκα. Χζηφζν, φπσο γλσξίδνπκε πιένλ απφ ηε βηνινγία θαη 

ηηο λεπξνεπηζηήκεο, ε θχζε δελ εθθξάδεηαη κε δίπνια, αιιά κε θάζκαηα πνηθηινκνξθίαο. 

Γλσξίδνπκε επίζεο φηη ην βηνινγηθφ θχιν δελ κπνξεί λα νξηζηεί κε απνιπηφηεηεο, θαζψο είλαη 

ηδηαίηεξα πνιππαξαγνληηθή έλλνηα (θπηηαξηθφ, γνλαδηθφ, ρξσκνζσκηθφ, νξκνληθφ, εμσ/εζσ 

αλαηνκηθφ θχιν) θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζην θάζε ζψκα ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

ν ηππηθφο ή ν αλακελφκελνο γηα ηηο επηηαγέο ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο. Παξφιν ινηπφλ πνπ ε 

πνηθηινκνξθία είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δσήο, ηα ζψκαηα πνπ εκθαλίδνπλ κε ηππηθνπο 

ζπλδπαζκνχο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ηαμηλνκνχληαη σο ―γελεηηθέο αλσκαιίεο‖ θαη ―δηαηαξαρέο 

ηεο αλάπηπμεο θχινπ‖ θαη παζνινγηθνπνηνχληαη. Απηφ γίλεηαη θαλεξφ, αθελφο κε ηελ ηαηξηθή πίεζε 

ζε επηιεθηηθνχο ηεξκαηηζκνχο πγηψλ θαη επηζπκεηψλ ίληεξζεμ εκβξχσλ, φηαλ ε δηάγλσζε γίλεη 

πξνγελεηηθά, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμαιεηθζνχλ πξηλ θαλ γελλεζνχλ (επγνληθή). Αθεηέξνπ κε ηελ 

εμάιεηςε ησλ ίληεξζεμ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επηρεηξείηαη επξέσο ζε άηνκα πνπ γελληνχληαη κε 

ίληεξζεμ πνηθηινκνξθίεο, κέζσ δηνξζσηηθψλ ή πξνιεπηηθψλ επεκβάζεσλ φηαλ απηά είλαη απφ 

λενγέλλεηα κέρξη ηξηψλ εηψλ, αιιά θαη αξγφηεξα κέζσ επαλαιακβαλφκελσλ επεκβάζεσλ ή/θαη 

νξκνλνζεξαπείαο. Σν ζχζηεκα πξνθπιάζζεη ηηο λφξκεο ηνπ κε θάζε θφζηνο. Πνιινί γηαηξνί, 

εθκεηαιιεπφκελνη ηελ αγσλία θαη άγλνηα ησλ γνληψλ θαη ηε βηαζχλε ηεο πνιηηείαο λα απνδνζεί 

θχιν ζην παηδί ηνπο πξηλ γπξίζνπλ απφ ην καηεπηήξην ζην ζπίηη (αγφξη θαηά πξνηίκεζε), 

πξνηείλνπλ θαη εθηεινχλ δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο αηζζεηηθήο ―θαλνληθνπνίεζεο‖ ζην θχιν ησλ 

ίληεξζεμ παηδηψλ, θάηη πνπ πνιχ ζπρλά απνβαίλεη θαηαζηξνθηθφ γηα ηε κειινληηθή πγεία θαη επδσία 

ησλ αηφκσλ πνπ ηηο ππέζηεζαλ, ρσξίο ηα ίδηα λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλαηλέζνπλ θαη ρσξίο λα 

δίλνληαη  ελαιιαθηηθέο ή πιήξεο ελεκέξσζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ηέηνησλ επεκβάζεσλ ζηνπο γνλείο 

ηνπο.1 

 Μηα εηεξνθαλνληθή ζηάζε ηνπνζεηεί επίζεο ηα άηνκα πνπ είλαη εηεξνθπιφθηια (ζηξέηη) ζε κηα 

πξνλνκηαθή νκάδα. Σα κέιε απηήο ηεο νκάδαο είλαη άλδξεο ή γπλαίθεο (αλάινγα κε ην θχιν πνπ 

ηνπο απνδφζεθε θαηά ηε γέλλεζε), εκθαλίδνπλ ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα 

αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη εθηεινχλ μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο ζηελ θνηλσληθή δσή, βάζεη ηνπ 

θχινπ ηνπο. Απηά ηα άηνκα ζπρλά απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξν θχξνο θαη πξνλφκηα ηα νπνία 

                                                
1
 IGLYO, OII Europe θαη EPA:  Τπνζηεξίδνληαο ην ίληεξζεμ παηδί ζαο  
 

https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2018/10/Parents_Toolkit_Intersex_GRK_ES_WEB.pdf
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ζηεξνχληαη ηα νκνθπιφθηια, ακθηθπιφθηια, ηξαλο, ίληεξζεμ θ.α. Απηά ηα πξνλφκηα, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, εθθξάδνληαη θαη επηβάιινληαη κε έκκεζνπο ηξφπνπο.  

  χκθσλα κε ηελ εηεξνθαλνληθφηεηα, ε πην επηζπκεηή πνξεία δσήο γηα θάζε άηνκν είλαη ζπλήζσο 

εθείλε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εχξεζε ζπληξφθνπ ηνπ «αληίζεηνπ» θχινπ ζηελ αξρή ηεο 

ελειηθίσζεο, ην γάκν, ηελ απφθηεζε παηδηψλ θαη ηελ αλάιεςε παξαδνζηαθψλ έκθπισλ ξφισλ 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Χζηφζν, είλαη εληειψο απζαίξεην λα ππνζέηνπκε φηη φινη νη 

άλζξσπνη επηζπκνχλ θάπνηα κέξα λα παληξεπηνχλ θαη λα απνθηήζνπλ παηδηά, ή λα ξσηάκε κία 

θνπέια εάλ έρεη αγφξη, ρσξίο λα γλσξίδνπκε αλ έιθεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηα αγφξηα. 

  O εηεξνζεμηζκφο αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα ζηάζεσλ, πξνθαηαιήςεσλ θαη δηαθξίζεσλ πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ πεπνίζεζε φηη φινη νη άλζξσπνη είλαη απνθιεηζηηθά εηεξνθπιφθηινη (Fish, 2006). O 

εηεξνζεμηζκφο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ νκνθνβία, δηαθέξεη φκσο ζεκαληηθά, θαζψο 

απνηειεί έλα ζχζηεκα θαηαπίεζεο πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζηνπο θπξίαξρνπο θνηλσληθνχο, 

πνιηηηζκηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο (Colour Youth, 2020). Με απηή ηελ έλλνηα εηεξνζεμηζηηθφ 

είλαη θάζε ζρήκα πνπ αζπάδεηαη, πξνσζεί θαη θαιιηεξγεί ηελ εηεξνθπινθηιία θαη ηνλ βηνινγηθφ 

δηαρσξηζκφ ηνπ θχινπ εληφο ηνπ δηπφινπ άλδξαο-γπλαίθα, θαζψο θαη ηηο δνκεκέλεο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε απηά, σο ηηο κνλαδηθά απνδεθηέο θαη ―θπζηνινγηθέο‖ εθθξάζεηο ηεο 

αλζξψπηλεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ησλ αλζξψπηλσλ ζσκάησλ, ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ξφισλ. 

1.2  ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΗΚΗΛΟΜΟΡΦΗΑ ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΟΣΖΣΑ 

  Οη όξνη πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ είλαη βαζηζκέλνη ζε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

δηεζλείο ζπλζήθεο θαη άιινπο κεραληζκνχο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Δπηηξφπνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ, 

Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηνπ Όπαηνπ Αξκνζηή ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Οη νξηζκνί απηνί έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηηο αξρέο ηεο Yogyakarta (plus10)2 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα θχινπ, ηελ 

έθθξαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ 

  Τπάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ (ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο), ησλ 

Σξαλο αηφκσλ (ηαπηφηεηα θχινπ θαη έθθξαζε θχινπ), ησλ Ίληεξζεμ αηφκσλ (ραξαθηεξηζηηθά 

θχινπ), αιιά θαη φισλ ησλ άιισλ ππνθαηεγνξηψλ, επεηδή ηα άηνκα βηψλνπλ κε πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ην θχιν ηνπο. Δλψ ηα βηψκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ αηφκσλ κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθά, νη νκάδεο ζπρλά ζπγθιίλνπλ ππφ έλαλ θαη κνλαδηθφ γεληθφ φξν θαζψο έηζη ηνπο 

δίλεηαη θαη‘ αξράο, ε δπλαηφηεηα λα ρηίζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

κε άιια άηνκα θαη λα γίλνπλ νξαηά ζηελ θνηλσλία. Άιινο έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη ε 

επίηεπμε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηα νπνία 

ζπρλά παξαβηάδνληαη, θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εγθιεκάησλ θαη ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο θαηά ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ 

αλαπηπρζεί νη παξαθάησ ηαμηλνκήζεηο, επεηδή ρξεηαδφκαζηε θνηλψο απνδεθηνχο νξηζκνχο ψζηε λα 

αλαδείμνπκε φηη αξθεηνί άλζξσπνη ζηηγκαηίδνληαη, αληηκεησπίδνπλ δηαθξίζεηο, βία θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη ζαλάησζε εμαηηίαο ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο 

έθθξαζεο ή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θχινπ ηνπο. ε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία δελ κπνξεί λα γίλεη 

                                                
2
 THE YOGYAKARTA PRINCIPLES plus 10   

https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf
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θακία παξαρψξεζε ζηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ θαη ζην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο 

ζεμνπαιηθήο ηνπ απηνδηάζεζεο. Δπίζεο, νη φξνη απηνί απνηεινχλ έλα κέζν γηα λα θεξδίζνπλ 

νξαηφηεηα θη άιιεο ηαπηφηεηεο, πέξα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο θαη φινη/-εο/-α λα αλαθαιχςνπκε ηελ 

νκνξθηά ηεο πνηθηινκνξθίαο πνπ καο πεξηβάιιεη.  

  H γλψζε, ε θαηαλφεζε θαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε ΛΟΑΣΚΗ+ 

θνηλφηεηα δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νξζή αλαπαξάζηαζε ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ 

δεηεκάησλ θαη δηεθδηθήζεσλ. Μπνξεί λα δπζθνιεχεζηε λα ηνπο θαηαιάβεηε ή λα ηνπο ζπκεζείηε. 

Απηφ δελ κπνξεί λα ζαο εκπνδίζεη απφ ην λα ζέβεζηε ηα άηνκα θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο.  

 Πνιχ ζπρλά, φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, αθφκε θαη απφ άηνκα πνπ 

επηζπκνχλ λα πξνζεγγίζνπλ δεηήκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο θχινπ κε 

θαιή πξφζεζε, θέξνπλ έλα έληνλα αξλεηηθφ θνξηίν, έρνληαο ρξεζηκνπνηεζεί γηα πάξα πνιιά 

ρξφληα ζηηγκαηηζηηθά, κε ζηφρν λα θαθνπνηήζνπλ θαη λα πεξηζσξηνπνηήζνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. 

Άιινη φξνη θαη εθθξάζεηο θέξνπλ επίζεο θαη ην ηαηξηθφ θαη ςπρηαηξηθφ ζηίγκα πνπ βάξαηλε (θαη 

ζπλερίδεη, δπζηπρψο, αθφκε λα βαξαίλεη θάπνηεο θνξέο) ηηο ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηεο: φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα λα ζέζνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα έμσ απφ ηα φξηα ηνπ "θπζηνινγηθνχ", ηνπ 

"πγηνχο" θαη ηνπ θνηλσληθά απνδεθηνχ. Ζ ρξήζε ηέηνησλ φξσλ θαη εθθξάζεσλ είλαη ηξαπκαηηθή γηα 

ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα, ιεηηνπξγεί φκσο θαη δηαβξσηηθά ζε πνιχ πεξηζζφηεξα επίπεδα, αθπξψλνληαο 

ηαπηφηεηεο θαη βηψκαηα, θαη ζπληεξψληαο ηα νκνθνβηθά, ακθηθνβηθά, ηξαλζθνβηθά θαη ηληεξθνβηθά 

ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. 

Παξαθάησ αθνινπζεί ε επεμήγεζε ρξήζηκσλ φξσλ πνπ παξαηίζεληαη κε ζεκαηηθή θαη φρη 

αιθαβεηηθή ζεηξά. 

ΛΟΑΣΚΗ+ (LGBTQI+): Αθξσλχκην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο ησλ Λεζβηψλ, 

ησλ Οκνθπιφθηισλ, ησλ Ακθηθπιφθηισλ, ησλ Σξαλο, ησλ Koπίξ θαη ησλ Ίληεξζεμ αηφκσλ. Σν 

ζχκβνιν «+» δειψλεη επηπιένλ ηαπηφηεηεο θχινπ θαη ζεμνπαιηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. Σν 

αθξσλχκην απηφ θσδηθνπνηήζεθε απφ ην θίλεκα πνπ δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηα ησλ κε 

εηεξνθπιφθηισλ αλζξψπσλ ή/θαη εθείλσλ πνπ ην θνηλσληθφ ηνπο θχιν δελ ζπκθσλεί κε ην θχιν 

πνπ ηνπο απνδφζεθε ζηε γέλλεζε. Σα θχξηα αηηήκαηά ηνπο είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηζνλνκίαο, ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ε θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ην ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα, ηελ έθθξαζε ή ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ. Δθηηκάηαη φηη πνζνζηφ 

ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ είλαη πεξίπνπ 10%. Χζηφζν, ην πνζνζηφ απηφ 

απμάλεηαη φζν νη θνηλσλίεο είλαη πεξηζζφηεξν αλεθηηθέο ζηηο ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηεο θαη φζν ηα 

ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα απηνπξνζδηνξίδνληαη αλνηρηά ρσξίο λα θνβνχληαη φηη ζα ππάξμνπλ ζπλέπεηεο. 

[ηελ αγγιηθή γιψζζα, LGBTQI+: Lesbian, Gay, Transsexual, Bisexual, Queer, Intersex +]. 

 

ην ΛΟΑΣΚΗ+ αθξσλχκην ζπλππάξρνπλ νη ηέζζεξηο βαζηθέο θαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο 

θαζκαηηθέο έλλνηεο ηνπ θχινπ3: Ο ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε ηαπηφηεηα, ε έθθξαζε θχινπ 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ δελ είλαη ην ίδην πξάγκα. Απνηεινχλ μερσξηζηέο θαη αλεμάξηεηεο 

πιεπξέο θάζε αλζξψπνπ. Δλψ νη ιεζβίεο, νη νκνθπιφθηινη, νη ακθηθπιφθηινη, νη ηξαλο θαη νη 

ίληεξζεμ άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο, απνηειεί θνηλφ ηνπο ζηνηρείν ην 

γεγνλφο φηη ζπρλά πθίζηαληαη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο, κε ηελ αηηηνινγία 

φηη δελ εκπίπηνπλ ζηα απζηεξά δπαδηθά πξφηππα ηνπ βηνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ θχινπ.  

                                                
3
 The Genderbread person (ζηα ειιεληθά)  

https://drive.google.com/file/d/1jxqEIbtcoMqq18T_hVW9OOQRdRZWWtF7/view?usp=sharing
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Βηνινγηθό θύιν (Sex) ή θύιν πνπ απνδόζεθε ζηε γέλλεζε: χκθσλα κε ην Ακεξηθαληθφ 

Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο, ην θχιν είλαη κία βηνινγηθή θαηαζθεπή ε νπνία ππαγνξεχεηαη απφ ηελ 

παξνπζία ησλ ρξσκνζσκάησλ θχινπ θαη (ζηα δψα θαη ζηνλ άλζξσπν) απφ ηελ παξνπζία 

ιεηηνπξγηθψλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ4. Ζ απφδνζε θχινπ ζηε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο είλαη 

ε ηαηξηθή ηαμηλφκεζε ησλ αηφκσλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο: αξζεληθά ή ζειπθά άηνκα. Καηά ηε 

γέλλεζε, απνδίδεηαη ζηα βξέθε ην θχιν, βαζηζκέλν κφλν ζηα εμσηεξηθά αλαηνκηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Χζηφζν, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην θχιν, φπσο νξίδεηαη απφ ηε βηνινγία, 

δελ είλαη κφλν ε εκθαλήο αλαηνκία, αιιά επίζεο ε εζσηεξηθή, θαζψο θαη γελεηηθνί θαη νξκνληθνί 

παξάγνληεο. Δπνκέλσο, αλ έλα άηνκν είλαη αξζεληθφ, ζειπθφ ή ίληεξζεμ εμαξηάηαη απφ έλαλ 

ζπλδπαζκφ βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο: ρξσκνζψκαηα, νξκφλεο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

αλαπαξαγσγηθά φξγαλα θαη δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά θχινπ. Σα άηνκα γηα ηα νπνία ηα 

ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ηνπο δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ηαηξηθά σο ηππηθά αξζεληθά ή 

ηππηθά ζειπθά, θαηεγνξηνπνηνχληαη (ζην βηνινγηθφ θάζκα) σο ίληεξζεμ. Παξφιν πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην βηνινγηθφ θχιν απνηειεί έλα ζπλερέο θπζηθήο πνηθηινκνξθίαο θαη φρη έλα 

ζηεγαλά πξνζδηνξηζκέλν δίπνιν, ηα ίληεξζεμ άηνκα εμαθνινπζνχλ λα παζνινγηθνπνηνχληαη απφ 

ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα (σο ―δηαηαξαρέο ηεο αλάπηπμεο θχινπ‖), θαη λα ηαμηλνκνχληαη πξνζεγγηζηηθά 

ζε κία απφ ηηο δχν παξερφκελεο θαηεγνξίεο (Άξξελ / Θήιπ). Καζψο δελ αλαγλσξίδεηαη ε θπζηθή 

ηνπο χπαξμε ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ζηα 

βαζηθά ηνπο αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. νβαξφηεξε εμ απηψλ, είλαη ε ρεηξνπξγηθή ηξνπνπνίεζε ησλ 

γελλεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ (φηαλ απηα ραξαθηεξηζηνχλ ―αζαθή‖) ζε βξεθηθή ειηθία, πξνθεηκέλνπ λα 

ηαηξηάδνπλ κε ηελ ιεμηαξρηθή θαηαρψξεζε θχινπ πνπ ηνπο αλαηέζεθε.  

 

Κνηλσληθό θύιν (Gender): Αλαθέξεηαη, παξαδνζηαθά, ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή 

ηνπ λα είζαη άλδξαο ή γπλαίθα θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

απνδίδνληαη ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο απφ ηελ εθάζηνηε θνηλσλία. Σν θνηλσληθφ  θχιν  είλαη  

σο  εθ  ηνχηνπ  άξξεθηα  ζπλδεδεκέλν κε ηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

αληηιεθζέλ σο βηνινγηθφ θχιν ησλ αηφκσλ. ιεο νη θνηλσλίεο νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη 

δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, εξγαζίεο θαη αζρνιίεο σο θαηάιιεια 

γηα ην θαζέλα απφ ηα δχν θχια. Σν θνηλσληθφ θχιν εκπεξηέρεη φιεο ηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο 

θαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά (ζηάζε ζψκαηνο, ηξφπνο νκηιίαο, ηξφπνο ζθέςεο, πεξπαηήκαηνο, 

ρξήζε γιψζζαο, ληχζηκν, θνκκψζεηο θ.α.) πνπ ζεσξνχληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίαξρα γηα ην θάζε 

θχιν. Μέρξη ζήκεξα, κε εμαίξεζε ιίγεο πεξηπηψζεηο, ε δηαθνξά ησλ θχισλ έρεη ιάβεη παληνχ θαη 

πάληα ηεξαξρηθφ πξφζεκν, κε ην αξζεληθφ λα ζεσξείηαη αλψηεξν απφ ην ζειπθφ, πξάγκα πνπ έρεη 

επηθέξεη δηαθφξσλ εηδψλ αζπκκεηξίεο. Μεξηθά άηνκα δελ ηαπηίδνληαη κε ην δίπνιν άλδξαο/γπλαίθα. 

Σν θνηλσληθφ θχιν πθίζηαηαη αλεμάξηεηα απφ ην βηνινγηθφ θχιν θαη ην θχιν ελφο αηφκνπ δελ 

αληηζηνηρεί πάληα κε ην θχιν πνπ ηνπ απνδφζεθε θαηά ηε γέλλεζε. 

 

Έκθπινη ξόινη (Ρόινη ησλ θύισλ - Gender roles, ηεξεόηππα θύινπ): Πεξηιακβάλνληαη φιεο 

νη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη απνθιεηζηηθά ή 

θπξίαξρα γηα ην θάζε θχιν, π.ρ. φηη ε γπλαίθα πξέπεη λα είλαη ηξπθεξή, ππνκνλεηηθή, γιπθηά θαη 

ιηγνκίιεηε θαη ν άλδξαο πξέπεη λα είλαη γελλαίνο, ζησηθφο θαη ηζρπξνγλψκσλ. Σν ηη «ζεσξείηαη» 

αλδξηθή ή γπλαηθεία ζπκπεξηθνξά δηακνξθψλεηαη θαη επηβάιιεηαη ζην άηνκν απφ ηελ εθάζηνηε 

θνηλσλία θαη δελ πεγάδεη «θπζηθά», απφ ην βηνινγηθφ θχιν. Οη έκθπινη ξφινη θαη ζηεξεφηππα 

δηδάζθνληαη ζηα παηδηά απφ πνιχ κηθξή ειηθία, αθφκα θαη αζπλείδεηα, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη 

δχζθνιε ε ακθηζβήηεζή ηνπο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ράξε ζην θίλεκα ηνπ θεκηληζκνχ θαη ηε 

                                                
4
 Do you know the sex of your cells? - PMC   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3919971/
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ρεηξαθέηεζε ηεο γπλαίθαο αιιά θαη ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ην θίλεκα γηα «αλππαθνή» θαη κε 

πξνζαξκνγή ζηηο έκθπιεο λφξκεο, νη ξφινη απηνί ακθηζβεηνχληαη, ελψ ππάξρεη επίζεο έληνλνο 

δηάινγνο γηα ην αλ νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηα δχν θχια νθείινληαη ζε έκθπηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ή εάλ απνθηήζεθαλ ιφγσ θνηλσληθήο κάζεζεο θαη 

ηεο άθξηηεο επηβνιήο ηνπο απφ ηελ θνηλσλία. 

 

Γπαδηθόηεηα ηνπ Φύινπ (Gender binary): Ζ αληίιεςε θαη παξαδνρή φηη ππάξρνπλ κφλν δχν 

θχια: άλδξαο θαη γπλαίθα. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ άηνκα πνπ 

απηνπξνζδηνξίδνληαη κε ξεπζηφ ή κε-δπαδηθφ (non-binary) θχιν. Χο κνληέιν απνηειεί πξντφλ ηνπ 

Γπηηθνχ -θαηά θχξην ιφγν- πνιηηηζκνχ. Άιινη πνιηηηζκνί ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά (πεξηζζφηεξν 

ή ιηγφηεξν) κνληέια γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θχισλ.5 

 

Υαξαθηεξηζηηθά θύινπ (Sex characteristics): Αθνξνχλ ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ. 

Γηαθξίλνληαη ζε πξσηνγελή ραξαθηεξηζηηθά (ρξσκνζψκαηα, νξκνληθή δνκή, γνλάδεο, εζσηεξηθή 

θαη εμσηεξηθή αλαπαξαγσγηθή αλαηνκία) θαη ζε δεπηεξνγελή (π.ρ. ηξηρνθπΐα, θσλή, ζθειεηηθή δνκή 

θαη θαηαλνκή ιίπνπο, κήιν ηνπ Αδάκ, θ.α.). 

 

Ίληεξζεμ (ή Γηαθπιηθό) άηνκν (Intersex): Ο φξνο Ίληεξζεμ αληηπξνζσπεχεη ην θάζκα ηεο 

θπζηθήο πνηθηινκνξθίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ πνπ θπζηνινγηθά εκθαλίδνληαη ζην 

αλζξψπηλν είδνο θαη δελ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ απζηεξά σο αξζεληθά ή ζειπθά ή 

αλήθνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο. Πξφθεηηαη γηα φξν «νκπξέια», πνπ πεξηιακβάλεη ην 

θάζκα ησλ ίληεξζεμ θαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη θπζηθά ζην αλζξψπηλν είδνο. Μέρξη ηψξα 

θαηαγξάθνληαη ζηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία πάλσ απφ 40 δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο έλα 

ζψκα κπνξεί λα είλαη ίληεξζεμ. 

 

Ζ ίληεξζεμ θπζηνινγία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ εμσηεξηθψλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ, ησλ εζσηεξηθψλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ, ησλ ρξσκνζσκάησλ θχινπ ή ησλ 

νξκνλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν. Μεξηθά παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ:  

• Δμσηεξηθά γελλεηηθά φξγαλα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ ηππηθή ηαηξηθή αληίιεςε πεξί  

       ακηγψο αξζεληθνχ ή ακηγψο ζειπθνχ θαη άξα ραξαθηεξίδνληαη ―αζαθή‖ ή ηαμηλνκνχληαη  

       βάζεη απζαίξεηεο πξνζέγγηζεο 

• Με ηππηθή αλάπηπμε ησλ εζσηεξηθψλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ  

• Πηζαλή αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ  

            αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ 

• Αλαληηζηνηρία θαηλφηππνπ κε ρξσκνζψκαηα  

• Γηαθνξνπνηήζεηο ζην ρξσκφζσκα ηνπ θχινπ  

• Με ηππηθή αλάπηπμε ησλ φξρεσλ ή ησλ σνζεθψλ  

• Με ηππηθή (ππεξβνιηθή ή κεησκέλε) παξαγσγή νξκνλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν  

• Με ηππηθή αληαπφθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο νξκφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν  

 

O φξνο ίληεξζεμ δειψλεη ηελ παξαδνρή ηνπ θπζηθνχ γεγνλφηνο φηη ην βηνινγηθφ θχιν απνηειεί 

θάζκα θαη νη άλζξσπνη κε πνηθηινκνξθία ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, πέξαλ ηνπ αξζεληθνχ θαη ηνπ 

ζειπθνχ, φλησο ππάξρνπλ.6 Αλάινγα κε ην πφζν ζηελά ή δηεπξπκέλα νξίδνληαη, νη ίληεξζεμ 

πνηθηινκνξθίεο εκθαλίδνληαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ κε ζπρλφηεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,05% έσο 

1,7%. Αθφκα θαη κε ηνλ πην ζηελφ νξηζκφ φκσο (1 άηνκν ζηα 2.000) νη ίληεξζεμ άλζξσπνη είλαη 

                                                
5
 Τνκπέα, Ε. (2016). Δύο πνεύμαηα, μία καπδιά, πένηε θύλα. Social Policy, αλαθηήζεθε 10/04/2022. 

6
 IGLYO, OII Europe θαη EPA:  Υποζηηπίζονηαρ ηο ίνηεπζεξ παιδί ζαρ  

https://socialpolicy.gr/2016/06/%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%80%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1.html
https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2018/10/Parents_Toolkit_Intersex_GRK_ES_WEB.pdf
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ηφζν θνηλνί φζν θαη νη άλζξσπνη κε θφθθηλα καιιηά. Ζ εθηίκεζε ηνπ 1,7% δείρλεη πην θνληά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη έρεη απμεηηθή ηάζε φζν βειηηψλνληαη νη απεηθνληζηηθνί γελεηηθνί έιεγρνη.7  

 

Οη άλζξσπνη γελληνχληαη ίληεξζεμ (δελ γίλνληαη). Μεξηθέο θνηλέο ίληεξζεμ παξαιιαγέο 

απνθαιχπηνληαη πξνγελλεηηθά κέζσ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ. Άιιεο κπνξεί λα είλαη άκεζα νξαηέο 

θαηά ηε γέλλεζε. Κάπνηα ίληεξζεμ ραξαθηεξηζηηθά γίλνληαη εκθαλή θαηά ηελ εθεβεία ή αξγφηεξα 

φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα ζχιιεςεο ή θαη ηπραία. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηα ίληεξζεμ 

ραξαθηεξηζηηθά ελδέρεηαη λα είλαη ακειεηέα θαη λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηα, ή λα αλαθαιπθζνχλ 

κφλν θαηά ηε δηάξθεηα απηνςίαο. 

 

Πνιχ ζπρλά, ίληεξζεμ βξέθε θαη παηδηά, ρεηξνπξγνχληαη ή πθίζηαληαη νξκνληθέο παξεκβάζεηο γηα 

λα απνθηήζνπλ πην «απνδεθηά» απφ ηελ θνηλσλία ραξαθηεξηζηηθά θχινπ. Χζηφζν, ηέηνηεο 

πξαθηηθέο απνηεινχλ θαηάθσξε παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη 

απηνλνκία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππνλνκεχνπλ ηελ ζεμνπαιηθή αίζζεζε θαη έρνπλ εμαηξεηηθά 

αξλεηηθέο δηά βίνπ επηπηψζεηο ζηε ζεμνπαιηθή θαη ςπρνζσκαηηθή πγεία.  

 

ήκεξα νη παξεκβάζεηο απηέο θαηαηάζζνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηα 

αλζξψπηλα βαζαληζηήξηα, ελψ φιν θαη πεξηζζφηεξεο νη ηαηξηθέο έξεπλεο θαηαηείλνπλ ζην γεγνλφο 

φηη είλαη επηβιαβείο θαη κε ηαηξηθά αλαγθαίεο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν, νη πξαθηηθέο απηέο 

αλαγλσξίδνληαη σο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε δειψζεηο απφ δηεζλή θαη 

εζληθά ηδξχκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, βηνεζηθήο θαη δενληνινγίαο. 

 

Σα ίληεξζεμ άηνκα, φπσο θαη θάζε άλζξσπνο, κπνξεί λα έρνπλ νπνηνλδήπνηε ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, νπνηαδήπνηε ηαπηφηεηα θχινπ θαη νπνηαδήπνηε έθθξαζε θχινπ.8 

 
Δξσηηθόο/εμνπαιηθόο πξνζαλαηνιηζκόο: Ο εξσηηθφο/ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα θάζε αηφκνπ γηα βαζηά ζπλαηζζεκαηηθή, ζηνξγηθή θαη ζεμνπαιηθή έιμε, 

ζηελέο θαη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άηνκα δηαθνξεηηθνχ θχινπ (εηεξνθπιφθηιν άηνκν), ηδίνπ θχινπ 

(νκνθπιφθηινο ή γθέη, ιεζβία) ή κε παξαπάλσ απφ έλα θχια (ακθηθπιφθηιν άηνκν). 

Οκνθπιφθηια, εηεξνθπιφθηια θαη νη ακθηζεμνπαιηθά άηνκα, βηψλνπλ αληίζηνηρα ζεμνπαιηθά θαη 

εξσηηθά ζπλαηζζήκαηα κε ηα εηεξνθπιφθηια άηνκα θαη είλαη ζε ζέζε λα εξσηεπηνχλ λα αγαπήζνπλ 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο ηζφηηκεο θαη καθξνρξφληεο. 

 

Σν θάζε άηνκν απφ εκάο έρεη ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Γελ είλαη μεθάζαξν ην αθξηβέο πνζνζηφ 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη ιεζβίεο, νκνθπιφθηινη ή ακθηθπιφθηινη. Σα πνζνζηά πνηθίινπλ απφ 

κειέηε ζε κειέηε, ελψ ην πνζνζηφ φζσλ δειψλνπλ φηη έρνπλ επαθέο κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ 

είλαη αξθεηά πςειφηεξν απφ ην πνζνζηφ φζσλ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ιεζβίεο, νκνθπιφθηινη ή 

ακθηθπιφθηινη. Σα ζηνηρεία πνηθίινπλ αλάινγα κε ηα πνιηηηζηηθά πξφηππα, ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο θαη ηα γεληθφηεξα επίπεδα θνηλσληθήο απνδνρήο. Δλψ δελ ππάξρνπλ αθξηβή ζηνηρεία, 

γλσξίδνπκε φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ιεζβίεο, νκνθπιφθηινη ή ακθηθπιφθηινη. 

ε φιεο ηηο επείξνπο, νη ιεζβίεο, νη νκνθπιφθηινη θαη νη ακθηθπιφθηινη αληηπξνζσπεχνπλ κία 

αξθεηά ππνινγίζηκε κεηνλνηηθή νκάδα. 

 

Λεζβία (Lesbian): Ο φξνο ιεζβία αθνξά κηα γπλαίθα πνπ ειθχεηαη ξνκαληηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, 

ζσκαηηθά θαη ζεμνπαιηθά απφ άιιεο γπλαίθεο. 

                                                
7
 Intersex Human Rights Australia (IHRA) Intersex population figures  

8
 Demographics – Intersex Human Rights Australia   

https://ihra.org.au/16601/intersex-numbers/
https://ihra.org.au/demographics/
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Γθέη (Gay): Ο φξνο γθέη αλαθέξεηαη ζε έλαλ άλδξα πνπ ειθχεηαη ξνκαληηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, 

ζσκαηηθά θαη ζεμνπαιηθά απφ άιινπο άλδξεο. Χζηφζν, ν φξνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαιχπηεη 

φινπο ηνπο γθέη άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη κεξηθέο θνξέο αθφκα θαη ηα ακθηθπιφθηια άηνκα.  

 

Ακθηθπιόθπιν άηνκν (Bisexual/Bi): Έλα άηνκν ην νπνίν ειθχεηαη ξνκαληηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, 

ζσκαηηθά θαη ζεμνπαιηθά απφ πάλσ απφ έλα θχια. 

Παλζέμνπαι (Pansexual/Omnisexual): Απηνί νη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ 

άηνκα πνπ έρνπλ ξνκαληηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή επηζπκία γηα άηνκα 

αλεμαξηήησο ηαπηφηεηαο θχινπ. 

 

Δηεξoθπιόθηιν άηνκν (Heterosexual, Straight): Έλα άηνκν ην νπνίν ειθχεηαη ξνκαληηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά, ζσκαηηθά θαη ζεμνπαιηθά απφ άηνκα δηαθνξεηηθνχ θχινπ. Ο φξνο απηφο βαζίδεηαη 

ζηελ απνδνρή ηεο δπαδηθφηεηαο ηνπ θχινπ, εμ νπ θαη ε ρξήζε ηνπ ζπλζεηηθνχ «έηεξν-». Χζηφζν, 

επεηδή δελ ππάξρνπλ κφλν δχν θχια, απηφο ν φξνο είλαη αλαθξηβήο. 

 

Αζέμνπαι (Asexual, Αce): Χο αζέμνπαι άηνκν (πνπ κπνξεί λα απηνπξνζδηνξίδεηαη σο άλδξαο, 

γπλαίθα, transgender θ.ιπ.) ζεσξείηαη θάπνην άηνκν πνπ βηψλεη κεξηθή, ειάρηζηε, ή θακία 

ζεμνπαιηθή έιμε. Ζ αζεμνπαιηθφηεηα απνηειεί θάζκα ηαπηνηήησλ, πνπ αλαθέξεηαη ζε άηνκα πνπ 

βηψλνπλ ιίγε έσο θαζφινπ ζεμνπαιηθή έιμε. Οη αζέμνπαι άλζξσπνη έρνπλ ηηο ίδηεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο κε φινπο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη είλαη ην ίδην ηθαλνί λα ζρεκαηίδνπλ 

ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο. Πνιιά αζέμνπαι άηνκα απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ιεζβίεο, gay, 

straight, bi ή παλζέμνπαι.  

 

Ζ αζεμνπαιηθφηεηα δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ αγακία, πνπ απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή θαη 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε νχηε κε ηελ ρακειή ιίκπηλην, ε νπνία κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ζσκαηηθά 

ή ςπρηθά αίηηα. Δπηπιένλ δελ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απζαίξεηα σο αζέμνπαι ηα άηνκα πνπ δελ 

κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζεμνπαιηθή πξάμε ιφγσ θάπνηαο ζσκαηηθήο αλαπεξίαο, θαζψο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε ε αζέμνπαι θαηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεμνπαιηθή επηζπκία θαη φρη κε ηελ 

ζσκαηηθή ηθαλφηεηα λα πξνβεί θάπνην άηνκν ζε ζεμνπαιηθή πξάμε. 

 

Questioning: ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

εμεξεχλεζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ηαπηφηεηαο ή ηεο 

έθθξαζεο θχινπ ηνπο. πλήζσο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ 

ηνπ ζηαδίνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο. Μεξηθά άηνκα ελδέρεηαη επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφλ ηνλ φξν, γηα λα απηνπξνζδηνξηζηνχλ κέζα ζηελ ΛΟΑΣΚΗ+ θνηλφηεηα. 

 

Misgendering: φηαλ κηιάκε ζε/γηα θάπνην άηνκν ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθφ θχιν απφ ην θχιν 

πνπ βηψλεη ην άηνκν. Ζ πξαθηηθή απηή είλαη θαθνπνηεηηθή, δηφηη θαηαξγεί απηνκάησο θάζε 

πεξηζψξην γηα απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ, ηδίσο ηνπ ηξαλο αηφκνπ, θαζψο ν/ε ζπλνκηιεηήο/ηξηά 

ηνπ δείρλεη λα αδηαθνξεί γηα ην πψο αηζζάλεηαη ην ίδην ην άηνκν, ηξαλο ή κε, θαη επηιέγεη κηα ιεθηηθή 

δηαηχπσζε, γηα λα κελ δπζθνιεπηεί ν/ε ίδηνο/α ν/ε ζπλνκηιεηήο/ηξηα. Σν απνθεχγνπκε ξσηψληαο 

ην άηνκν κε πνηεο αλησλπκίεο ζα ήζειε λα ην πξνζθσλνχκε. 

 

Οκόθπια δεπγάξηα: Καιχπηεη ζρέζεηο ή δεπγάξηα πνπ απνηεινχληαη απφ δχν άηνκα ηνπ ηδίνπ 

θχινπ. 
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Οηθνγέλεηα «Οπξάλην Σόμν»: Οηθνγέλεηα κε γνλείο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην θχιν (νκνγνλετθή) ή 

αλήθνπλ ζηελ ΛΟΑΣΚΗ+ θνηλφηεηα. Μπνξεί λα νξηζηεί σο ε νηθνγέλεηα νπνηνδήπνηε αηφκνπ πνπ 

είλαη ιεζβία, γθέη, ακθηθπιφθηιν, δηεκθπιηθφ/ θπινδηαθνξεηηθφ, ίληεξζεμ ή θνπίξ θαη έρεη ή ζρεδηάδεη 

λα απνθηήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα παηδηά κέζσ: (γλσζηνχ ή άγλσζηνπ) δσξεηή ζπέξκαηνο, 

παξέλζεηεο κεηξφηεηαο (κε ή ρσξίο απνδεκίσζε πξνο ηελ παξέλζεηε κεηέξα), αλαδνρήο, 

πηνζεζίαο (εγρψξηαο ή δηεζλνχο), ζρέζεσλ κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο ηαπηφηεηαο θχινπ, ζπλ-

θεδεκνλίαο ή κε άιινπο ηξφπνπο. 

 
Σαπηόηεηα θύινπ - Έκθπιε ηαπηόηεηα (Gender Identity): Ζ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο είλαη έλλνηα 

ςπρνινγηθή θαη αλαθέξεηαη ζηνλ αηνκηθφ θαη εζσηεξηθφ ηξφπν πνπ βηψλεηαη ην θχιν απφ θάζε 

άηνκν. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηα ηξαλο άηνκα, ε δηθή ηνπο εζσηεξηθή ηαπηφηεηα θχινπ δελ ζπλάδεη κε ην θχιν πνπ 

ηνπο απνδφζεθε θαηά ηε γέλλεζε. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ κηα ηαπηφηεηα θχινπ, ηνπ 

άλδξα ή ηεο γπλαίθαο (ή αγφξη ή θνξίηζη), αιιά γηα κεξηθά άηνκα ην θχιν δελ ηαηξηάδεη πιήξσο ζε 

κία απφ απηέο ηηο δχν επηινγέο. Ο ΠΟΤ (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο) έρεη δψζεη ηελ εμήο 

νδεγία γηα ην θχιν: «Γελληφκαζηε θαη ηαπηνπνηνχκαζηε ζε έλα θχιν θαη κε απηφ καο ζηέιλνπλ ζηνλ 

θφζκν. Όκσο γηα πνιινχο απηφ είλαη αηηία εζσηεξηθήο δπζαξκνλίαο θαη ε ηαπηφηεηα πνπ απνδίδεη 

αλεπηηπρήο, θαζψο ην θχιν δελ είλαη κφλν έκθπην θαη νχηε θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε 

βηνινγηθή δηαθνξά, αιιά θαη απφ παξάγνληεο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο». 

 

Ζ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ δηαθέξεη απφ ηα έκθπια ζηεξεφηππα - αλ απηνπξνζδηνξίδνκαη σο γπλαίθα, 

δελ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζσ ηα επηθξαηνχληα θνηλσληθά ζηεξεφηππα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κηα γπλαίθα: Μπνξψ λα είκαη επαίζζεηε αιιά θαη δπλακηθή θαη λα έρσ ηερληθέο 

δεμηφηεηεο. Δπίζεο, ε ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ δηαθέξεη απφ ηνλ εξσηηθφ/ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, 

κε ηνλ νπνίν ζπγρέεηαη ζπρλά, εμαηηίαο ησλ ζηεξενηχπσλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα αξξελσπή γπλαίθα 

δελ είλαη απαξαίηεηα ιεζβία, νχηε έλαο ζειππξεπήο άληξαο είλαη απαξαίηεηα γθέη. 

 

Πνιιέο απφ ηηο ζχγρξνλεο ζρνιέο ζθέςεο θαη εξκελείαο ζπκθσλνχλ φηη ε ζπγθξόηεζε 

ηαπηόηεηαο θύινπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε ζπλνιηθή ζπγθξφηεζε θαη απηνθαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ - 

ην «επί κέξνπο» θαζνξίδεη ην ινλ. Με άιια ιφγηα δειαδή, ε ειεχζεξε, αβίαζηε αλάδπζε ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ θχινπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απζεληηθή επηθνηλσλία κε ην κέζα καο αιιά θαη ην 

έμσ, ηνπο άιινπο αλζξψπνπο.  

 

Σξαλο (Σrans) ή Σξαλζηδέληεξ (Σransgender), δηεκθπιηθό άηνκν: Δίλαη έλαο φξνο νκπξέια γηα 

ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα θχινπ ή/θαη ε έθθξαζε θχινπ δηαθέξεη απφ ην θχιν πνπ ηνπο 

απνδφζεθε θαηά ηε γέλλεζή ηνπο. πκπεξηιακβάλεη άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 

θνηλσληθήο ή/θαη ζσκαηηθήο θπινκεηάβαζεο (transition), άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

κεηάβαζή ηνπο θαη άηνκα πνπ είηε έρνπλ, είηε δελ έρνπλ θάλεη επέκβαζε επηβεβαίσζεο θχινπ. ε 

αληίζεζε κε ηελ θνηλή αληίιεςε, θάπνηα άηνκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξεί λα αηζζάλνληαη ζαλ λα 

είλαη ζε ιάζνο θχιν, ρσξίο απηφ απαξαίηεηα λα ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θαη ε επηζπκία γηα ρεηξνπξγηθφ 

ή νξκνληθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ. Πεξηιακβάλεη πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο θχινπ, φπσο ηξαλο άλδξαο, 

ηξαλο γπλαίθα, άηνκα κε-δπαδηθά (non-binary), agender, genderqueer, genderfluid, θ.α.  

 

Σα ηξαλο άηνκα είλαη απνιχησο ςπρηθά πγηή. Πξφζθαηα (2019), ε δηάγλσζε ηεο  ―Γηαηαξαρήο 

ηαπηφηεηαο θχινπ‖, ε νπνία πεξηιακβαλφηαλ ζην ICD-10 (Γηεζλήο ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε 

Ννζεκάησλ θαη πλαθψλ Πξνβιεκάησλ Τγείαο) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO) 
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αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε λέα δηάγλσζε ηεο ―Αζπκθσλίαο θύινπ‖ θαη φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ ηξαλο 

θαηάζηαζε δηαγλψζεηο πεξηιακβάλνληαη πιένλ ζε κηα λέα δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, ηηο ―Καηαζηάζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεμνπαιηθή πγεία‖.  

 

Σξαλο γπλαίθα (Trans woman): Σα άηνκα ησλ νπνίσλ ην θχιν πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί θαηά ηε 

γέλλεζε είλαη αξζεληθφ, αιιά απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη δνπλ σο γπλαίθεο. Δλδερεηαη λα 

ηξνπνπνηνχλ ή λα επηζπκνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ην ζψκα ηνπο κε ηαηξηθή παξέκβαζε ψζηε λα 

ηαηξηάδεη κε ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπο, ρσξίο απηφ λα είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο 

απφ ηελ θνηλσλία κε ην θχιν πνπ ηα ίδηα βηψλνπλ. 

 

Σξαλο άλδξαο (Trans man): Σα άηνκα ησλ νπνίσλ ην θχιν πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί θαηά ηε 

γέλλεζε είλαη ζειπθφ, αιιά απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη δνπλ σο άλδξεο. Δλδέρεηαη λα ηξνπνπνηνχλ ή 

λα επηζπκνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ην ζψκα ηνπο κε ηαηξηθή παξέκβαζε ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ηελ 

ηαπηφηεηα θχινπ ηνπο, ρσξίο απηφ λα είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο απφ ηελ θνηλσλία 

κε ην θχιν πνπ ηα ίδηα βηψλνπλ. 

 

Μεξηθά άηνκα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κεηάβαζε απφ ην έλα θχιν ζην άιιν, πξνηηκνχλ λα 

αλαθέξνληαη σο άλδξεο ή γπλαίθεο, παξά σο ηξαλο άλδξεο ή ηξαλο γπλαίθεο. 

Σξαλζέμνπαι (Transexual): ξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηα ηξαλο άηνκα πνπ πξνβαίλνπλ ζε 

δηαδηθαζίεο επαλαπξνζδηνξηζκνχ θχινπ. Χζηφζν είλαη φξνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ιφγσ 

αξλεηηθνχ ζηηγκαηηζκνχ, θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ηξαλο ή ηξαλο-ηδέληεξ. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ ηξαλο άηνκα, ζπλήζσο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηφλ ηνλ φξν. 

εκαληηθφ είλαη πάλησο λα γίλεηαη ζεβαζηή ε επηζπκία ελφο αηφκνπ λα απηνπξνζδηνξίδεηαη φπσο 

ζέιεη. 

 

Με-δπαδηθό άηνκν (Non-binary): πξφθεηηαη γηα έλα θάζκα ηαπηνηήησλ θχινπ πνπ δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά αξξελσπέο ή ζειπθέο —ηαπηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην δπαδηθφ θχιν. Με 

άιια ιφγηα, θάπνηα ηξαλο άηνκα ηζρπξίδνληαη φηη δελ αηζζάλνληαη νχηε άλδξεο νχηε γπλαίθεο, ή φηη 

είλαη θαη ηα δχν θχια θαη απηνπξνζδηνξίδνληαη σο κε- δπαδηθά ηξαλο άηνκα. Οη κε δπαδηθέο 

ηαπηφηεηεο εκπίπηνπλ ζηελ νκπξέια ησλ ηξαλο. Σα κε δπαδηθά άηνκα κπνξνχλ λα 

απηνπξνζδηνξηζηνχλ έρνληαο δχν ή πεξηζζφηεξα θχια (λα είλαη bigender/ακθίθπια ή 

trigender/ηξίθπια), λα κελ έρνπλ θαλέλα θχιν (agender, άθπιν, κε έκθπιν, απειεπζεξσκέλν απφ 

ην θχιν ή νπδέηεξν σο πξνο ην θχιν), λα «κεηαθηλνχληαη» αλάκεζα ζηα θχια ή αιιηψο λα έρνπλ 

κία ξεπζηή ηαπηφηεηα θχινπ (genderfluid/θπινξεπζηφηεηα). 

 

Agender: Σαπηφηεηα θχινπ θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αηζζάλεηαη φηη δελ έρεη θχιν ή ε απνπζία 

ηαπηφηεηαο θχινπ. 

 

Genderfluid: Άηνκν ην νπνίν βηψλεη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπ σο ξεπζηή ή ελαιιαζζφκελε. 

 

Φπινδηαθνξεηηθόο-ή-ό (Gender Variant): Ο φξνο απηφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ραξαθηεξίζεη έλα άηνκν ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα θχινπ δηαθέξεη απφ ηελ ηππηθή ηαπηφηεηα θχινπ 

θαη ηνπο έκθπινπο ξφινπο θαη λφξκεο πνπ απνδίδνληαη θαηά ηε γέλλεζε. 

 

ηο (Cis) ή ηζηδέληεξ (Cisgender): Δίλαη φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηα άηνκα 

πνπ δελ είλαη ηξαλο, δειαδή ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα ή/θαη ε έθθξαζε θχινπ ηνπο 
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ηαπηίδνληαη κε ην θχιν πνπ ηνπο απνδφζεθε θαηά ηε γέλλεζε. Υξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ ην εηεξνθπιφθηινο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην άηνκν πνπ δελ είλαη νκνθπιφθηιν. Cis, είλαη φξνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνζηηγκαηίζεη ηνλ φξν ηξαλο. ηαλ παξαδέρνκαη φηη είκαη cis, ζεκαίλεη 

φηη απνδέρνκαη φηη ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη πνπ δελ είλαη cis, θαη ζπλεπψο δελ απνδίδσ 

«θπζηνινγηθφηεηα» ζηε δηθή κνπ θαηάζηαζε θαη απαμίσζε ζηε δηθή ηνπο. 

 
Ννκηθή Αλαγλώξηζε Φύινπ (Legal gender recognition): χκθσλα κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ «Πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά, γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαβνιήο νλφκαηνο, 

επσλχκνπ θαη θχινπ πνπ δειψλεηαη ζηα επίζεκα (θξαηηθά) έγγξαθα θαη κεηξψα, φπσο ην 

πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, ε ηαπηφηεηα, ην δηαβαηήξην ή ε άδεηα νδήγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαγλσξηζηεί ε ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ελφο αλζξψπνπ θαη απνξξέεη, ζχκθσλα κε ην ΔΓΓΑ 

(Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ), απφ ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή, 

φπσο απηφ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 8 ηεο ΔΓΑ (Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ). Σα Κξάηε κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ην πιαίζην πξνυπνζέζεσλ εληφο ηνπ νπνίνπ 

επηηξέπεηαη ζε έλα δηεκθπιηθφ άηνκν λα πξνρσξήζεη ζηηο ελ ιφγσ αιιαγέο. Χζηφζν, ηα 

πξνβιεπφκελα πξναπαηηνχκελα δελ πξέπεη λα παξαβηάδνπλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ»9. ε νξηζκέλεο ρψξεο, είλαη αδχλαην λα αλαγλσξηζηεί ην θχιν ζνπ απφ ην λφκν. ε 

άιιεο ρψξεο, ε δηαδηθαζία είλαη ζπρλά καθξά, δχζθνιε θαη ηαπεηλσηηθή. 

 

Δπαλαπξνζδηνξηζκόο Φύινπ (Gender Reassignment): Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνίαο ηα άηνκα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην θχιν κε ην νπνίν δνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξάζνπλ θαιχηεξα ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπο. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί, αιιά δελ απαηηείηαη, λα 

πεξηιακβάλεη ηαηξηθή βνήζεηα, φπσο νξκνληθέο ζεξαπείεο θαη ηπρφλ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ 

ηξαλο άηνκα ππνβάιινληαη γηα λα ηαπηηζηεί ην ζψκα ηνπο κε ην θχιν ηνπο.  

 

Φπινκεηάβαζε (Transition): Πεξηιακβάλεη κεξηθά ή φια ηα αθφινπζα θνηλσληθά, ηαηξηθά θαη 

λνκηθά βήκαηα: λα κηιήζεη ην άηνκν ζηελ νηθνγέλεηα, ηνπο/ηηο θίινπο/-εο θαη ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο, 

ηε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ νλφκαηνο θαη λέσλ αλησλπκηψλ, ην δηαθνξεηηθφ ληχζηκν, ηελ αιιαγή ηνπ 

νλφκαηνο ή/θαη ηνπ θχινπ ζε λνκηθά έγγξαθα, ηελ νξκνλνζεξαπεία θαη ελδερνκέλσο (αλ θαη φρη 

πάληα) έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ (πνπ αλαθέξνληαη σο 

επαλαπξνζδηνξηζκφο θχινπ ή ρεηξνπξγηθή επηβεβαίσζε θχινπ). Σα αθξηβή βήκαηα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε θπινκεηάβαζε πνηθίιινπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. 

 

Δγρείξεζε επαλαπξνζδηνξηζκνύ ή επηβεβαίσζεο θύινπ (sex reassignment surgery): 

Ηαηξηθφο φξνο γηα απηφ πνπ ηα ηξαλο άηνκα ζπρλά νλνκάδνπλ εγρείξεζε επηβεβαίσζεο θχινπ πνπ 

θέξλεη ηα πξσηεχνληα θαη δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ηνπ ζψκαηνο ελφο ηξαλο αηφκνπ ζε 

ηαχηηζε κε ηελ εζσηεξηθή απηφ-αληίιεςή ηνπ. ε  θακία  πεξίπησζε  δελ  αλαθέξνπκε ηελ έθθξαζε 

«Γηφξζσζε  ή  Αιιαγή  Φχινπ». 

 
Έθθξαζε Φύινπ (Gender Expression): Δίλαη νη εμσηεξηθέο εθδειψζεηο ηνπ θχινπ, πνπ 

εθθξάδνληαη κέζα απφ ην φλνκα ελφο αηφκνπ, ηηο αλησλπκίεο, ηα ξνχρα, ην θνχξεκα, ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηε θσλή ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηνο. Ζ θνηλσλία αλαγλσξίδεη ηα παξαπάλσ 

σο αξξελσπά ή ζειπθά, παξφιν πνπ απηφ πνπ ζεσξείηαη αξξελσπφηεηα θαη ζειπθφηεηα αιιάδεη 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ έθθξαζε θχινπ ελφο αηφκνπ 

κπνξεί λα ―ηαηξηάδεη‖ κε ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπ (π.ρ. έλαο άλδξαο πνπ έρεη κηα αξξελσπή 

έθθξαζε θχινπ), αιιά απηφ δελ ζπκβαίλεη πάληνηε. 
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Υξεηάδεηαη επίζεο λα έρνπκε ππφςε καο φηη ε έθθξαζε θχινπ δελ ηαπηίδεηαη πάληα κε ηελ 

ηαπηφηεηα θχινπ. Γηα παξάδεηγκα, θάπνην άηνκν πνπ θαηά ηε γέλλεζε ηνπ έρεη απνδνζεί ην 

αξζεληθφ θχιν κπνξεί λα απηνπξνζδηνξίδεηαη σο ζειπθφ, αιιά λα κελ λνηψζεη φηη ππάξρεη 

αζθαιήο ρψξνο, γηα λα εθθξάζεη ηελ γπλαηθεία ηαπηφηεηα θχινπ ηνπ. Έηζη, κπνξεί λα δεη ζηνλ 

θνηλσληθφ ξφιν σο αξζεληθφ θαη λα παξνπζηάδεηαη σο άλδξαο, παξά ηελ επηζπκία ηνπ. 

Θειπθή έθθξαζε θύινπ: έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ξφισλ πνπ γεληθά 

ζπλδένληαη κε ηα θνξίηζηα θαη ηηο γπλαίθεο θαη είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε. 

 

Αξξελσπή έθθξαζε θύινπ: έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ξφισλ πνπ γεληθά 

ζπλδένληαη κε ηα αγφξηα θαη ηνπο άλδξεο θαη είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε. 

 

Αλδξόγπλε έθθξαζε θύινπ: έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ξφισλ πνπ 

ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηφζν ηεο ζειπθήο φζν θαη ηεο αξξελσπήο έθθξαζεο θχινπ ζην ίδην πξφζσπν 

θαη είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε.   

 

Κξόζληξεζεξ (Crossdresser): Σν άηνκν πνπ θνξάεη ξνχρα πνπ ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ην 

―αληίζεην‖ θνηλσληθφ θχιν (κε βάζε ην κνληέιν δπαδηθφηεηαο ηνπ θχινπ), ζην πιαίζην κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. Σα άηνκα απηά δελ είλαη απαξαίηεηα ηξαλο. Μπνξεί λα είλαη άηνκα πνπ 

θνξάλε ηαθηηθά ή πεξηζηαζηαθά ηα ξνχρα πνπ έρνπλ θνηλσληθά εθρσξεζεί ζε έλα θχιν, πνπ δελ 

ζπκπίπηεη κε ην δηθφ ηνπο.  

 

Ζ ιέμε ηξαβεζηί πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηαηί έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαθνπνηεηηθά θαη ιαλζαζκέλα γηα 

λα ραξαθηεξίζεη ηξαλο άηνκα. Σν ίδην θαη ν φξνο παξελδπηηθφο ιφγσ θνηλσληθνχ θαη ηαηξηθνχ 

ζηίγκαηνο, θαζψο πεξηέρεηαη σο δηαγλσζηηθή θαηεγνξία (παξελδπζία, transvestism) ζηα εγρεηξίδηα 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Ο φξνο crossdresser δελ εκπίπηεη ζηελ νκπξέια ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ. 

 

Drag King/ Drag Queen: Σα άηνκα πνπ ληχλνληαη κε ηα ξνχρα θάπνηνπ απφ ηα δχν θπξίαξρα θχια 

κε ζθνπφ ηελ παξσδία ηεο λφξκαο ησλ θχισλ θαη ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο δπαδηθφηεηαο ησλ θχισλ, 

ή/θαη σο κνξθή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. 

 
Κνπίξ (Queer): Ο αθαδεκατθφο απηφο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη αλζξψπνπο ζε φιν 

ην θάζκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη έκθπιεο έθθξαζεο, πιελ ησλ εηεξνθαλνληθψλ αλζξψπσλ. Ζ 

Queer ζεσξία ακθηζβεηεί ηηο εηεξνθαλνληθέο θνηλσληθέο λφξκεο ζρεηηθά κε ην θχιν θαη ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα, θαη ηζρπξίδεηαη φηη νη έκθπινη ξφινη απνηεινχλ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο. Αλαθέξεηαη 

επίζεο ζε κηα ξηδνζπαζηηθή, ελαιιαθηηθή ζεψξεζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο ή ηεο έθθξαζεο θχινπ σο ζεκαληηθψλ -ςπρηθψλ θαη αηζζεηηθψλ- πεδίσλ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. Παξαδνζηαθά ν φξνο ―Queer‖ ήηαλ θαθνπνηεηηθφο θαη σο εθ ηνχηνπ γηα 

νξηζκέλνπο εμαθνινπζεί λα έρεη αξλεηηθή ρξνηά. Πνιιά ΛΟΑΣΗ+ άηνκα, σζηφζν, έρνπλ 

επαλνηθεηνπνηεζεί ηνλ φξν σο ζχκβνιν ππεξεθάλεηαο. Ο φξνο έρεη πνιηηηθφ βάζνο, θαζψο 

εξκελεχεηαη σο κηα κεγάιε νκάδα αλζξψπσλ κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηελ 

εγεκνληθή θαλνληθφηεηα ηεο θνηλσλίαο/θνπιηνχξαο ζηελ νπνία δνπλ. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ άηνκα πνπ δελ απνδέρνληαη ηηο παξαδνζηαθέο έλλνηεο θχισλ θαη 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη δελ ηαπηίδνληαη/θαιχπηνληαη κε θάπνηνλ απφ ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηνπ 

αθξσλπκίνπ ΛΟΑΣΗ+ αιιά θαη σο φξνο-νκπξέια γηα φια ηα LGBTQI+ άηνκα.  
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Coming out: Σν «Coming out (...of the closet») >ειι.Βγαίλσ απφ ηελ ληνπιάπα (θπξηνι.) είλαη κηα 

δηεζλήο έθθξαζε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ πξάμε ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ή/θαη ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ απφ έλα ΛΟΑΣΚΗ+ (LGBTQI+) άηνκν 

πξνο ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηνπο/ηηο θίινπο/-εο ηνπ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

(ζρνιείν, ρψξνο εξγαζίαο θηι). Αξθεηά ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα δηζηάδνπλ, νξηζκέλα επηιέγνπλ λα 

θξαηήζνπλ ηελ ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θξπθή, άιια ηελ γλσζηνπνηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο 

ελψ θάπνηα άιια απνθαζίδνπλ λα ηε γλσζηνπνηήζνπλ επξχηεξα δεκφζηα. πλήζσο δελ είλαη κηα 

εχθνιε δηαδηθαζία, εμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηπρφλ αξλεηηθή δηάθξηζε, 

πξνθαηάιεςε, απφξξηςε ή/θαη βία. Ζ δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα κνηξαζηνχλ ηε δσή 

ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο/ηηο θίινπο/-εο θαη γλσζηνχο/-έο ηνπο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ςπρηθή πγεία θαη ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία 

ηνπ αηφκνπ. Χο έλλνηα, ην coming out, ε «έμνδνο απφ ηελ ληνπιάπα», είλαη κηα εχζηνρε κεηαθνξά 

πνπ εθθξάδεη ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ «θξπθψλ» ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ αλά ηνλ θφζκν θαη 

θπξίσο ηνλ πφλν θαη ηελ θαηαπίεζε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπλερήο δηαβίσζε κέζα ζην ζθνηάδη θαη ηελ 

(ακπληηθή) ππνθξηζία.  

 

Outing: Ζ αγγιηθή έθθξαζε ―outing‖ αλαθέξεηαη ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ή ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ ελφο πξνζψπνπ φηαλ γίλεηαη απφ ηξίηνπο ρσξίο ηε 

ζπλαίλεζε ηνπ ηδίνπ ηνπ πξνζψπνπ. (Outing ζνπ θάλνπλ άιινη/-εο, coming out θάλεηο εζύ 

ν/ε/ην ίδηνο/-α/-ν). Σν outing είλαη επί ηεο νπζίαο κηα πξάμε βίαο απέλαληη ζηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα θαη 

γίλεηαη παξά ηε ζέιεζή ηνπο. πλήζσο γίλεηαη κε θαθφβνπιν ηξφπν -έλα είδνο ―μεκπξνζηηάζκαηνο‖- 

έρεη ραξαθηεξηζηηθά θαθνπνίεζεο, ελψ παξαβηάδεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Ηδηαίηεξα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ έρεη ραξαθηεξηζηηθά, πνιιέο θνξέο, εθβίαζεο θαη εθθνβηζκνχ είηε ηνπ ηδίνπ ηνπ 

πξνζψπνπ, είηε ησλ άιισλ παηδηψλ. 

 

Αζθαιήο ρώξνο (Safe space): Έηζη νλνκάδεηαη νπνηνζδήπνηε ρψξνο (πξαγκαηηθφο ή 

δηαδηθηπαθφο), φπνπ σο πξνηεξαηφηεηα νξίδεηαη ε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αζθάιεηα κηαο νκάδαο αλζξψπσλ θη έηζη δελ γίλνληαη δεθηά ζρφιηα ή ζπκπεξηθνξέο πνπ ζθνπφ 

έρνπλ λα βιάςνπλ ηελ νκάδα απηή. 

 

Οκνθνβία (Homophobia), Ακθηθνβία/Ακθηθπινθνβία (Biphobia), Σξαλζθνβία 

(Transphobia), Ηληεξθνβία (Interfobia), Δζσηεξηθεπκέλε oκνθνβία/ ηξαλζθνβία/ ακθηθνβία/ 

ηληεξθνβία (internalised homophobia/ transphobia/ biphobia /interphobia): Αλαηξέμηε ζηελ 

Δλφηεηα 2.  

 

ύκκαρνο (ally): πρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη θάπνηνλ/α πνπ παίξλεη ζέζε ελαληίνλ 

ηεο θαηαπίεζεο ή ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ελψ δελ είλαη κέινο ηεο θαηαπηεζκέλεο νκάδαο πνπ 

ππνζηεξίδεη, γηα παξάδεηγκα έλαο/κία ιεπθφο/ή πνπ κηιάεη θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ ή έλα ζηξέηη, ζηο 

άηνκν. 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2.          Δίδε θαη επίδξαζε δηαθξίζεσλ 

 

2.1 ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΣΗΓΜΑ  

  Έλαο απιφο νξηζκφο γηα έλα ζχλζεην θαηλφκελν, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηηο Brown θαη Bigler 

(2005) είλαη φηη «νη δηαθξίζεηο πεξηιακβάλνπλ πξάμεηο πνπ βιάπηνπλ ηνπο άιινπο, επεηδή αλήθνπλ 

ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα» (Fishbein, 1996, ζ. 7), ή πην ζπγθεθξηκέλα, «νπνηαδήπνηε 
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ζπκπεξηθνξά αξλείηαη ζε άηνκα ή νκάδεο ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε πνπ κπνξεί λα επηζπκνχλ» 

(Stroebe & Insko, 1989). Οη δηαθξίζεηο κπνξνχλ λα είλαη άκεζεο θαη μεθάζαξεο, γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ αξλνχληαη ζε έλα ηξαλο άηνκν ηελ ελνηθίαζε ελφο ζπηηηνχ ή φηαλ απνιχεηαη απφ ηε δνπιεηά 

ηνπ έλα άηνκν, επεηδή είλαη νξνζεηηθφ. Τπάξρνπλ φκσο θαη νη ππνλννχκελεο θαη ακθίζεκεο 

δηαθξίζεηο πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ άκεζα έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν, είλαη φκσο ζπρλά πην δχζθνιν 

λα εληνπηζηνχλ, ελψ παξακέλνπλ εμίζνπ βιαπηηθέο (Brown & Bigler, 2005). Οη δηαθξίζεηο κπνξνχλ 

λα είλαη επίζεο έκκεζεο θαη λα κελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην λα κελ ππάξρνπλ ζπκπεξηιεπηηθά (σο πξνο ηηο ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηεο) ζρνιηθά 

βηβιία, λα κελ ππάξρνπλ ζπρλά ΛΟΑΣΚΗ+ αλαπαξαζηάζεηο ζηνλ δεκφζην ιφγν ή λα κελ 

ππάξρνπλ αλνηρηά ΛΟΑΣΚΗ+ άλζξσπνη ζηνλ δεκφζην βίν, ηηο ηέρλεο, ηα ΜΜΔ θαη ηελ πνιηηηθή. 

Έκκεζεο δηαθξίζεηο κπνξνχλ λα δηαπξάηηνληαη απφ άηνκα, απφ νκάδεο αηφκσλ ή θαη απφ 

ζεζκνχο (ζεζκηθέο δηαθξίζεηο), φπσο ν απνθιεηζκφο ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ απφ ηνλ ζεζκφ ηνπ 

γάκνπ θαη ηελ ηεθλνζεζία, ε ζησπεξή άξλεζε ηεο ηεθλνζεζίαο ζηα ίληεξζεμ άηνκα ή ε 

απαγφξεπζε αηκνδνζίαο ζε άηνκα πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ. 

Ζ δηάθξηζε ιφγσ ηεο ίληεξζεμ θπζηνινγίαο (ή αιιηψο δηαθπιηθφηεηαο) ζπκβαίλεη φηαλ έλα άηνκν 

αληηκεησπίδεηαη ιηγφηεξν επλντθά απφ έλα άιιν ζε παξφκνηα θαηάζηαζε, επεηδή ην άηνκν απηφ έρεη 

ζσκαηηθά, νξκνληθά ή γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ είλαη απφιπηα ζειπθά νχηε απφιπηα 

αξζεληθά, ή είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ζειπθνχ θαη αξζεληθνχ, ή δελ είλαη νχηε ζειπθά νχηε αξζεληθά. 

Σέηνηεο δηαθξίζεηο ζπκβαίλνπλ φηαλ γηα παξάδεηγκα ηαηξηθφ πξνζσπηθφ αξλείηαη λα αλαιάβεη έλα 

ίληεξζεμ άηνκν επεηδή ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπο θάλνπλ λα ληψζνπλ άβνια.10 

Δίδνο δηάθξηζεο απνηεινχλ επίζεο νη κηθξνδηαθξίζεηο. Ζ Κνξξέ (2019) αλαθέξεη:  

“Ζ έλλνηα ησλ κηθξνδηαθξίζεσλ πεξηγξάθεη ηηο ιεθηηθέο, εμσιεθηηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο ή /θαη ζπζηεκηθέο 

πξνζβνιέο, ηελ θαθνκεηαρείξηζε, ηηο παξαβιέςεηο θαη ηελ απνπζία αλαθνξψλ, πνπ ζπκβαίλνπλ ζε 

θαζεκεξηλέο θαη ζπλήζσο ζχληνκεο ζπλδηαιιαγέο. Απηέο νη ζπλδηαιιαγέο, πνπ κπνξεί λα είλαη εκπξφζεηεο ή 

κε, ζηέιλνπλ ππνηηκεηηθά θαη απαμησηηθά κελχκαηα ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγσ ηεο 

έληαμήο ηνπο ζε κηα ηζηνξηθά θαηαπηεζκέλε νκάδα. Οη κηθξνδηαθξίζεηο ζπλήζσο εθθξάδνληαη ππφ ηε κνξθή 

κηθξναθπξψζεσλ (π.ρ. δειψζεηο πνπ παξαβιέπνπλ, αγλννχλ ή ππνηηκνχλ ηελ βησκέλε εκπεηξία ησλ 

θαηαπηεζκέλσλ νκάδσλ θαη εθθξάδνληαη ζπλήζσο ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί ην κέινο ηεο θπξίαξρεο 

νκάδαο), κηθξνεπηζέζεσλ (πρ. ζθφπηκεο δειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ επηθνηλσλνχλ πξνθαηαιήςεηο, απφ 

άηνκα πνπ κπνξεί λα πηζηεχνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ είλαη επηβιαβήο ή δελ γίλεηαη αληηιεπηή), θαη 

κηθξνπξνζβνιψλ (π.ρ. δειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ επηθνηλσλνχλ ζπγθαιπκκέλεο αξλεηηθέο ζηάζεηο σο 

πξνο ηηο θαηαπηεζκέλεο νκάδεο). Ζ κειέηε ηνπο βαζίδεηαη ζηε εξγαζία ηνπ Chester Pierce ν νπνίνο αλέδεημε 

ηηο θπιεηηθέο κηθξνδηαθξίζεηο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, σο φξνο, έρεη δηεπξπλζεί γηα 

λα εληάμεη φιεο ηηο κνξθέο κηθξνδηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαληαη άηνκα θαη νκάδεο εμαηηίαο ηεο εζληθήο ή 

θπιεηηθήο θαηαγσγήο, ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηάμεο, ηνπ θχινπ, ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ, ηνπ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο αλαπεξίαο, ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο θ.ν.θ. Ζ αλάδεημε θαη ε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ κηθξνδηαθξίζεσλ αλήθεη ζε κηα ζπλερψο αλαπηπζζφκελε ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή ηάζε, ζην πιαίζην ηεο 

ςπρνινγίαο θαη άιισλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ε νπνία ζηξέθεηαη απφ ηελ παζνινγηθνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηαπηνηήησλ θαη ηελ θαλνληθνπνίεζε άιισλ, ζηελ αλάδεημε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θαηαπίεζεο.” 

                                                
10

 Australlian human Rights Commission: Sexual Orientation, Gender and Intersex Discrimination Act - Quick Guide 
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Παξαδείγκαηα κηθξνδηαθξίζεσλ ζε βάξνο ΛΟΑΣΚΗ+ αηόκσλ: 

 

● εηεξν/cisζεμηζηηθή νξνινγία  (ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ εμεπηειίδνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα) 

● επηθχξσζε ηεο εηεξν/cisθαλνληθήο θνπιηνχξαο θαη ζπκπεξηθνξάο (δειψζεηο πνπ 
πεξηγξάθνπλ ηηο εηεξνθαλνληθέο ζρέζεηο ή ηηο cis ηαπηφηεηεο σο πξφηππα ζρέζεσλ θαη 
ηαπηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη «θαλνληθά») 

● ππνζέζεηο πεξί κηαο νηθνπκεληθήο ΛΟΑΣΚΗ+ εκπεηξίαο (ζπκπεξάζκαηα φηη φινη νη 
ΛΟΑΣΚΗ+ άλζξσπνη είλαη ίδηνη) 

● εμσηηθνπνίεζε (exoticization): ζπκπεξηθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο ΛΟΑΣΚΗ+        
αλζξψπνπο σο δείγκαηα, αληηθείκελα ή δψα, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη παξαβηαζηηθέο 
εξσηήζεηο ή ε ρξήζε πξνζβιεηηθψλ αζηείσλ 

● δπζθνξία ή ε απνδνθηκαζία ηεο ΛΟΑΣΚΗ+ εκπεηξίαο: π.ρ. αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 
εκθαλνχο απνζηξνθήο ζε εθδειψζεηο νηθεηφηεηαο νκφθπισλ δεπγαξηψλ 

● δηάςεπζε ηνπ θνηλσληθνχ εηεξν/cisζεμηζκνχ: δειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αθχξσζεο ηεο 
χπαξμεο ηεο νκν/ακθη/ηξαλζθνβίαο 

● ππνζέζεηο πεξί αλσκαιίαο ή/θαη παζνινγίαο: δειψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππεξηνλίδεηαη ε 
ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αλζξψπσλ θαη ππνλνείηαη φηη είλαη ζεμνπαιηθά 
«παξεθθιίλνληεο/-νπζεο» 

● δηάςεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ εηεξνζεμηζκνχ/ ηξαλζθνβίαο: άξλεζε ελφο αηφκνπ λα 
παξαδερζεί φηη αληηκεηψπηζε εηεξν/cisζεμηζηηθά θάπνηνλ/-α, επηκέλνληαο φηη δελ κπνξεί λα 
είλαη νκν/ακθη/ηξαλζθνβηθφ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη έρεη έλαλ/κία ΛΟΑΣΚΗ+ θίιν/-ε 

● ζηάζε αλνρήο απέλαληη ζηνπο ΛΟΑΣΚΗ+ αλζξψπνπο αξθεί λα κελ ζπδεηνχλ ηηο 

ζεμνπαιηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ηελ εξσηηθή ηνπο δσή (undersexualization) 

● άξλεζε ηεο ζσκαηηθήο ηδησηηθφηεηαο ησλ ηξαλο αλζξψπσλ:  παξαβηαζηηθέο εξσηήζεηο 

πνπ  αθνξνχλ ηα αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ή ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο πξαθηηθέο 

● πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνπο ακθηθπιφθηινπο αλζξψπνπο λα «αιιάμνπλ»:  π.ρ. φηη ζα 

έπξεπε λα «επηιέμνπλ» ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ηαηξηάδεη κε ηε ζρέζε ηνπο    

                                                                                                                                (Κνξξέ, 2019) 

 

Σηκεηηθό ηίγκα 

Σν ηηκεηηθφ ζηίγκα (courtesy stigma, Goffman, 1963) αλαθέξεηαη ζηελ ελδερφκελε θνηλσληθή 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ άηνκα ζρεηηδφκελα κε έλα ήδε ζηηγκαηηζκέλν άηνκν. 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απνηειεί ην ζηίγκα ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο. Οη 

γνλείο κπνξεί λα θαηεγνξεζνχλ φηη επζχλνληαη γηα ηελ ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο, 

είηε κέζσ ζπκπεξηθνξψλ είηε κέζσ θιεξνλνκηθφηεηαο θαη σο απνηέιεζκα, λα ακθηζβεηεζεί ε 

δηθή ηνπο γνλετθή ππφζηαζε. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλαλ πεξηνξηζκφ ηεο θνηλσληθήο 

απνδνρήο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ γνληψλ. Παξάιιεια, ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ θέξεη ηε ΛΟΑΣΚΗ+ 

ηαπηφηεηα επεξεάδεηαη θαη ην ίδην απφ ην ηηκεηηθφ ζηίγκα, θαζψο κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα 

απνδνρή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε  απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ηηκεηηθνχ ζηίγκαηνο, ε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί ν/ε 

παξαηεξεηήο/παξαηεξήηξηα γηα ην ζηηγκαηηζκέλν άηνκν, ζπλδέεηαη ζπλεηξκηθά κε αλάινγεο 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ θέξεη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη θνληά ζε απηφ ην άηνκν. Καηά απηφλ 
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ηνλ ηξφπν νη αξλεηηθέο ζηεξενηππηθέο αμηνινγήζεηο γηα ην ζηηγκαηηζκέλν άηνκν κεηαθέξνληαη 

απηφκαηα, αξθεηέο θνξέο αζπλείδεηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλδένληαη καδί ηνπ.                                                                                                                

                                                                                                                       (Καζθίθεο, 2019) 

 

  Ζ χπαξμε δηαθξίζεσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη άκεζε βιάβε ζην άηνκν, είηε κέζα απφ ηελ 

απνζηέξεζε θάπνηνπ δηθαηψκαηνο, είηε κέζα απφ ηελ απεηιή γηα ηελ ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εγθιήκαηα κίζνπο, π.ρ. ε άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο ζε έλα άηνκν ιφγσ ηνπ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ή ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ ηνπ. Έρεη φκσο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο 

ζηελ πξφζβαζε θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ θαη ησλ επθαηξηψλ (π.ρ. Garcia Coll, θαη ζπλ., 

1996) θαη ζπρλά ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δηαθξίζεηο θαη ην ζηίγκα κε ηελ ςπρηθή πγεία δελ είλαη 

γξακκηθή· πνιχ ζπρλά δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ παξνπζία θαη άιισλ παξαγφλησλ 

επηθηλδπλφηεηαο ή ηελ απνπζία παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

πξνζηαηεπηηθά. Γηα παξάδεηγκα, έλα ηξαλο έθεβν άηνκν πνπ δελ έρεη ζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ θαη δέρεηαη εθθνβηζκφ ζην ζρνιείν ιφγσ ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ ηνπ είλαη πηζαλφ λα 

εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν, εηδηθά αλ ην ζρνιηθφ ζχζηεκα ππνζάιπεη ηνλ εθθνβηζκφ ή αδηαθνξεί γηα 

απηφλ. Πηζαλφ απνηέιεζκα ηεο ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο είλαη λα κελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη 

εξγαζία πνπ ζα θαιχπηεη ηηο βηνηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη λα βξεζεί ζε ζπλζήθεο αζηεγίαο. Ζ αζηεγία 

δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα απμεκέλε επαισηφηεηα απέλαληη ζε βία, ζε ζπλερηδφκελεο δηαθξίζεηο, 

ζηελ έιιεηςε πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο (ςπρηθήο) πγείαο θ.ν.θ. πνπ επηβαξχλνπλ ηελ ςπρηθή πγεία. 

ην (απιντθφ) απηφ παξάδεηγκα, έλα ηξαλο άηνκν δέρεηαη άκεζεο δηαθξίζεηο (ζρνιηθφο εθθνβηζκφο) 

ιφγσ ηεο ηξαλο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη βξίζθεηαη αληηκέησπν κε κία ζεηξά δπζθνιηψλ (ζρνιηθή 

εγθαηάιεηςε, αζηεγία θ.ι.π.) πνπ δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο. Σαπηφρξνλα, θαη πάιη 

αθξηβψο ιφγσ ηεο ηξαλο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ηνπ ζηίγκαηνο δελ έρεη ζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα ή ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζηήξημε πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηξέςεη ηε ζρνιηθή εγθαηάιεηςε ή ηελ 

αζηεγία. Έηζη κπνξεί λα κελ ππάξρεη θάπνηα δνκή ςπρηθήο πγείαο πνπ λα αξλείηαη επζέσο ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξαλο άηνκα θαη ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη έλα νιφθιεξν ζχζηεκα 

δηαθξίζεσλ θαη ζηίγκαηνο πνπ λα θάλεη ζρεδφλ αδχλαηε ηελ πξφζβαζε ησλ ηξαλο αηφκσλ ζηηο 

δνκέο ςπρηθήο πγείαο.  

  Γίλεηαη έηζη ζαθέο, φηη ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζε θνκβηθά πιαίζηα, φπσο ην ζρνιείν ή ζην 

ζχζηεκα πγείαο έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή ζέζε, ηελ εξγαζηαθή πξννπηηθή, θαη ηελ 

πγεία, ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ αηφκνπ (Major & O‘Brien, 2005).  

  Οη δηαθξίζεηο δελ ζπκβαίλνπλ κφλν ζε κία ζηηγκή κέζα ζηνλ ρξφλν, αιιά ε χπαξμή ηνπο 

ππξνδνηεί κία θπθιηθή δηεξγαζία. Οη ζεζκηθέο δηαθξίζεηο ζπληεινχλ ζηε δηαηψληζε ησλ δηαθξίζεσλ 

ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ηξνθνδνηνχλ ηελ ζεζκηθή θαηαπίεζε: γηα 

παξάδεηγκα, φζν δελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά θαη δξάζεηο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ελάληηα ζηνλ 

νκνθνβηθφ, ηξαλζθνβηθφ θαη ηληεξθνβηθφ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ηφζν πεξηζζφηεξν αφξαηα ζα 

παξακέλνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ παηδηά ζην ζρνιείν, θαη φζν πην αφξαηα ηα ΛΟΑΣΚΗ+ παηδηά, ηφζν 

ιηγφηεξε ζεκαζία ζα δίλεηαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ νκνθνβηθψλ, ηξαλζθνβηθψλ θαη 

ηληεξθνβηθψλ δηαθξίζεσλ, αθνχ θαλείο δελ ζα κηιάεη γηα απηέο.  

  Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηα ίδηα άκεζε εκπεηξία απφ 

αξλεηηθά γεγνλφηα ζρεηηδφκελα κε ζηίγκα ή δηαθξίζεηο ή λα έρνπλ ηα ίδηα δερηεί δηαθξίζεηο γηα λα 

επεξεαζηεί ε ςπρηθή ηνπο πγεία. Δηδηθά, δε, γηα ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα, επεηδή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δελ δηαθέξνπλ νξαηά απφ ηα ζηο εηεξνθπιφθηια άηνκα, είλαη πηζαλφ λα κελ γίλνληαη αληηιεπηά σο 
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αλήθνληα ζε κεηνλνηηθή νκάδα. Ζ επίγλσζε φκσο θαη κφλν φηη αλ γλσζηνπνηεζεί, εθνχζηα ή 

αθνχζηα, ν ζεμνπαιηθφο ηνπο πξνζαλαηνιηζκφο ή ε ηαπηφηεηα θχινπ ή ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ 

ηνπο ζα γίλνπλ ζηφρνο δηαθξίζεσλ, αξθεί γηα λα δεκηνπξγήζεη ζηξεο θαη αίζζεκα απεηιήο κε φιεο 

ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο γηα ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία.  

2.2 ΟΜΟΦΟΒΗΑ, ΑΜΦΗΦΟΒΗΑ, ΣΡΑΝΦΟΒΗΑ, ΗΝΣΔΡΦΟΒΗΑ, ΔΣΔΡΟΔΞΗΜΟ ΚΑΗ 

ΔΣΔΡΟΚΑΝΟΝΗΚΟΣΖΣΑ 

  Ο φξνο νκνθνβία δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ George Weinberg ην 1969 γηα λα αλαθεξζεί ζηελ 

ερζξφηεηα απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο θαη ηνλ ηξφκν πνπ ληψζεη έλα άηνκν φηαλ βξίζθεηαη 

θνληά ζε νκνθπιφθηινπο ηελ πεξίπησζε πνπ ην ίδην ην άηνκν είλαη νκνθπιφθηιν, δειψλεη ηελ 

απέρζεηα απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ ιφγσ απηήο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ (Herek, 2004. Altman, θαη ζπλ. 

2012). Με ην λα δψζεη έλα φλνκα ζηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα ελάληηα ζηα νκνθπιφθηια 

άηνκα –αλαθεξφκελνο πεξηζζφηεξν ζηνπο γθέη άληξεο πνπ ηελ επνρή εθείλε ήηαλ πεξηζζφηεξν 

νξαηνί- ν Weinberg έθαλε νξαηφ, επέζηεζε ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ θαη έθαλε ηελ αξρή γηα 

αθαδεκατθή έξεπλα, έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα, πνπ κέρξη ηφηε εηίζεην ππφ ακθηζβήηεζε. Με ηελ 

νινέλα απμαλφκελε νξαηφηεηα θαη άιισλ ηαπηνηήησλ πξνζηέζεθαλ νη φξνη ιεζβνθνβία, 

ακθηθνβία θαη ηξαλζθνβία, ζέινληαο λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη πηζαλά 

δηαθνξεηηθέο φςεηο ησλ δηαθξίζεσλ, ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο βίαο πνπ δέρνληαη νη ιεζβίεο, ηα 

ακθί θαη ηα ηξαλο άηνκα. Οη φξνη απηνί ελλνηνινγηθά ζπλδένληαη κε ηνπο φξνπο εηεξνθαλνληθφηεηα 

θαη εηεξνζεμηζκφο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ ζπζηεκηθή θαη ζπζηεκαηηθή δηάθξηζε πνπ έρνπλ σο 

βάζε ηνπο ηη ζεσξείηαη θνηλσληθά θαη ζεζκηθά επηηξεπηφ (Yep, 2002. Altman, θαη ζπλ. 2012).  

  Αληίζηνηρα, κε ηνλ πην πξφζθαηα εηζαγκέλν φξν ηληεξθνβία (ή ηληεξζεμνθνβία) πεξηγξάθνληαη ν 

παξάινγνο θφβνο, ε απνζηξνθή θαη γεληθφηεξα νη αξλεηηθέο ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζπλαηζζήκαηα πξνο άηνκα πνπ είλαη, ή εηθάδεηαη φηη είλαη ίληεξζεμ (δηαθπιηθά), κε βάζε έκθπιεο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα.11  

  Ζ ηληεξθνβία εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ εθηεηακέλε βία θαη ηηο ζνβαξέο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ 

ηληεξζεμ αηφκσλ, φπσο ε πξαθηηθή ηνπ ρεηξνπξγηθνχ αθξσηεξηαζκνχ ησλ ίληεξζεμ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ (IGM12) θαη νη ―πξνιεπηηθέο‖ γνλαδεθηνκέο ζε βξεθηθή, παηδηθή ή εθεβηθή ειηθία. IGM 

θαιείηαη ε ηαηξνπνηεκέλε πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ησλ ίληεξζεμ αηφκσλ απφ ηελ θνηλσλία, κέζσ 

ρεηξνπξγηθήο «θαλνληθνπνίεζεο» ησλ γελλεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ ζε πην ηππηθά αλδξηθά ή γπλαηθεία 

φξγαλα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδνπλ κε ηηο ηαηξηθέο λφξκεο γηα ην θχιν. Ζ ηαηξηθή «θαλνληθνπνίεζε» 

ησλ ηληεξζεμ αηφκσλ κε IGM φρη κφλν ρξεζηκνπνηεί κεξηθέο απφ ηηο ίδηεο κε ζπλαηλεηηθέο, ηαηξηθά 

πεξηηηέο, αηζζεηηθέο επεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ αθξσηεξηαζκφ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ (FGM), αιιά είλαη κία επίζεο πνιηηηζκηθά θαζνδεγνχκελε πξαθηηθή ε νπνία εθηειείηαη γηα 

ηελ ππνζηήξημε πνιηηηζκηθψλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε ην θχιν, θαη φρη γηα 

πξαγκαηηθνχο ιφγνπο πγείαο. Σέηνηεο πξνζπάζεηεο «δηφξζσζεο» ησλ ίληεξζεμ ζσκάησλ ψζηε λα 

ηαηξηάδνπλ ζην έκθπιν δίπνιν θαη ζηνπο έκθπινπο «θαλφλεο» είλαη εγγελψο ηληεξθνβηθέο θαη βίαηα 

κεξνιεπηηθέο. Ζ ηληεξθνβία νδεγεί επίζεο ζε πξαθηηθέο πνπ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο θαηά ελειίθσλ, 

αλειίθσλ θαη λεαξψλ αηφκσλ, φπσο νη θαλνληζκνί θαηά ησλ ίληεξζεμ αζιεηξηψλ (κε θπζηθά πςειά 

επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο), απαηηψληαο απφ απηέο λα ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθά πεξηηηέο, ηαηξηθέο 

ζεξαπείεο «ζειπθνπνίεζεο», φπσο νξκνλνζεξαπεία, πξνθεηκέλνπ λα αγσληζηνχλ σο γπλαίθεο. Σν 

γεγνλφο φηη απηνί νη θαλνληζκνί επηκέλνπλ - παξά ηα επξήκαηα ησλ ηαηξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ 
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 Council of Europe (CoE), SOGI Unit, Glossary on Sexual Orientation, Gender Identity or Expression and Sex   
   Characteristics - Because Words Matter, ζ. 15 
12

 Intersex Genital Mutilation 

https://rm.coe.int/glossary-on-sogiesc-because-words-matter-en/1680a1f110
https://rm.coe.int/glossary-on-sogiesc-because-words-matter-en/1680a1f110
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ησλ αζιεηηθψλ θνξέσλ φηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη απηέο νη ίληεξζεμ γπλαίθεο έρνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα - θαηαδεηθλχεη ηηο ηληεξθνβηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη, 

νη νπνίεο ηζηνξηθά ζεσξνχζαλ ηα ίληεξζεμ ππνθείκελα σο «θχιν παξαξαβαηηθά», ή, νπζηαζηηθά, 

σο εγθιεκαηηθά ππνθείκελα πνπ πξνζπαζνχλ λα εμαπαηήζνπλ θαη ρξεηάδνληαη ηηκσξία.13 

  Ζ ηληεξθνβία ζπλδπαζκέλε κε ηελ παζνινγηθνπνίεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θχινπ θαη ηελ έιιεηςε επηθαηξνπνηεκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα ηελ ίληεξζεμ θπζηνινγία, 

νδεγεί επίζεο ζε πςειά πνζνζηά επηιεθηηθψλ ηεξκαηηζκψλ14 πγηψλ θαη επηζπκεηψλ ίληεξζεμ 

εκβξχσλ θαη θπεκάησλ θαη επγνληθή,15 ζπρλά θάησ απφ αζθπθηηθή πίεζε θαη ηξνκνθξάηεζε ησλ 

κέιινλησλ γνλέσλ απφ κεξίδα ηαηξψλ, φπσο θαηαγγέιιεηαη ζε πιήζνο ζρεηηθψλ αλαθνξψλ πξνο 

φξγαλα ηνπ ΟΖΔ16 απφ πνιιέο ρψξεο-κέιε, αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα.17 

  Οη έλλνηεο νκν/ακθη/ηξαλζ/ηληεξ-θνβία έρνπλ ζηελ πξάμε επξχηεξε ρξήζε, θαη ζπρλά 

πεξηγξάθνπλ θάζε είδνπο δηάθξηζε, απνθιεηζκφ, ππνηηκεηηθή ζπκπεξηθνξά, αληίιεςε ή ζηάζε 

πξνο ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. Έηζη ε ΛΟΑΣΚΗ-θνβία ηείλεη λα γίλεη έλαο φξνο-νκπξέια πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηηο επζέσο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο φζν θαη ηηο γηα ηηο πην έκκεζεο ή 

ήπηεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο έκκεζεο δηαθξίζεηο, έθθξαζε αξλεηηθψλ/ζηεξενηππηθψλ πεπνηζήζεσλ 

γηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα, «παηεξλαιηζηηθφο» εηεξνζεμηζκφο, νκνθνβηθά/εηεξνζεμηζηηθά αζηεία θ.ι.π..  

  Πνιινί ίληεξζεμ άλζξσπνη θαη αθαδεκατθνί ίληεξζεμ ζπνπδψλ ζεκεηψλνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θαηαπίεζεο - ηληεξθνβία, 

εηεξνζεμηζκφο, θαιινθεληξηζκφο, θνπηξνθνβία θαζψο θαη ν ππνρξεσηηθφο δπηζκφο, ε 

εηεξνζεμνπαιηθφηεηα θαη ν ηθαλνηηζκφο - ψζηε λα δηθαηνινγνχλ ηελ ηαηξηθή βία. ηηο ζρεηηθέο 

καξηπξίεο πνιιψλ ίληεξζεμ αηφκσλ, πεξηγξάθεηαη ε εκπινθή θαη δηαδξνκή ησλ γνληψλ, ηδηαίηεξα 

ησλ κεηέξσλ ηνπο,  κέζα ζην ηαηξηθφ ζχζηεκα κε ζηφρν ηελ ζεξαπεία ηνπο (Bannerjee & Mukhida, 

2021)18. 

Δζσηεξηθεπκέλε νκνθνβία, ακθηθνβία, ηξαλζθνβία, ηληεξθνβία 

  Κάζε άηνκν απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ αλαηξέθεηαη ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπ 

επηθνηλσλνχληαη νη αμίεο θαη ζηάζεηο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ, ηηο νπνίεο θαη εζσηεξηθεχεη. Απηφ 

ηζρχεη αθφκε θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο πνπ αθνξνχλ θαη πιήηηνπλ 

θαη ην ίδην. Οη αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο ηεο θνηλσλίαο πνπ αθνξνχλ ηνλ κε εηεξφθπιν 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θχινπ θαη ηηο κε εηεξνθαλνληθέο 

ηαπηφηεηεο θχινπ (ηξαλο ηαπηφηεηεο), νλνκάδνληαη αληίζηνηρα νκνθνβία, ακθηθνβία, ηληεξθνβία θαη 
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 SHFP ACT: International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia.  

    Dr. Cary Gabriel Costello (2010), Interphobia-Not Cured by Hiding Us Away.  
    Hida Viloria (2015), What is Intersexphobia, or Interphobia?, IC4E (formerly OII-USA). 
14

 StopIGM.org (2014), Selective Intersex Abortions: XXY 74%, Indeterminate Sex 47%, Hypospadias 2%. 
15

 Celeste E. Orr (PhD thesis, 2018), Exorcising Intersex and Cripping Compulsory Dyadism, Institute of Feminist and    

    Gender Studies Faculty of Social Sciences University of Ottawa, Canada.  
    Γείηε επίζεο: Morgan, Carpenter (2018). ‗The ―Normalisation‖ of Intersex Bodies and ―Othering‖ of Intersex Identities‘. In  
    The Legal Status of Intersex Persons, edited by Jens Scherpe, Anatol Dutta, and Tobias Helms, 445–514. Cambridge,    
    England: Intersentia. doi:10.1017/9781780687704.028. 
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18

 Rohini Bannerjee & Karim Mukhida (ed.). 2021. From Band-Aids to Scalpels: Motherhood Experiences in/of  Medicine. Demeter 

Press. Ontario. 
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ηξαλζθνβία, θαη φηαλ ζηξέθνληαη απφ ην ίδην ην άηνκν ελάληηα ζηνλ εαπηφ ηνπ νλνκάδνληαη 

εζσηεξηθεπκέλε νκνθνβία, ακθηθνβία, ηληεξθνβία θαη ηξαλζθνβία θαη ζπρλά εκθαλίδνληαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ πξψηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ.  

Ζ εζσηεξίθεπζε ηνπ ζηίγκαηνο απνηειεί έλαλ δχζθνιν ζηελ αλαγλψξηζή ηνπ επηβαξπληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ ςπρηθή πγεία, θαζψο ζπλνδεχεηαη απφ επηθαλεηαθά ινγηθέο ζθέςεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα άηνκν κπνξεί λα ζεσξεί φηη επζχλεηαη ην ίδην γηα ηελ αλαηαξαρή πνπ πξνθάιεζε 

ζηνπο γνλείο ηνπ ε απνθάιπςε ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη λα έρεη ελνρέο πνπ ηνπο 

ζηελνρσξεί, αθήλνληαο εληειψο έμσ απφ ηε ζθέςε ηνπ φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα εγγελψο ιάζνο κε 

ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ θαη φηη είλαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ 

ηνπ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο πνπ ηνπο δπζθνιεχεη.  

«Σα ηληεξζεμ άηνκα δνχκε ζε κηα θαηάζηαζε απνμέλσζεο θαη κε απνδνρήο. Αληηκεησπίδνπκε ζπλερψο θφβν 

θαη κίζνο, αξρίδνπκε λα θξχβνπκε ην ζψκα καο, ηε κνλαδηθφηεηά καο. Αξρίδνπκε λα ληξεπφκαζηε γηα ηνλ 

εαπηφ καο. Αξρίδνπκε λα αξλνχκαζηε ηνλ εαπηφ καο, πηζηεχνληαο φηη δελ κπνξνχκε λα είκαζηε φπσο φινη νη 

άλζξσπνη, κε ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Φνβφκαζηε λα πηζηέςνπκε φηη είκαζηε θη εκείο άλζξσπνη. 

πλεζίδνπκε ηηο ηακπέιεο θαη ην θνηλσληθφ ζηίγκα. Υάλνπκε ηνλ εαπηφ καο. Δίλαη δχζθνιν γηα εκάο λα 

αλνηρηνχκε θαη λα δεηήζνπκε βνήζεηα απφ άιινπο αλζξψπνπο. Έρνπκε εζσηεξηθεχζεη ηε ηληεξζεμ-θνβία.» 

(Berezkin, 2018)
19

. 

 

2.3 ΑΝΑΜΟΝΖ ΓΗΑΚΡΗΖ ΚΑΗ ΈΜΜΔΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ 

  Καζψο ε νκνθνβία, ε ακθηθνβία, ε ηξαλζθνβία θαη ε ηληεξθνβία είλαη δηάρπηεο ζηελ θνηλσλία, ηα 

ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα «εθπαηδεχνληαη» λα πεξηκέλνπλ λα δερηνχλ δηαθξίζεηο θαη ζηίγκα. Απηφ εληείλεηαη 

απφ ην φηη ζπρλά ε απφξξηςε θαη ην ζηίγκα είλαη ζπγθαιπκκέλα θαη δελ δειψλνληαη αλνηρηά, θάηη 

πνπ ζπληειεί ζε έλα δηάρπην θαη ζπλερέο άγρνο θαη αλαζθάιεηα. Δπίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε 

νκνθνβία, ε ακθηθνβία, ε ηξαλζθνβία ή ε ηληεξθνβία εθδειψλνληαη κφλν κεηά ηελ γλσζηνπνίεζε 

ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ή ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ ή/θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ηνπ 

αηφκνπ, αθνχ είλαη αθξηβψο ην γεγνλφο ηνπ coming out ή ηεο απνθάιπςεο ηεο ίληεξζεμ δηάγλσζεο 

πνπ ελεξγνπνηεί απηέο ηηο αληηδξάζεηο. Αληίζηνηρα ιεηηνπξγεί θαη ε αλακνλή βίαο, αλ ην άηνκν γίλεη 

αληηιεπηφ σο ΛΟΑΣΚΗ+ ζε δεκφζην ρψξν. Ζ ζπλερήο επαγξχπλεζε πνπ βηψλνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ 

άηνκα δεκηνπξγεί αηζζήκαηα απνμέλσζεο απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη εμεγεί ηελ 

αλάγθε γηα αζθαιή πιαίζηα θνηλσληθνπνίεζεο ή γηα θνηλσληθή απνζηαζηνπνίεζε θαη απνκφλσζε.  

  Οη έκκεζεο δηαθξίζεηο αθνξνχλ πεξηζηαηηθά πνπ βάδνπλ ηα άηνκα ζε κία δπζκελή ζέζε ιφγσ ηνπ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ πνπ έρνπλ, ρσξίο 

φκσο λα ηα δηαθνξνπνηνχλ ξεηά. Οη έκκεζεο δηαθξίζεηο ζπρλά εκθαλίδνληαη σο πνιηηηθέο 

νπδεηεξφηεηαο, φηαλ φια ηα άηνκα έρνπλ ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε παξφηη πξνέξρνληαη απφ ή 

αληηκεησπίδνπλ ζεκειησδψο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, φπσο έρεη αλαγλσξηζηεί θαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Möschel, 2017). Έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ην δηθαίσκα ζηελ ηεθλνζεζία: αλ κφλν δεπγάξηα πνπ είλαη παληξεκέλα κπνξνχλ 

λα ηεθλνζεηήζνπλ, ηφηε ηα νκφθπια δεπγάξηα, πνπ απνθιείνληαη απφ ηνλ γάκν, απνθιείνληαη θαη 

απφ ηελ ηεθλνζεζία θαη πθίζηαληαη έκκεζε δηάθξηζε. Αληίζηνηρα, ε πξνζθφιιεζε ζην φλνκα θαη ην 

θχιν πνπ αλαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα κπνξεί λα είλαη ηππηθά λφκηκε, αιιά ζπληζηά δηάθξηζε φηαλ 

αξλείηαη ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζε κία ηξαλο καζήηξηα.  

  Ζ αλακνλή δηάθξηζεο θαη νη έκκεζεο δηαθξίζεηο δεκηνπξγνχλ ζην άηνκν ζπλερηδφκελε αλαζθάιεηα 

θαη ζηξεο κέζα απφ ηελ ακθηζεκία ηνπο: δελ είλαη ξεηέο, θαη άξα άκεζα θαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο. 

Αθξηβψο επεηδή αθνξνχλ έλα θιίκα ή εκθαλίδνληαη κε ην πξνθάιπκκα ηεο νπδεηεξφηεηαο γίλεηαη 
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 Aleksander Berezkin, 2018. Silent violence. 2nd article of ILGA's #TurnItOff campaign.  
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πνιχ πην δχζθνιν γηα ην άηνκν λα απαληήζεη ή λα αληηδξάζεη ζε απηέο, κε απνηέιεζκα πην έληνλα 

αηζζήκαηα αβνεζεηφηεηαο θαη έιιεηςεο ειέγρνπ.  

 

Αληίιεςε ησλ δηαθξίζεσλ: ππνθεηκεληθή ή αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα; 

  Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ απηφ-αλαθνξά ησλ 

δηαθξίζεσλ, δειαδή ζηηο αληηιακβαλφκελεο δηαθξίζεηο20 γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: επεηδή είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα κεηξεζεί ε δηάθξηζε κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ, θαη επεηδή, φπσο παξαηεξνχλ 

ν Verkuyten (2002) θαη νη Magnusson θαη Stattin (2006), ε ππνθεηκεληθή εκπεηξία θαη ε αληίιεςε 

ηνπ θφζκνπ γεληθφηεξα, θαη ε αληίιεςε ησλ δηαθξίζεσλ εηδηθφηεξα ζπληζηά κία ζεκαληηθή 

ςπρνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο πξνζαξκνγήο. Δπηπιένλ, 

νπνηαδήπνηε κνξθή δηάθξηζεο πνπ δελ είλαη θαηνρπξσκέλε λνκηθά σο ηέηνηα, δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ηερληθά δηάθξηζε. Δπίζεο, ε δηάθξηζε νξίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζε έλα βαζκφ, απφ ηα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θαη ηελ πξνθαηάιεςε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη. Ζ ζεκαζία ησλ 

αληηιακβαλφκελσλ δηαθξίζεσλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θαίλεηαη κε ζαθήλεηα απφ ηελ επίδξαζε πνπ 

έρνπλ ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπ πγεία (γηα κία αλαζθφπεζε βι. (Major & O‘Brien, 2005). 

Πιεζψξα εξεπλψλ θαηαγξάθνπλ κία ζεηξά πξνβιεκάησλ, φπσο ρξφληνη πφλνη, ππέξηαζε, κέξεο 

αζζέλεηαο, θαζψο θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, φπσο θαηάζιηςε, αλεζπρία, ζηξεο, ν 

ςπραλαγθαζκφο/θαηαλαγθαζκφο, ε ζσκαηνπνίεζε, θαη ην άγρνο (Brody, θαη ζπλ., 2006) (π.ρ. 

Contrada, Ashmore, Gary, Coups, Egeth, θαη ζπλ.,2001. Krieger, 1999), ελψ ζε αλαζθφπεζε 138 

εξεπλψλ βξέζεθε φηη ην 54% ησλ εμεηαδφκελσλ ζπκπησκάησλ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

κε ηελ απηφ-αλαθνξά δηαθξίζεσλ (Paradies, 2006). 

   Δίλαη ζεκαληηθφ, φκσο, λα ηνλίζνπκε φηη νη δηαθξίζεηο, αλ θαη ζπλαληψληαη ζρεδφλ ζε θάζε 

θνηλσλία, είλαη δχζθνιν λα γίλνπλ αληηιεπηέο απφ ην άηνκν, θαη ζπρλά δελ αλαθέξνληαη, αθφκα θαη 

φηαλ γίλνληαη αληηιεπηέο (Krieger, Smith, Naishadham, Hartman, & Barbeau, 2005). H ειηθία 

θαίλεηαη λα είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ ηεο αλαθνξάο ηνπο, 

θαζψο ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία άηνκα αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο δηαθξίζεηο απφ ηα παηδηά 

(Steffen, McNeilly, Anderson, & Sherwood, 2003. Stancil, Hertz-Picciotto, Schramm, & Watt-

Morse, 2000), θάηη πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφ δεδνκέλεο ηεο πην εθηεηακέλεο εκπεηξίαο ησλ ελειίθσλ 

(Verkuyten, 2002). Δπηπιένλ, ε αληίιεςε θαη ε αλαθνξά ησλ  δηαθξίζεσλ είλαη ζπρλά δχζθνιε, 

ιφγσ ηεο αζάθεηαο ζηελ απφδνζε ηεο δηάθξηζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε δηάθξηζε δελ 

είλαη ζαθήο θαη εκθαλήο, θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζπληζηά δηάθξηζε κπνξεί λα απνδνζεί ζε 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ην άηνκν πνπ πθίζηαηαη ηε δηάθξηζε 

ζπρλά δηζηάδεη λα ηελ νλνκαηίζεη σο ηέηνηα, ψζηε λα πξνζηαηέςεη ηνλ εαπηφ απφ ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. Ο άιινο κεραληζκφο πνπ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία είλαη ε αλάγθε γηα 

δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ, δειαδή ην άηνκν κπνξεί λα  ειαρηζηνπνηεί ηελ αληίιεςε ησλ δηαθξίζεσλ, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηελ αίζζεζε ειέγρνπ ζηε δσή ηνπ (Ruggiero & Taylor, 1997). 

Έλαο αθφκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ κε αλαθνξά ησλ δηαθξίζεσλ, είλαη ε 

πεξαηηέξσ ππνηίκεζε ησλ ζπκάησλ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη φηαλ έλα άηνκν θαηνλνκάδεη κία 

δηάθξηζε, ζπρλά γίλεηαη ζεσξείηαη απφ ηνπο γχξσ ηνπ σο «ηαξαρνπνηφο», αθφκε απφ ηνπο 

κάξηπξεο πεξηζηαηηθψλ αδηακθηζβήηεηεο δηάθξηζεο (Kaiser & Miller, 2003). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα 

άηνκα ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ ηα πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο πην ζπρλά ζηα άηνκα κε ηα νπνία 

κνηξάδνληαη κία θνηλή ηαπηφηεηα, θαη φρη ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα πνπ δηαπξάηηεη ηε 

δηάθξηζε (Stangor, Swim, Van Allen, & Sechrist, 2002)· έλα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκν δειαδή είλαη πην 
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 Δλλννχκε εδψ ηηο δηαθξίζεηο φπσο γίλνληαη ή φρη αληηιεπηέο απφ ηα ίδηα ηα άηνκα πνπ ηηο έρνπλ ππνζηεί. πσο ζπδεηείηαη   

    θαη ζηε ζπλέρεηα δελ γίλνληαη αληηιεπηέο φιεο νη δηαθξίζεηο θαη γηα λα αλαθεξζεί κία δηάθξηζε πξέπεη πξψηα λα γίλεη αληηιεπηή  
    αιιά δελ αλαθέξνληαη θαη φιεο νη δηαθξίζεηο πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο. 
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πηζαλφ λα αλαθέξεη κία νκνθνβηθή δηάθξηζε ζε άιια ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα θαη φρη ζηνπο γνλείο ηνπ, 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζην ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηελ αζηπλνκία (αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο δηάθξηζεο ή/θαη ην πιαίζην πνπ έρεη ζπκβεί) ή αθφκε θαη λα ην απνθξχςεη απφ ηελ ζεξαπεία 

ηνπ κε επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο –εηδηθά αλ έρεη ππνλνεζεί φηη κπνξεί λα ήηαλ «ππεξβνιηθφ» 

ζε πξνεγνχκελε αλάινγε πεξίζηαζε. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε απηφ-αλαθνξά 

αληίιεςεο δηαθξίζεσλ είλαη πξάγκαηη πηζαλφ λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζπρλφηεηα ησλ 

πεξηζηαηηθψλ «αληηθεηκεληθήο» δηάθξηζεο, θαη ηα άηνκα πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ηειηθά λα 

αληηιακβάλνληαη θαη λα αλαθέξνπλ πνιχ ιηγφηεξα πεξηζηαηηθά απφ φζα βηψλνπλ.  

  Μία ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο είλαη ε ζχλδεζε ηεο αλαθνξάο ησλ δηαθξίζεσλ κε ηελ πγεία, 

ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ, ζχλδεζε πνπ θαίλεηαη λα δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ 

χπαξμε ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα πνπ δελ αλαθέξνπλ φηη 

πθίζηαληαη δηαθξίζεηο παξνπζηάδνπλ θαη ρεηξφηεξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία. Αλ ζεσξήζνπκε 

δεδνκέλν φηη φια ηα άηνκα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθξίζεηο φηαλ ζπκβαίλνπλ, κία πηζαλή 

αηηία γηα ηελ ζχλδεζε απηή είλαη φηη ηα άηνκα απηά δελ αλαθέξνπλ ηε δηάθξηζε, επεηδή δελ ληψζνπλ 

φηη έρνπλ θάπνην ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν, κε ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα κηιήζνπλ γηα ηελ εκπεηξία 

απηή θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά γηα ηελ πγεία θαη ηελ επδσία ηνπ αηφκνπ (π.ρ. Huebner & 

Davis, 2007). 

  Δπνκέλσο ε αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζηελ αληίιεςε ηεο δηάθξηζεο θαίλεηαη φηη έρεη έλα 

κεζνιαβεηηθφ ξφιν γηα ηηο επηπηψζεηο ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ πγεία. Δλεξγεηηθή 

αληηκεηψπηζε, φπσο είλαη ε αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, θαίλεηαη λα κεηξηάδεη ηελ 

θαηάζιηςε, εθφζνλ φκσο, ην άηνκν έρεη θάπνην θνηλσληθφ δίθηπν ππνζηήξημεο (Noh & Kaspar, 

2003). Σα πεξηζζφηεξα, εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπγθιίλνπλ ζηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο 

ελεξγεηηθήο αληίδξαζεο, αληί γηα ηελ παζεηηθή (φπσο είλαη ε απνδνρή, ε πξνζπάζεηα λα αγλνήζεη 

ην πεξηζηαηηθφ, ή ην λα κε κηιήζεη) , φηαλ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη δηάθξηζε (Din-Dzietham, 

Nembhard, Collins, & Davis, 2004. Krieger & Sidney, 1996. Stancil, Hertz-Picciotto, Schramm, & 

Watt-Morse, 2000). 
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Πνηεο νκάδεο ζεσξνύληαη κεηνλόηεηεο; 

Σν πνηα νκάδα νξίδεηαη σο κεηνλνηηθή δελ έρεη ζρέζε κε ηελ αξηζκεηηθή ηεο αληηπξνζψπεπζε 

ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ (αλ θαη ζπρλά κπνξεί λα απνηειεί θαη αξηζκεηηθή κεηνλφηεηα). Ζ 

έλλνηα αλαθέξεηαη απφ ηελ ζχιιεςή ηεο ζηηο νκάδεο πνπ απνιακβάλνπλ ιηγφηεξα 

δηθαηψκαηα, αληηκεησπίδνληαη ππνηηκεηηθά, θαη απνθιείνληαη απφ ηε δεκφζηα δσή θαη ηελ 

ηζφηηκε πξφζβαζε ζε ζέζεηο εμνπζίαο θαη πξνλνκίσλ ιφγσ θάπνησλ δηαθξηηψλ, βηνινγηθψλ ή 

πνιηηηζκηθψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζε ζρέζε κε θάπνηα άιιε νκάδα πνπ απνιακβάλεη 

πςειφηεξε θνηλσληθή ζέζε θαη πξνλφκηα (π.ρ. Wirth, 1946. Meyers, 1984. Rothman, 1999).  

Ο φξνο αξρηθά αλαθεξφηαλ ζηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο, ζηαδηαθά επεθηάζεθε ζηηο θπιεηηθέο, ηηο 

πνιηηηζκηθέο, ηηο ζξεζθεπηηθέο, ηηο ζεμνπαιηθέο θαη ηηο έκθπιεο. ην πιαίζην δπηηθψλ (θαη φρη 

κφλν) θνηλσληψλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη καδί άηνκα θαη νκάδεο πνπ δελ 

είλαη ιεπθά, εηεξνθπιφθηια, δελ πηζηεχνπλ ζηελ επηθξαηνχζα ζξεζθεία, θ.ν.θ. Οπζηαζηηθά, 

πεξηγξάθεη ηελ θαηαλνκή ηεο ηζρχνο ζε κία θνηλσλία, φπνπ ε πιεηνλφηεηα νξίδεη ηνπο 

θαλφλεο, απνιακβάλεη πεξηζζφηεξα πξνλφκηα θαη νξίδεη ην πψο αλακέλεηαη λα είλαη ηα κέιε 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ γηα λα είλαη απνδεθηά: λα είλαη ππνδεηγκαηηθά, δειαδή λα εξγάδνληαη 

ζθιεξά, λα κνηξάδνληαη ζπληεξεηηθέο αμίεο, φπσο ε νηθνγέλεηα, θαη λα κε δίλνπλ ζεκαζία 

ζηηο δηαθξίζεηο.  

Ζ έλλνηα ησλ ππνδεηγκαηηθψλ κεηνλνηήησλ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα λα πεξηγξάςεη ηελ  

Αζηαηηθή-Ακεξηθαληθή θνηλφηεηα ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ Αθξνακεξηθάληθε θνηλφηεηα. Σα κέιε 

ηεο ηειεπηαίαο ζεσξείηαη φηη δελ εξγάδνληαη αξθεηά ζθιεξά θαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

ξαηζηζκφ θαη ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη σο δηθαηνινγία. Γεκηνπξγείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

κία ηεξαξρία ζηηο νκάδεο πνπ πθίζηαληαη θαηαπίεζε θαη δηαθξίζεηο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

νκάδεο πνπ αληηδξνχλ ιηγφηεξν ζηηο δηαθξίζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο θαη σο νη θαιχηεξα 

εληαγκέλεο. ηελ Διιάδα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζεσξνχκελεο σο ππνδεηγκαηηθήο 

κεηνλφηεηαο απνηειεί ε Φηιηππηλέδηθε θνηλφηεηα, ελψ ―δαηκνλνπνηεκέλε‖ είλαη ε Αιβαληθή· 

είλαη ζπρλέο νη ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηελ πξψηε πνπ ―δελ έρεη δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα‖ 

θαη ηε δεχηεξε πνπ ―έρεη πςειά πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεηαο‖. 

ηα πιαίζηα ησλ ζεμνπαιηθψλ θαη έκθπισλ κεηνλνηήησλ, ε ππνδεηγκαηηθή κεηνλφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηελ νκν-θαλνληθφηεηα, ζηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα πνπ αθνινπζνχλ ζηεξενηππηθά 

εηεξνθαλνληθά κνληέια: ζπλάπηνπλ ζηαζεξέο κνλνγακηθέο ζρέζεηο, ζρεκαηίδνπλ 

παξαδνζηαθέο ππξεληθέο νηθνγέλεηεο, απέρνπλ απφ έληνλεο αθηηβηζηηθέο δξάζεηο, θαη γεληθά 

αθνινπζνχλ ηνλ επηθξαηέζηεξν ηξφπν δσήο κε κφλε δηαθνξνπνίεζε ηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ή ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπο. Ζ ηζνηηκία θαη ηα ίζα δηθαηψκαηα, κε βάζε 

απηή ηελ πξνζέγγηζε, δελ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαλφξζσζε αδηθηψλ ηνπ παξειζφληνο, 

αιιά απφ ηελ ζθιεξή δνπιεηά θαη ηελ εμνκνίσζε κε ηελ θπξίαξρε νκάδα. 

Ζ έλλνηα ηεο ππνδεηγκαηηθήο κεηνλφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδπλακψζεη ηελ 

αλάιεςε επζχλεο απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα γηα ηηο δηαθξίζεηο, θαη λα θαηαζηήζεη ηηο 

κεηνλνηηθέο νκάδεο ππεχζπλεο γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Σα δηθαηψκαηα δελ 

ζεσξνχληαη απηνλφεην δηθαίσκα θάζε αηφκνπ, αιιά απνδίδνληαη κφλν ζηηο νκάδεο θαη ηα 

άηνκα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη είλαη «ζαλ ηνπο άιινπο», φηη ζπκκνξθψλνληαη, θαη άξα ηα 

αμίδνπλ. Δμαιείθεηαη έηζη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε αλάγθε γηα πξνζηαζία ησλ 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαλνκήο πξνλνκίσλ θαη αληζνηήησλ (Chang, 2016). 
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2.4 ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΜΗΟΤ - ΡΖΣΟΡΗΚΖ ΜΗΟΤ - ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΆΛΛΟΗ ΥΔΣΗΚΟΗ ΌΡΟΗ 
  Σα εγθιήκαηα κίζνπο είλαη πνηληθά αδηθήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ πξνθαηάιεςε πξνο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αλζξψπσλ. Οξηζκέλεο θνηλφηεηεο είλαη δπζαλάινγα ζηνρεπκέλεο, ιφγσ ηεο 

θπιήο, ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ, ηνπ θχινπ, ηεο θαηαγσγήο, ηεο γιψζζαο, ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο θαηάζηαζεο ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη αηηίεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηα 

εγθιήκαηα κίζνπο θαηά ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ είλαη νη αξλεηηθέο απφςεηο, ηα έκθπια ζηεξεφηππα, 

ε κηζαιινδνμία θαη ην κίζνο πξνο ην ζεμνπαιηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα, ηελ 

έθθξαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ηνπο. 

  Σα εγθιήκαηα κίζνπο θαηά ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηόκσλ είλαη εθείλα ζηα νπνία ηα ζχκαηα 

επηιέγνληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ιφγσ ηνπ πξαγκαηηθνχ ή λνκηδφκελνπ εξσηηθνχ/ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ηαπηφηεηαο, έθθξαζεο ή/θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα 

εγθιήκαηα κίζνπο θαηά ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ δηαπξάηηνληαη ζπλήζσο απφ άηνκα (θπξίσο λεαξά) 

πνπ ζεσξνχλ φηη νη πξάμεηο ηνπο δελ είλαη θαη ηφζν ιαλζαζκέλεο θαη πνπ κεξηθέο θνξέο πηζηεχνπλ 

φηη ε θνηλσλία ηνπο λνκηκνπνηεί λα εκπιαθνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο βία. 

Μνξθέο θαη ζπζηαηηθά ησλ εγθιεκάησλ κίζνπο 

  Σα εγθιήκαηα κίζνπο ζε βάξνο ησλ ΛΟΑΣΚΗ αηφκσλ έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο: απεηιέο, 

εθθνβηζκφο, ζσκαηηθή βία, ηαηξηθή βία, αλεπηζχκεηε επαθή, ζεμνπαιηθή βία, ππνθίλεζε κίζνπο, 

εθθνβηζκφο, παξελφριεζε, απεηιέο, βαλδαιηζκφο ή θζνξά πεξηνπζίαο, θινπή, πξνζβιεηηθά 

γξάκκαηα ή κελχκαηα, ιεθηηθή θαθνπνίεζε (π.ρ. θαθνπνηεηηθά παξαηζνχθιηα), θαηαδίσμε (π.ρ. 

ζπλερή ηειεθσλήκαηα ή κελχκαηα), δνινθνλία, νπνηνδήπνηε άιιν πνηληθφ αδίθεκα ζην νπνίν ην 

ζχκα, νη εγθαηαζηάζεηο ή ν ζηφρνο ηνπ αδηθήκαηνο επειέγεζαλ εμαηηίαο ηεο πξαγκαηηθήο ή ηεο 

λνκηδφκελεο ζχλδεζήο ηνπο, πξνζθφιιεζήο ηνπο, ππαγσγήο ηνπο, ππνζηήξημήο ηνπο ή 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. 

  Ζ ιεθηηθή επίζεζε είλαη ε ζπλεζέζηεξε κνξθή εθδήισζεο κίζνπο θαη παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο. Σα λεαξά άηνκα είλαη ζχκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ επηζέζεσλ ζε ζρέζε κε 

άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

νκνθνβηθνχ/ηξαλζθνβηθνχ/ακθηθνβηθνχ/ηληεξθνβηθνχ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν), νη gay δέρνληαη 

πεξηζζφηεξεο επηζέζεηο ζην δεκφζην ρψξν, ελψ νη ιεζβίεο θαη νη ακθηθπιφθηιεο γπλαίθεο 

πθίζηαληαη ηηο πεξηζζφηεξεο ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο ή επηζέζεηο ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο ζε ζρέζε κε 

ηνπο νκνθπιφθηινπο ή ακθηθπιφθηινπο άλδξεο. Οη δξάζηεο είλαη ζπλήζσο λεαξνί άλδξεο ζε 

νκάδεο.  

  Δίλαη  πςίζηεο ζεκαζίαο λα έρνπκε ππφςε καο φηη έλα έγθιεκα κίζνπο αθνξά ηελ αληηιεπηή 

ηαπηφηεηα ηνπ ζχκαηνο απφ ην επηηηζέκελν άηνκν, φρη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, 

νπνηνζδήπνηε ζα κπνξνύζε λα γίλεη ζύκα εγθιήκαηνο κίζνπο, εάλ ζεσξεζεί φηη αλήθεη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα. 

  Σα δχν βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ εγθιήκαηνο κίζνπο είλαη:  

i. ε δηαπξαρζείζα εγθιεκαηηθή πξάμε λα απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα θαη 

ii. ην θίλεηξν πξνθαηάιεςεο ηνπ δξάζηε. 

  Υσξίο ηα δχν παξαπάλσ ζπζηαηηθά, έλα πεξηζηαηηθφ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί έγθιεκα κίζνπο. 
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  Πξνθαηάιεςε: Ζ πξνθαηάιεςε είλαη κηα εθ ησλ πξνηέξσλ θξίζε, πξνθαζνξηζκέλε ηδέα ή 

ζπκπεξηθνξά έλαληη πξνζψπσλ ή νκάδσλ. Οη πξνθαηαιήςεηο είλαη ζπρλά αξλεηηθέο θαη ηππηθά 

βαζίδνληαη ζε ζηεξεφηππα, θήκεο, παξαδνρέο, αηζζήκαηα θαη πεπνηζήζεηο, παξά ζε γλψζε θαη 

γεγνλφηα. Οη πξνθαηαιήςεηο επεξεάδνπλ ηφζν ηηο δξάζεηο καο φζν θαη ηηο εξκελείεο επί ησλ 

πξάμεσλ ησλ άιισλ.  

  ηεξεόηππα: Πξφθεηηαη γηα ηηο ηππνπνηεκέλεο θαη απινπζηεπκέλεο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο αληηιήςεηο 

θαη ζθέςεηο πνπ ζπρλά ζρεκαηίδνπκε γηα ηνπο άιινπο. Έηζη ινηπφλ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε έλα 

ζηεξεφηππν, ζεσξνχκε φηη ν άλζξσπνο πνπ έρνπκε απέλαληί καο θαηέρεη ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, επεηδή ζεσξνχκε φηη αλήθεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαη έηζη νδεγνχκαζηε ζε 

απζαίξεηεο γεληθεχζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. Αλ επηθνηλσλήζνπκε κε απηφ ην άηνκν 

ζηεξηδφκελνη/εο/α ζην ζηεξεφηππν πνπ έρνπκε ζρεκαηίζεη, ζα είκαζηε πξνθαηεηιεκκέλνη/εο/α 

απέλαληί ηνπ θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία. 

  Σα ζηεξεφηππα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πξνθαηαιήςεηο ελάληηα ζε άιιεο νκάδεο θαη, ζε 

ηειεπηαίν ζηάδην, λα πξνθαιέζνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη δξάζεηο. 

  Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε πφζν επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά καο, φηαλ ιεηηνπξγνχκε 

βάζεη ζηεξενηχπσλ ή πξνθαηαιήςεσλ, θαζψο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ππνλφκεπζε ηεο ηθαλφηεηάο 

καο λα ιεηηνπξγνχκε αληηθεηκεληθά θαη δίθαηα θαη λα αλαπηχμνπκε θαη λα ζπληεξήζνπκε κία ζρέζε. 

  Ζ «ξεηνξηθή κίζνπο» θαη ηα «εγθιήκαηα κίζνπο» είλαη όξνη πνπ ζπρλά ζπγρένληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά. Δλψ θαη νη δχν απνξξένπλ απφ ηελ έιιεηςε αλνρήο θαη ηελ 

πξνθαηάιεςε έλαληη νκάδσλ αηφκσλ πνπ νξίδνληαη απφ έλα πξνζηαηεπκέλν ραξαθηεξηζηηθφ, νη 

δχν έλλνηεο δελ εγείξνπλ ηηο ίδηεο αλεζπρίεο γηα ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν, είλαη ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε αθξίβεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηθλχνληαη.  

Ζ ξεηνξηθή κίζνπο 
  Ζ ξεηνξηθή κίζνπο ζε βάξνο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ αθνξνχλ πβξηζηηθέο, πξνζβιεηηθέο, ή 

εθθνβηζηηθέο δεκφζηεο εθθξάζεηο νη νπνίεο δηαδίδνπλ, ππνθηλνχλ, πξνσζνχλ ή δηθαηνινγνχλ ην 

κίζνο, ηελ έρζξα, ηηο δηαθξίζεηο ή ηε βία πξνο ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. Γηαηππψλνληαη, κεηαμχ άιισλ, 

ζην δεκφζην θαη πνιηηηθφ ιφγν, ζε πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ ή 

ζε αληηδηαδειψζεηο πξνο δεκφζηεο εθδειψζεηο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+, φπσο παξειάζεηο ππεξεθάλεηαο 

ηεο ΛΟΑΣΚΗ+ θνηλφηεηαο. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζπλήζσο αλακεηαδίδνπλ νκνθνβηθέο 

δειψζεηο πνιηηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ζπλήζσο ηα ΛΟΑΣΚΗ+ 

άηνκα σο αλψκαια, άξξσζηα, αλήζηθα θαη εγθιεκαηηθά άηνκα ή σο απνζηαζεξνπνηεηηθά ζηνηρεία 

ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Οη δειψζεηο κίζνπο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξνθαηεηιεκκέλν, κε 

ζπκπεξηιεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ ή/θαη ζε 

ζηνρεπκέλε επηζεηηθφηεηα ελαληίνλ κειψλ ηέηνησλ νκάδσλ. 

  Οη δξάζηεο ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο ζπρλά θξχβνληαη πίζσ απφ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ην κφλν πνπ 

θάλνπλ είλαη λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ή ηελ άπνςή ηνπο. Χζηφζν, θαλέλαο άλζξσπνο δελ έρεη ην 

δηθαίσκα λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν πνπ είλαη θαθνπνηεηηθφο απέλαληη ζηνπο άιινπο. Ζ  

Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηά καο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, αξθεί λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ζεβαζκφο θαη 

γηα  ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. Ο θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο δηαθξίζεηο θαη 
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ηε βία. Ζ ρξήζε επηζεηηθήο γιψζζαο ή ε έθθξαζε επηζεηηθήο γλψκεο ή πεπνίζεζεο δελ είλαη 

παξάλνκε, παξά κφλν φηαλ πξνθαιεί άγρνο θαη αγσλία, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε απεηιή βίαο. Ζ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο επνκέλσο, δελ πεξηιακβάλεη ηε ξεηνξηθή θαη ηελ έθθξαζε πνπ ππνθηλεί 

ηε βία, ην κίζνο ή ηηο δηαθξίζεηο (Council of Europe, Committee of Ministers,  Recommendation No. 

(97) 20). 

  Ραηζηζηηθή βία: Ραηζηζηηθή βία ζεσξνχληαη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ή βίαηεο ελέξγεηεο ή 

ζπκπεξηθνξέο εηο βάξνο αηφκσλ, ηα νπνία ζηνρνπνηνχληαη ιφγσ εζληθήο ή εζλνηηθήο πξνέιεπζεο, 

ρξψκαηνο, ζξεζθεπηηθήο πξνέιεπζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο θχινπ, 

ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ή αλαπεξίαο. Καηαγξάθνληαη επίζεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ή βίαηεο 

ελέξγεηεο ή ζπκπεξηθνξέο ζε βάξνο ησλ ππεξαζπηζηψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δειαδή φζσλ 

αηφκσλ πξνσζνχλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηνρνπνηνχληαη ιφγσ απηήο 

ηνπο ηεο ηδηφηεηαο. 

Γηαθξίζεηο 

  Άκεζε δηάθξηζε πθίζηαηαη έλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ φηαλ γίλεηαη αληηθείκελν κεηαρείξηζεο 

ιηγφηεξν επλντθήο ιφγσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηε κεηαρείξηζε πνπ 

ζα ηχγραλε έλα άιιν άηνκν ζε αλάινγε θαηάζηαζε. Παξάδεηγκα ζα ήηαλ ε άξλεζε ηνπ 

αζηπλνκηθνχ λα θαηαρσξήζεη θαηαγγειία γηα εγθιεκαηηθή πξάμε επεηδή ην ζχκα είλαη ηξαλο. 

  Έκκεζε δηάθξηζε πθίζηαηαη φηαλ κία εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε πξαθηηθή, θαλφλαο ή πνιηηηθή 

ζέηνπλ έλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε 

ζχγθξηζε κε άιια άηνκα. Ζ έκκεζε δηάθξηζε κεξηθέο θνξέο εληνπίδεηαη δπζθνιφηεξα απφ ηελ 

άκεζε δηάθξηζε. Παξάδεηγκα ζα ήηαλ ε κε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο γνληθψλ αδεηψλ θαη ζηα δχν 

κέιε νκφθπισλ δεπγαξηψλ, φηαλ ε πνιηηηθή θαη/ή λνκνζεζία δελ αλαγλσξίδεη ηηο νκνθπινθηιηθέο 

ζρέζεηο. 

  Γηάθξηζε ιόγσ ζρέζεο: ε ιηγφηεξε επλντθή κεηαρείξηζε ελφο πξνζψπνπ ιφγσ ηεο ζηελήο ηνπ 

ζρέζεο κε πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ θέξνπλ έλα ή παξαπάλσ απφ ηα πξναλαθεξζέληα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 Γηάθξηζε ιόγσ λνκηδόκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ: λνείηαη ε ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε ελφο 

πξνζψπνπ πνπ εηθάδεηαη φηη δηαζέηεη έλα ή παξαπάλσ απφ ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά. 

  Πνιιαπιή δηάθξηζε: δηάθξηζε, απνθιεηζκφο ή πεξηνξηζκφο πνπ βαζίδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο 

απφ έλαλ ιφγνπο, φπσο ιφγσ αλαπεξίαο, κεγάιεο ειηθίαο ή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο κηαο εζληθήο 

ή ζξεζθεπηηθήο κεηνλφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηα. 

  Θεηηθέο „δηαθξίζεηο‟: Ολνκάδνληαη έηζη ηα ζεζκηθά θπξίσο κέηξα ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, ηελ πξφιεςε ησλ αληζνηήησλ ή ηελ 

παξνρή επθαηξηψλ γηα επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο. Σν λφεκα 

ηνπο δελ είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ δηαθξίζεσλ αιιά ε απνθαηάζηαζε πξνεγνχκελσλ αδηθηψλ, ηηο 

νπνίεο ηζηνξηθά έρνπλ ππνζηεί θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο ιφγσ θχινπ, θπιήο, ζξεζθείαο, 

αλαπεξίαο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θ.α. 
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  Γηαζεκαηηθόηεηα ή Γηαηνκεαθόηεηα (Intersectionality): Ζ δηαζεκαηηθφηεηα έρεη λα θάλεη κε ην 

γεγνλφο φηη θάζε άηνκν θέξεη πνιιαπιέο ηδηφηεηεο ηαπηφρξνλα, θαη κπνξεί λα θαζίζηαηαη ζχκα 

πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηε ζξεζθεία ηνπ, γηα ην ζεμνπαιηθφ 

ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ ή γηα φια απηά καδί. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλα επίπεδα 

εγθιήκαηνο κίζνπο θαη αληηκεηψπηζε πξφζζεησλ εκπνδίσλ ζηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο. 

Ζ έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο είλαη ρξήζηκε φζνλ αθνξά ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ελάληηα ζηα 

εγθιήκαηα κίζνπο θαζψο νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη νη δηαθξίζεηο είλαη 

ζεκαληηθφ λα αληηκεησπίδνληαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην θαη ζην ζχλνιφ ηνπο. 

  Παξελόριεζε: νπνηαδήπνηε πξάμε ή ζπκπεξηθνξά, πνπ είλαη αλεπηζχκεηε ζην ζχκα, ε νπνία 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί επηζεηηθή, πξνζβιεηηθή, ηαπεηλσηηθή, εμεπηειηζηηθή ή εθθνβηζηηθή κε 

ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο πξνζψπνπ. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

πξνθνξηθέο ιέμεηο, ρεηξνλνκίεο ή παξαγσγή, εκθάληζε θαη θπθινθνξία γξαπηψλ ιέμεσλ, εηθφλσλ 

ή άιινπ πιηθνχ. Ννείηαη σο δηάθξηζε φηαλ ζρεηίδεηαη κε έλα ή παξαπάλσ απφ ηα πξναλαθεξζέληα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη έρεη ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο πξνζψπνπ θαη ηε 

δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

  Θπκαηνπνίεζε: νξίδνπκε ηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ελφο αηφκνπ. 

 Γεπηεξνγελήο ζπκαηνπνίεζε ζπκβαίλεη, φηαλ ην άηνκν ζπκαηνπνηείηαη πεξαηηέξσ εμαηηίαο ηεο 

κεηαρείξηζεο ησλ αξρψλ, νξγαληζκψλ θαη αηφκσλ. Γεπηεξνγελήο ζπκαηνπνίεζε κπνξεί λα ζπκβεί 

εμαηηίαο ηεο επαλάιεςεο ηεο εμηζηφξεζεο ελφο γεγνλφηνο, ηεο ρξήζεο κε θαηάιιειεο γιψζζαο, ηα 

ζρφιηα πεξί πξνζσπηθήο επζχλεο ηνπ ζχκαηνο πνπ κπνξεί λα θάλνπλ επαγγεικαηίεο/άηνκα κε 

ηνπο/ηα νπνίνπο/α έξρεηαη ην ζχκα ζε επαθή, ηελ επαθή ηνπ παζφληνο κε ην δξάζηε ή/θαη ηηο κε 

θαηάιιειεο, φρη ζπκαηνθεληξηθέο δηαδηθαζίεο. Ο θφβνο γηα δεπηεξνγελή ζπκαηνπνίεζε θαη ε 

χπαξμε πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο δεπηεξνγελνχο ζπκαηνπνίεζεο ζεσξνχληαη θάπνηνη απφ ηνπο 

βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη επηιέγνπλ λα κελ θαηαγγείινπλ έλα έγθιεκα 

κίζνπο.  

 Ζ δηαδηθηπαθή ξεηνξηθή κίζνπο 

  Σν Γηαδίθηπν σο κέζν δεκνζηνπνίεζεο δειψζεσλ κίζνπο είλαη έλα πεδίν πνπ δεκηνπξγεί 

ηδηαίηεξε αλεζπρία. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφθιεζε κίζνπο θαη νη δξάζηεο είλαη δχζθνιν λα 

εληνπηζηνχλ θαη λα  νδεγεζνχλ ζηε Γηθαηνζχλε. 

  Ζ δηαδηθηπαθή ξεηνξηθή κίζνπο απνηειεί έλαλ ηξφπν έθθξαζεο ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ εληφο θαη κεηαμχ θνηλσληψλ. Απνηειεί επίζεο, έλα δσληαλφ παξάδεηγκα γηα 

ην πψο νη ηερλνινγίεο κε δπλακηθή κεηαζρεκαηηζκνχ, φπσο ην Γηαδίθηπν, ελέρνπλ επθαηξίεο θαη 

πξνθιήζεηο θαη απαηηνχλ κηα πεξίπινθε εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη 

αξρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ππεξάζπηζεο ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο.  

  Ζ δηαδηθηπαθή ξεηνξηθή κίζνπο ελάληηα ζε ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα ή νκάδεο είλαη νπνηαδήπνηε 

δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία ή έθθξαζε, ε νπνία ππνζηεξίδεη, πξνσζεί ή ππνθηλεί ην κίζνο, ηηο 

δηαθξίζεηο ή ηε βία, ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ή νκάδαο, ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ή/θαη ηεο ηαπηφηεηαο/έθθξαζεο/ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ. 
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  Ζ δηαδηθηπαθή ξεηνξηθή κίζνπο κπνξεί λα ζπκβεί: 

• δεκφζηα, γηα παξάδεηγκα ζε δεκνζηεχζεηο θαη ζρφιηα ζε δεκφζηα κέζα θνηλσληθήο    

       δηθηχσζεο,  ηζηφηνπνπο θαη θφξνπκ 

• ηδησηηθά, γηα παξάδεηγκα ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζε εθαξκνγέο αληαιιαγήο   

       κελπκάησλ, ζε εθαξκνγέο γλσξηκηψλ θαη email. 

 

Παξαδείγκαηα δηαδηθηπαθήο ξεηνξηθήο κίζνπο 

• απεηιέο πξνο άηνκα ή νκάδεο 

• ερζξηθόο ιόγνο 

• δηαδηθηπαθή θαθνπνίεζε θαη δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο  

• ιέμεηο, εηθόλεο θαη βίληεν πνπ ππνθηλνύλ ή εμπκλνύλ ηε βία ελαληίνλ κηαο νκάδαο 

• πξνηξνπή θαη ελζάξξπλζε άιισλ λα είλαη πξνζβιεηηθνί ή βίαηνη  

• πξνζπάζεηα λα πεηζηνύλ άιια άηνκα λα πξνβνύλ ζε απεηιέο 

• εμαηξεηηθά πξνζβιεηηθέο δεκνζηεύζεηο ή ζρόιηα 

• ςεύηηθα ζρόιηα κε ζηόρν λα βιάςνπλ ηε θήκε θάπνηνπ αηόκνπ 

• ηξνιιάξηζκα (δεκνζίεπζε επηζεηηθώλ, ελνριεηηθώλ ή θιεγκνλσδώλ ζρνιίσλ ζην δηαδίθηπν ζε κηα πξνζπάζεηα   

                 ελόο αηόκνπ λα βιάςεη θαη λα πξνθαιέζεη κηα απάληεζε) 

• ςεύηηθεο θαηεγνξίεο  

• νηθεηνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηαο ελόο άιινπ αηόκνπ 

• δεκηνπξγία πξνθίι ζην όλνκα άιινπ αηόκνπ 

• ειεθηξνληθό ζακπνηάδ 

• απνθάιπςε ηεο ΛΟΑΤΚΙ+ ηαπηόηεηαο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αηόκνπ (outing) 

• doxxing: δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα θάπνην άηνκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βίληεν θαη   

                θσηνγξαθηώλ κε ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν- απηό πνπ κεξηθέο θνξέο απνθαιείηαη  «revenge porn») 

• cyber – stalking: επίκνλε θαηαδίσμε ή παξαθνινύζεζή ηνπ, όπσο ηδίσο κε ηελ επηδίσμε δηαξθνύο επαθήο            

 κέζσ  ηειεπηθνηλσληαθνύ ή ειεθηξνληθνύ κέζνπ 

• εθβηαζκόο 

• νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη κίζνο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε  

               νκάδα ή άηνκν. 

 

Σν ηδησηηθφ απφξξεην θαη ε απνθάιπςε ηεο ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηαο 

  Σα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα έρνπλ δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ πνηνο μέξεη θαη πνηνο δελ μέξεη ην 

ζεμνπαιηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπο θαη αλ, πφηε 

θαη πψο ζα επηιέμνπλ λα  ηελ απνθαιχςνπλ. 

 Σν outing ελφο αηφκνπ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν είλαη ιάζνο θαη κεξηθέο θνξέο 

παξάλνκν. Δάλ θάπνην άηνκν απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ελφο άιινπ αηφκνπ ή αλ είλαη θνξέαο ηνπ HIV κπνξεί λα απνηειεί 

παξάλνκε πξάμε, εάλ ε πξάμε ηνπ απαγνξεχεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν λφκν ή γίλεηαη κε ζθνπφ 

ηελ παξελφριεζε, ηνλ εθβηαζκφ ή ηελ απεηιή. Γηα παξάδεηγκα, εάλ θάπνην άηνκν δεκνζηεχεη ηε 

δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ελφο ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκνπ δηαδηθηπαθά κε ζθνπφ ηελ απεηιή ή 

ππνθίλεζε βίαο ή σο κέξνο κηαο ζπλερηδφκελεο παξελφριεζεο, ηφηε απηφ είλαη παξάλνκν. 

Δμάιινπ, ε λνκνζεζία πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ21 πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο θαη ηα φξηα 

ρεηξηζκνχ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Μέξηκλα ιακβάλεηαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα γηα ηελ 

δηαβίβαζε επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ κε εκπηζηεπηηθφ πξσηφθνιιν θ.η.ι. θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 
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 Ε.Ε., Γ.Δ.Επικοινωνίασ, Ποια δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα κεωροφνται ευαίςκθτα;   

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_el
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εκπηζηεπηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο22. ηνλ δεκφζην ηνκέα ζπληζηά πέξα απφ πνηληθφ αδίθεκα, θαη 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζηνλ Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ23. 

 

  ε γεληθόηεξν επίπεδν, ε ζηαζεξή πξνβνιή ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ ηφζν απφ ηνπο ζεζκνχο 

φζν θαη απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ αληηκάρεηαη αλνξζνινγηζηηθά ζρήκαηα, πξνθαηαιήςεηο, 

ζηεξεφηππα θαη θνηλσληθέο ηδενιεςίεο. Έλα ζύλνιν ζεζκώλ, φπσο απηνί ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη νξγαληζκψλ/θνξέσλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αλάρσκα ηφζν απέλαληη ζηε ξαηζηζηηθή ξεηνξηθή φζν θαη 

ζηηο πξαθηηθέο βίαο. ην πιαίζην απηφ, ν ξφινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, ε ζπκβνιή ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη ε παξάιιειε θαη επί 

ηεο νπζίαο ελίζρπζε κεραληζκψλ, φπσο ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Πξφιεςε ηεο ρνιηθήο Βίαο θαη 

ηνπ Δθθνβηζκνχ, θαζίζηαληαη θνκβηθέο γηα ηε κειινληηθή δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ ζηάζεσλ. 

 

 

 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 3. Δκπόδηα, Πξνθιήζεηο θαη πλέπεηεο γηα ηα  
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 ΤΠ.Δ.(2012) ΟΓΖΓΟ ΟΡΘΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ζει.20 
23

 ΤΠ.Δ.(2015) ΚΧΓΗΚΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΝΠΓΓ ζει.17 

 

 

ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ, ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο δελ ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο απφξξεηα, θαζψο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πνπ ηνχην επηβάιιεηαη απφ ηελ θνηλή πείξα θαη ινγηθή γηα γεγνλφηα ή 

πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ζέζεο ηνπ, θαη δελ επηηξέπεη 

ηελ αζέκηηε ρξήζε ηνπο γηα λα εμππεξεηεζεί νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ, δεκφζην ή 

ηδησηηθφ. [Ν. 3528/2007 άξζξν 26, Ν. 3528/2007, άξζξν 107 παξ. 1 πεξ. ε, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν δεχηεξν ηνπ Ν. 4057/2012 θαη ΠΚ άξζξν 252] 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο θξνληίδεη λα δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρεηξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, θαη ηδηαίηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηεί 

λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο. [Ν. 3528/2007 άξζξν 26 (YΚ, 

ΦΔΚ 26 A)] 

Γε δεκνζηνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή 

δσή ησλ πνιηηψλ (ή άιια επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα), ηηο νπνίεο θαηέρεη ιφγσ 

ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ ζέζεο. [Ν. 2690/1999 άξζξν 5 παξ. 3 (ΚΓΓ, ΦΔΚ 102 Α) θαη 

Ν. 2472/1997 (ΦΔΚ 50 Α)] 

ηαλ θάπνηνο πνιίηεο δεηά πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα 

https://www.apd-depin.gov.gr/files/Docs/PDF/odigos2/odhgos_sxeseis_DY_politwn.pdf
https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/09/20150721_kodikas_katastasis_dimosion_ypallilon.pdf
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                      ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα  

 

3.1 ΔΜΠΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΣΑ ΛΟΑΣΚΗ+ ΆΣΟΜΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 
  Σα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα, θαη γεληθφηεξα ηα άηνκα πνπ απνθιίλνπλ απφ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο γηα 

ην θχιν, θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ βία απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

Οη ιεζβίεο, νη ζειπθφηεηεο θαη ηα ίληεξζεμ άηνκα δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ιφγσ ηεο 

αληζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο κέζα ζηελ παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα θαη ηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα. 

  Έιιεηςε πιηθήο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο απφ ηελ νηθνγέλεηα: ην πεδίν ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο 

έλα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκν κπνξεί λα εμαλαγθαζηεί ζε ζεξαπείεο κεηαζηξνθήο (π.ρ. λα αθνινπζήζεη 

ςπρηαηξηθή αγσγή ή λα παληξεπηεί), λα εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν, θαζψο επίζεο λα απνξξηθζεί, λα 

εθδησρζεί απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία, λα ην απνθιεξψζνπλ θαη λα ππνζηεί ηαπεηλσηηθή 

κεηαρείξηζε θαη/ή βία απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.  

  Έλα επηπιένλ εκπφδην γηα ηα ίληεξζεμ άηνκα είλαη ε παζνινγηθνπνίεζε ησλ ζσκάησλ ή/θαη ηνπ 

ςπρηζκνχ ηνπο. Ζ ίληεξζεμ ζσκαηηθφηεηα πεξηβάιιεηαη κε κπζηηθφηεηα θαζψο ην ζηίγκα θαη ε 

άγλνηα γχξσ απφ απηή θαζνξίδεη ηε ζηάζε ησλ αηφκσλ. H κπζηηθφηεηα ζπρλά εληζρχεηαη απφ 

ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πξνο ηνπο γνλείο. κε απνηέιεζκα λα επεθηείλεηαη θαη ζηα ίδηα 

ηα ίληεξζεμ παηδηά. Οη ζπλέπεηεο ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο είλαη 

νιέζξηεο.24 ηελ πξψηε κεγάιε Δπξσπατθή έξεπλα (FRA, 2019)  πνπ ζπκπεξηέιαβε ίληεξζεμ 

άηνκα, θαηαγξάθεθε φηη ζηελ Διιάδα ζε πνζνζηφ 52% νη ίληεξζεμ άλζξσπνη δελ απνθαιχπηνληαη 

ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (πέξαλ ησλ ζπληξφθσλ ηνπο), ελψ βηψλνπλ κφληκα θαηάζιηςε ζε 

πνζνζηφ 20%, ή πεξηζηαζηαθά (35%). ε πνζνζηφ 51% αληηκεηψπηζαλ πξφβιεκα ζηέγαζεο ιφγσ 

πξνβιεκάησλ κε ηελ νηθνγέλεηα.25 ε φ,ηη αθνξα ηε δεκηνπξγία δηθήο ηνπο νηθνγέλεηαο, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (84%) απάληεζε φηη δελ δεκηνχξγεζαλ νηθνγέλεηα.26 

3.2 ΔΜΠΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΟΗ ΛΟΑΣΚΗ+ ΓΟΝΔΗ ΚΑΗ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΟΜΟΦΤΛΧΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΧΝ  

  Οη νηθνγέλεηεο κε ΛΟΑΣΚΗ+ γνλείο αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο εμαηηίαο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζηηγκαηηζκνχ θαη ηεο έιιεηςεο ζεζκηθήο αλαγλψξηζεο ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Ο λφκνο γηα ην ζχκθσλν 

ζπκβίσζεο δίλεη ίδηα δηθαηψκαηα ζηα νκφθπια δεπγάξηα φζνλ αθνξά ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο/παξνρέο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ. Ζ απαγφξεπζε φκσο ηέιεζεο γάκνπ γηα 

ηα νκφθπια δεπγάξηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζηέξεζε πνιιψλ άιισλ δηθαησκάησλ πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηα εηεξφθπια δεπγάξηα φπσο ην δηθαίσκα ζηελ ηεθλνζεζία θαη ηεο έλλνκεο ζρέζεο κε ησλ 

παηδηψλ κε ηνλ κε αλαγλσξηζκέλν γνλέα δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο θαη πιήηηεη ηδηαίηεξα ηα παηδηά ησλ 

                                                
24

 Παπαζαλαζίνπ, Ν., Υξεζηίδε, Δ.- Ο. (2020). πκπεξίιεςε θαη Αλζεθηηθφηεηα: Βαζηθέο αξρέο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζε    

   ζέκαηα  ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο, έθθξαζεο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, Μέξνο II: ΛΟΑΣΚΗ+ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ   
   ΛΟΑΣΚΗ+ ΓΟΝΔΗ, θεθ. 6: ΛΟΑΣΚΗ+ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ ΔΦΖΒΑ ΑΣΟΜΑ, ζει. 177-182. Αζήλα: Gutenberg 
25

 FRA Survey (2019). To how many family members (other than your partner(s)) are you open about being LGBTI (Living   
   openly and daily life) visualisation : Country detail All, Greece - LGBTI (europa.eu), 

 In the past 2 weeks have you been feeling downhearted or depressed? (Living openly and daily life) visualisation : Country detail 
All, Greece - LGBTI (europa.eu), 
What was the main reason for the period of housing difficulty you experienced? (Living openly and daily life) visualisation : Country 
detail All, Greece - LGBTI (europa.eu) 

26
 FRA Survey (2019). What is your civil status? (Socio-demographics) visualisation : Country detail All, Greece - LGBTI    

   (europa.eu) 

https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
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ΛΟΑΣΚΗ+ γνλέσλ. Δηδηθά γηα ηνπο ηξαλο γνλείο ν λφκνο γηα ηελ Ν.Α.Σ.Φ.27 επηβάιιεη ην 

ππνρξεσηηθφ δηαδχγην θαη δελ δίλεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ νλφκαηνο ηνπ γνλέα ζηα 

πηζηνπνηεηηθά ηνπ παηδηνχ ηνπ.  

  Πνιιέο νκνγνλετθέο νηθνγέλεηεο28 κε ΛΟΑΣΚΗ+ γνλείο πνπ δνπλ ζην εμσηεξηθφ, δεκηνπξγήζεθαλ 

θαη ζπζηάζεθαλ ζην πιαίζην ελφο άιινπ δηθαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπρλά δελ κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα γηα ηα παηδηά ηνπο, ηαμηδησηηθά έγγξαθα θαη ελίνηε θαη 

ηζαγέλεηα, γηαηί ζηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο είηε ππάξρνπλ δχν γνλείο ηνπ ίδηνπ θχινπ είηε ηα 

παηδηά έρνπλ έγγξαθα πνπ δειψλνληαη σο ―αγλψζηνπ κεηξφο‖ θαη έηζη δελ κπνξνχλ ιφγσ ηνπ 

λνκηθνχ θελνχ λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην εηδηθφ ιεμηαξρείν.  

  Ζ πξνζηαζία ηεο νκνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη ειεηπήο, θπξίσο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε 

γνλετθψλ δηθαησκάησλ ζηνλ γνλέα πνπ δελ έρεη έλλνκε (βηνινγηθή ή ζεηή) ζρέζε κε ην παηδί 

(ιεμηαξρηθέο εγγξαθέο, ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξφζβαζε ζε πεξίζαιςε θ.ιπ.). 

3.3 ΔΜΠΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΟΜΟΓΟΝΔΨΚΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ  

  Ζ πξνβιεκαηηθή αλαγλψξηζε γνλετθψλ δηθαησκάησλ ζηνλ γνλέα πνπ δελ έρεη έλλνκε (βηνινγηθή ή 

ζεηή) ζρέζε κε ην παηδί (ιεμηαξρηθέο εγγξαθέο, ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξφζβαζε 

ζε πεξίζαιςε θ.ιπ.) δπζρεξαίλεη ηελ νκαιή κεηάβαζε, ηελ έληαμε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο  

ζρνιηθήο δσήο.  

3.4 ΔΜΠΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΣΑ ΛΟΑΣΚΗ+ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

  ην ειιεληθφ ζρνιείν, ε εηεξνθαλνληθφηεηα απνηειεί ηελ θχξηα κήηξα κέζσ ηεο νπνίαο ην 

θνηλσληθφ θχιν θαηαλνείηαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απηφο ν ιφγνο πεξί εηεξνθαλνληθφηεηαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ ζεμηζκφ, 

ηελ νκνθνβία, ηελ ηξαλζθνβία, ηελ ακθηθνβία θαη ηελ ηληεξθνβία. Οη δηαθξίζεηο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ εθθξάδνληαη κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ζπλαληψληαη πνιχ ζπρλά. 

 πλεζηζκέλεο κνξθέο δηαθξίζεσλ θαη εγθιεκάησλ κίζνπο ζην ζρνιείν: 

●  Πξνζβνιέο θαη ππνηηκεηηθφο ιφγνο γηα ηελ νκφθπιε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηελ πνηθηινκνξθία   
      ηνπ θχινπ θαη ησλ εθθξάζεψλ ηνπ. 
●  Δθθνβηζκφο απέλαληη ζε ΛΟΑΣΚΗ+ παηδηά απφ ζπκκαζεηέο/-ξηεο.(bullying) 
●  Γηαθξίζεηο απέλαληη ζε ηξαλο ή/θαη ίληεξζεμ παηδηά σο πξνο ηε ρξήζε έκθπια         

 δηαρσξηζκέλσλ ρψξσλ (π.ρ. ηνπαιέηεο ή απνδπηήξηα), ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε     
      δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. γπκλαζηηθή, αζιήκαηα, εθδξνκέο, θ.ά.) θαη ηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο θαη  
      ησλ αλησλπκηψλ πνπ έρνπλ ππνδείμεη. 
●  Καθνπνηεηηθφο ιφγνο ή/θαη ζπκπεξηθνξέο απφ πιεπξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ     
      πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 
      Καθνπνηεηηθέο αληηδξάζεηο θαη παξεκβάζεηο γνλέσλ/θεδεκφλσλ. 
●  Απνπζία αλαπαξαζηάζεσλ θαη αλαθνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα ΛΟΑΣΚΗ+ ηφζν απφ    
      ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ φζν θαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα δεηήκαηα θχινπ θαη   
      ζεμνπαιηθφηεηαο δε ζπδεηηνχληαη ή ζπδεηηνχληαη κε έλαλ ηξφπν πνπ αλαπαξάγεη θπξίαξρεο  
      αληηιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. 
●  Άξλεζε, απνζάξξπλζε ή θαη απαγφξεπζε ζε ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα (παηδηά, εθπαηδεπηηθνχο, 

γνλείο) λα κηιήζνπλ γηα ηηο ζρεηηθέο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ ηελ 
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 Ν.4491/2017: Ννκηθή Αλαγλψξηζε Σαπηφηεηαο Φχινπ (ΝΑΣΦ) 
28

 Οκν-γνλετθή είλαη ε νηθνγέλεηα πνπ απνηειείηαη απφ δχν γνλείο ηνπ ηδίνπ θχινπ.  

https://www.e-nomothesia.gr/kat-nomothesia-genikou-endiapherontos/nomos-4491-2017-fek-152a-13-10-2017.html
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ηαπηφηεηά ηνπο ζην ζρνιείν. 
● Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο. 

● ηηγκαηηζκφο.  

  ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ν νκνθνβηθφο θαη ηξαλζθνβηθφο εθθνβηζκφο (bullying) παίξλεη πνιιέο 

κνξθέο, φπσο ππνηηκεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, δεκφζηα δηαπφκπεπζε, ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία, 

δηάδνζε θεκψλ, παξελφριεζε ζην δηαδίθηπν, θινπή ή θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ, ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε θαη θάζε είδνπο απεηιή, θνηλσληθή απνκφλσζε θαη άζθεζε πίεζεο. Γηαπηζηψλεηαη δε 

θελφ σο πξνο ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη άιισλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ ζρνιηθή δηαδηθαζία ηφζν πάλσ ζε δεηήκαηα ΛΟΑΣΚΗ+ παηδηψλ 

θαη νηθνγελεηψλ φζν θαη ζε δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ βίαο.  

 Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ εηζάγνπλ έκκεζα δηαθξίζεηο, θαζψο ππάξρεη παληειήο έιιεηςε 

αλαθνξψλ ζηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα, ελψ ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ πξνάγνπλ θαη εληζρχνπλ ηα έκθπια 

ζηεξεφηππα, ζηηγκαηίδνπλ ή/θαη παζνινγηνπνηνχλ ηηο ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηεο. Ο εηεξνθαλνληθφο 

ιφγνο πνπ επηθξαηεί ζηα ζρνιεία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο 

νκνθνβηθνχο/ηξαλζθνβηθνχο/ακθηθνβηθνχο/ηληεξθνβηθνχο ιφγνπο θαη ην ζεμηζκφ29. 

  Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο απνηειεί ηελ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή δηάθξηζεο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ 

αηφκσλ ζην ζρνιείν είηε είλαη καζεηέο/-ηξηεο είηε εθπαηδεπηηθνί. Δάλ νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ ή 

ππνζέηνπλ φηη έλα άηνκν είλαη ΛΟΑΣΚΗ+ απνθεχγνπλ γεληθά ηελ επαθή καδί ηνπ ή πξνζπαζνχλ λα 

βξνπλ θάζε πηζαλή δηθαηνινγία γηα λα κείλνπλ καθξηά ηνπ. ην ζρνιείν ηα πεξηζζφηεξα ΛΟΑΣΚΗ+ 

άηνκα αλαγθάδνληαη λα θξαηνχλ θξπθά ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

δσήο εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηεο απνθάιπςεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απψιεηα ηεο ζηήξημεο θαη 

ηεο αγάπεο θίισλ, ζπλαδέιθσλ ή κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

 Σα παηδηά πνπ απνθαιχπηνπλ πεξηζηαηηθά νκνθνβηθνχ/ακθηθνβηθνχ/ηξαλζθνβηθνχ/ηληεξθνβηθνχ 

εθθνβηζκνχ ή δηάθξηζεο ζπρλά δε ιακβάλνπλ θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή απάληεζε θαη 

θξνληίδα. Σα ΛΟΑΣΚΗ+ παηδηά ζπρλά δελ έρνπλ ζηήξημε νχηε απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, νχηε απφ ην 

ζρνιείν, νχηε απφ ηα ζπλνκήιηθα άηνκα θαη ζπρλά δελ έρνπλ θαλέλα λα ζηξαθνχλ γηα ζηήξημε θαη 

βνήζεηα. 

Σα ηξαλο άηνκα ζην ζρνιείν αληηκεησπίδνπλ εηδηθφηεξα εκπφδηα φπσο: 

● Με δπλαηφηεηα ρξήζεο ζσζηνχ νλφκαηνο/αλησλπκηψλ 

● Υξήζε έκθπια δηαρσξηζκέλσλ ρψξσλ (ηνπαιέηεο, απνδπηήξηα) 

● πκκεηνρή ζε έκθπια δηαρσξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (αζιήκαηα, εθδξνκέο κε   

       δηαλπθηέξεπζε θ.α.) 

● Έκθπια ζηεξεφηππα θαη θαλφλεο γηα ην ληχζηκν (ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φπσο θαη ζε   

      εηδηθέο πεξηζηάζεηο φπσο παξειάζεηο, γηνξηέο, πάξηη ηνπ ζρνιείνπ θ.α.) 

 

  ην ειιεληθφ ζρνιείν ηα ΛΟΑΣΚΗ+ παηδηά ζηεξνχληαη επίζεο, ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ ελεκέξσζε 

θαζψο δελ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ 

ηαπηφηεηα, έθθξαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ (δήζελ γηα ιφγνπο εζηθήο ή αζθάιεηαο). H 

απφθξπςε ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξηψλ επζχλεηαη θαη γηα ηελ εμάπισζε ηνπ HIV/AIDS θαη άιισλ 

ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ ινηκψμεσλ. 
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 Πνιχρξσκν ρνιείν, 2021 - Έξεπλα ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο  

https://proxorao.rainbowschool.gr/erevna/
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  Σα ίληεξζεμ παηδηά ζηελ Διιάδα, δειψλνπλ φηη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο (ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε) ζε πνζνζηφ 77%, αιιά θαη ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή βία (33%).30 ε επξσπατθφ 

επίπεδν, ζηελ ίδηα έξεπλα, δειψλνπλ φηη δέρνληαη ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη παξελφριεζε ζε 

πνζνζηφ 50%.31 Δμ αηηίαο φισλ απηψλ, πνιινί/-έο καζεηέο/-ηξηεο καζαίλνπλ φηη είλαη πην αζθαιέο 

λα θξχβνπλ ηελ ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηά ηνπο ζην ζρνιείν κε ηηο επαθφινπζεο ζπλέπεηεο.32  

  Αλ θαη ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έξρνληαη αληηκέησπα κε πιήζνο 

δηαθξίζεσλ θαη θαθνπνηεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηα πεξηζηαηηθά απηά ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δελ 

θαηαγγέιινληαη. Ζ κε θαηαγγειία ησλ πεξηζηαηηθψλ νκνθνβηθνχ, ηξαλζθνβηθνχ, ηληεξθνβηθνχ, 

ακθηθνβηθνχ εθθνβηζκνχ θαη εγθιεκάησλ κίζνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ζνβαξφ 

πξφβιεκα, δηφηη έηζη νη επίζεκεο ζηαηηζηηθέο δελ θαηαδεηθλχνπλ ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Σα πεξηζζφηεξα ζρνιεία δε δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηελ αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ. Ζ ζπλερηδφκελε χπαξμε 

θελψλ ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζπλεπάγεηαη, επίζεο, ηνλ θίλδπλν ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ λα 

κελ δηαζθαιίδνληαη θαη ηα ζρνιεία λα κελ ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ απέλαληη ζηα 

ζχκαηα. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θαηαγγειίαο πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ ή δηάθξηζεο είλαη 

ζεκαληηθφ ηα άηνκα πνπ ηα απνθαιχπηνπλ λα ιακβάλνπλ θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή 

ππνζηήξημε θαη θξνληίδα. Με δεδνκέλν φηη ζηελ Διιάδα αθελφο δελ πξνβιέπεηαη ε παξνρή 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε ζχκαηα δηαθξίζεσλ ή/θαη βίαο θαη, αθεηέξνπ, δελ ππάξρεη ζεζκηθή 

ζηήξημε πξνο ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλεο ζε ΛΟΑΣΚΗ+ δεηήκαηα, ζπρλά ηα ζχκαηα νκνθνβηθήο, 

ηξαλζθνβηθήο, ακθηθνβηθήο θαη ηληεξθνβηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ ληψζνπλ πσο δελ έρνπλ πνχ λα 

ζηξαθνχλ. 

  Σαπηφρξνλα, ε απνπζία λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ ζην 

ελδνζρνιηθφ ή ελδν-παλεπηζηεκηαθφ πεξηβάιινλ δε βνεζά ηα ζχκαηα λα θηλεζνχλ λνκηθά ελαληίνλ 

ησλ ζπηψλ ηνπο θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Κάπνηα ζρνιεία έρνπλ θάλεη βήκαηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηαγσγή, ηε ζξεζθεία ή ηελ αλαπεξία, 

αιιά κφλν ιίγα έρνπλ θάλεη βήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζην 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα, ηελ έθθξαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ. Απηφ 

νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ πεξηνξηζκέλε αλαγλψξηζε ηεο έθηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ 

ειιηπή δηάρπζε κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο. Έλαο άιινο ιφγνο είλαη φηη νη επξχηεξεο θνηλσληθέο 

ζηάζεηο θαζηζηνχλ ηηο κε εηεξνθπιφθηιεο ηαπηφηεηεο θαη ηηο κε cis ηαπηφηεηεο θχινπ επαίζζεηα 

ζέκαηα θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλάιεςε δξάζεο. 

3.5 ΔΜΠΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΣΑ ΛΟΑΣΚΗ+ ΆΣΟΜΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ  
  ηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ε πην ζπρλή κνξθή παξελφριεζεο είλαη ε ιεθηηθή επίζεζε. Σα 

λεαξά άηνκα είλαη ζχκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ επηζέζεσλ ζε ζρέζε κε άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νκνθνβηθνχ/ηξαλζθνβηθνχ/ακθηθνβηθνχ/ηληεξθνβηθνχ εθθνβηζκνχ ζην 

ζρνιείν), νη gay δέρνληαη πεξηζζφηεξεο επηζέζεηο ζην δεκφζην ρψξν, ελψ νη ιεζβίεο θαη νη 
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 FRA Survey (2019). In the past 12 months have you personally felt discriminated against due to being LGBTI in 8 areas of life? 

(Discrimination) visualisation : Country detail Education, Greece - LGBTI (europa.eu), 
Experiences of physical or sexual attacks due to being LGBTI in the past 5 years (Violence and harassment) visualisation : Country 
detail Education, Greece - LGBTI (europa.eu) 
31

 OII Europe, infographics - FRA LGBTI Survey Data on Intersex (oiieurope.org) 
32

 ηελ πην πξφζθαηε κειέηε ηνπ Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ ΛΟΑΣΗ αηφκσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (FRA, 2020a), ε νπνία ζπγθέληξσζε έλα δείγκα 139.799 αηφκσλ ηα νπνία απηνπξνζδηνξίδνληαλ σο ιεζβίεο, 
γθέη, ακθηθπιφθηια, ηξαλο ή ίληεξζεμ, αλέδεημε ηηο δηαθξίζεηο πνπ ζπλερίδνπλ λα βηψλνπλ ηα ΛΟΑΣΗ άηνκα ζηηο ρψξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, 43% ησλ ΛΟΑΣΗ καζεηψλ ζηελ Διιάδα, ειηθίαο 15 έσο 17 εηψλ, δήισζαλ πσο θξχβνπλ ηελ ΛΟΑΣΗ ηαπηφηεηά 
ηνπο ζην ζρνιείν  (FRA, 2020b). 

https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://infographics.oiieurope.org/FRA-Survey-2019
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ακθηθπιφθηιεο γπλαίθεο πθίζηαληαη ηηο πεξηζζφηεξεο ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο ή επηζέζεηο ζε 

ηδησηηθνχο ρψξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο νκνθπιφθηινπο  ή ακθηθπιφθηινπο άλδξεο. Οη δξάζηεο είλαη 

ζπλήζσο λεαξνί άλδξεο ζε νκάδεο. 

  Σα εγθιήκαηα κίζνπο θαηά ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηόκσλ είλαη εθείλα ζηα νπνία ηα ζχκαηα 

επηιέγνληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ιφγσ ηνπ πξαγκαηηθνχ ή λνκηδφκελνπ εξσηηθνχ/ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ηαπηφηεηαο, έθθξαζεο ή/θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα 

εγθιήκαηα κίζνπο θαηά ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ δηαπξάηηνληαη ζπλήζσο απφ άηνκα (θπξίσο λεαξά) 

πνπ ζεσξνχλ φηη νη πξάμεηο ηνπο δελ είλαη θαη ηφζν ιαλζαζκέλεο θαη πνπ κεξηθέο θνξέο πηζηεχνπλ 

φηη ε θνηλσλία ηνπο λνκηκνπνηεί λα εκπιαθνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο βία. Σα εγθιήκαηα κίζνπο ζε 

βάξνο ησλ ΛΟΑΣΚΗ αηφκσλ έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο (βι.ζρεη. 1ε Θεκαηηθή Δλφηεηα, γηα 

αλαιπηηθνχο νξηζκνχο).  

  Οη επηζέζεηο ζε ρώξνπο φπνπ ζπλαζξνίδνληαη ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα απνηεινχλ πξφβιεκα ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Έρνπλ ζεκεησζεί βαλδαιηζκνί θαη εκπξεζκνί ζε εγθαηαζηάζεηο ΜΚΟ 

θαη ζε άιινπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ ή νη πειάηεο απηψλ ησλ ρψξσλ 

ππήξμαλ ζχκαηα ζνβαξνχ εθθνβηζκνχ ή επηζέζεσλ. 

  Δίλαη  πςίζηεο ζεκαζίαο λα έρνπκε ππφςε καο φηη έλα έγθιεκα κίζνπο αθνξά ηελ αληηιεπηή 

ηαπηόηεηα ηνπ ζύκαηνο απφ ην επηηηζέκελν άηνκν, φρη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Χο εθ 

ηνχηνπ, νπνηνδήπνηε άηνκν ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζχκα εγθιήκαηνο κίζνπο, εάλ ζεσξεζεί φηη 

αλήθεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα. (βι.ζρεη.1ε Θεκαηηθή Δλφηεηα, λνκηδφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά) 

  Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ή βίαηεο ελέξγεηεο ή ζπκπεξηθνξέο ζε βάξνο ησλ 

ππεξαζπηζηψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δειαδή φζσλ αηφκσλ πξνσζνχλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηνρνπνηνχληαη ιφγσ απηήο ηνπο ηεο ηδηφηεηαο. 

  Ζ ξεηνξηθή κίζνπο ζε βάξνο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ αθνξνχλ πβξηζηηθέο, πξνζβιεηηθέο, ή 

εθθνβηζηηθέο δεκφζηεο εθθξάζεηο νη νπνίεο δηαδίδνπλ, ππνθηλνχλ, πξνσζνχλ ή δηθαηνινγνχλ ην 

κίζνο, ηελ έρζξα, ηηο δηαθξίζεηο ή ηε βία πξνο ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. Γηαηππψλνληαη, κεηαμχ άιισλ, 

ζην δεκφζην θαη πνιηηηθφ ιφγν, ζε πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ ή 

ζε αληηδηαδειψζεηο πξνο δεκφζηεο εθδειψζεηο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+, φπσο παξειάζεηο ππεξεθάλεηαο 

ηεο ΛΟΑΣΚΗ+ θνηλφηεηαο. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζπλήζσο αλακεηαδίδνπλ νκνθνβηθέο 

δειψζεηο πνιηηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ζπλήζσο ηα ΛΟΑΣΚΗ+ 

άηνκα σο αλψκαια, άξξσζηα, αλήζηθα θαη εγθιεκαηηθά άηνκα ή σο απνζηαζεξνπνηεηηθά ζηνηρεία 

ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Οη δειψζεηο κίζνπο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξνθαηεηιεκκέλν, κε 

ζπκπεξηιεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ ή/θαη ζε 

ζηνρεπκέλε επηζεηηθφηεηα ελαληίνλ κειψλ ηέηνησλ νκάδσλ.(Βι.ζρεη.2ε Θεκαηηθή Δλφηεηα, 

Παξαδείγκαηα Ρεηνξηθήο Μίζνπο) 

  Ζ δηαδηθηπαθή ξεηνξηθή κίζνπο ελάληηα ζε ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα ή νκάδεο είλαη νπνηαδήπνηε 

δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία ή έθθξαζε, ε νπνία ππνζηεξίδεη, πξνσζεί ή ππνθηλεί ην κίζνο, ηηο 

δηαθξίζεηο ή ηε βία, ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ή νκάδαο, ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ή/θαη ηεο ηαπηφηεηαο/έθθξαζεο/ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ. 
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 Ζ βία, νη δηαθξίζεηο θαη ν απνθιεηζκφο κπνξεί λα εληείλνληαη θαη ιφγσ αλαπεξίαο, 

πξνζθπγηθήο/κεηαλαζηεπηηθήο ηαπηφηεηαο, κεγάιεο ειηθίαο, ή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο κηαο 

εζληθήο ή ζξεζθεπηηθήο κεηνλφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηα. Γεληθφηεξα, αλ θαη 

ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα ζπκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, ν θφβνο γηα 

δεπηεξνγελή ζπκαηνπνίεζε θαη ε χπαξμε πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο δεπηεξνγελνχο ζπκαηνπνίεζεο 

ζεσξνχληαη θάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγνπλ λα κελ θαηαγγείινπλ 

ηα πεξηζηαηηθά. 

  Σέινο, ζε θνηλσλίεο φπνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη σο κφλν 

«θαλνληθφ» ην δίπνιν («αξζεληθφ»/ «ζειπθφ») ε χπαξμε ησλ ίληεξζεμ αλζξψπσλ θαη ησλ 

ζσκάησλ ηνπο ακθηζβεηείηαη θαη δελ αλαγλσξίδεηαη. Αληηζέησο, πγηή ίληεξζεμ ζψκαηα ζεσξνχληαη 

«ηαηξηθφ πξφβιεκα» θαη «ςπρν-θνηλσληθή έθηαθηε αλάγθε» πνπ ρξήδεη δηφξζσζεο 

(―θαλνληθνπνίεζεο‖) κε ηαηξηθά θαη κεξηθέο θνξέο ςπρνινγηθά κέζα.33 ηελ Δπξσπατθή έξεπλα 

(FRA, 2019) θαηαγξάθεθε φηη ζηελ Διιάδα ην 73% ησλ ίληεξζεμ ζπκκεηερφλησλ είραλ βηψζεη 

δηαθξίζεηο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηε έξεπλα, ζε φια ηα πεδία ηνπ βίνπ34, ελσ ην 29% είραλ 

ππνζηεί βία ή ζεμνπαιηθή παξελφριεζε.35 Φαίλεηαη δε, πσο ηα παξαπάλσ εμεγνχλ ηνλ ιφγν πνπ 

ην 51% ησλ ίληεξζεμ αηφκσλ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ απνθαιχςεη ηελ ίληεξζεμ ζσκαηηθφηεηά ηνπο 

ζε θαλέλαλ.36 Δίλαη ελδεηθηηθφ δε, φηη ζηελ εξψηεζε αλ ζεσξνχλ φηη ε Πνιηηεία αληαπνθξίλεηαη 

επαξθψο ζηηο αλάγθεο αζθάιεηαο ησλ ΛΟΑΣΗ αηφκσλ, ην 37% απαληά πσο ―κάιινλ φρη‖ ελψ ην 

41% πσο ―ζίγνπξα φρη‖.37 

3.6 ΔΜΠΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΣΑ ΛΟΑΣΚΗ+ ΆΣΟΜΑ ΣΖΝ ΑΝΑΕΖΣΖΖ, ΠΡΟΒΑΖ 

ΚΑΗ ΛΖΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ  

  ρεηηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ ηελ έθζεζε ζε αθαηάιιεια θαη κε αζθαιή πεξηβάιινληα ζην ρψξν 

ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζε πξνζβιεηηθά ζρφιηα, αζηεία θαη ππνηηκεηηθέο απφςεηο γηα ηα ΛΟΑΣΚΗ+ 

άηνκα, ζε αλάξκνζηεο θαη αθαηάιιειεο εξσηήζεηο, θαζψο θαη εκπεηξίεο απξνθάιππησλ 

δηαθξίζεσλ (πξνθχπηνπλ κεηαμχ άιισλ, απφ ηελ έιιεηςε θαηάξηηζεο αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα, απφ ηε ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο σο εηεξνθπιφθηια θαη 

cis (Cochran et al.,2007; Mclntyre et al.,2011,FRA2020a). 

  Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα ζηελ πγεία, είλαη ν επηπιένλ 

ζηηγκαηηζκφο, νη πεξηνξηζκνί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ην ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ή/θαη ην θχιν (δήζελ γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο, εζηθήο ή αζθάιεηαο), νη ζπρλέο 

παξαβηάζεηο ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ, απαμησηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ, έιιεηςε 

ζεβαζκνχ ζηηο αλάγθεο ηνπο, ρεηξνπξγηθέο δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζε ίληεξζεμ άηνκα ρσξίο ηελ 

ζπλαίλεζε απηψλ ή θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, κε θάιπςε επεκβάζεσλ επηβεβαίσζεο θχινπ απφ 

αζθαιηζηηθά ηακεία, παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξφζβαζε ζε ηερληθέο ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή 
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 ILGA Europe & OII Europe: Dan Christian Ghattas (2015) ΤΠΔΡΑΠΗΕΟΝΣΑ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ   

    ΗΝΣΔΡΔΞ ΑΣΟΜΧΝ - ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ. ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΜΚΟ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ ΥΑΡΑΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. 
34

 FRA Survey, 2019. In the past 12 months have you personally felt discriminated against due to being LGBTI in 8 areas of  life? 

(Discrimination) visualisation : Country detail All, Greece - LGBTI (europa.eu) 
35

 FRA Survey (2019). Experiences of physical or sexual attacks due to being LGBTI in the past 5 years (Violence and     harassment) 

visualisation : Country detail All, Greece - LGBTI (europa.eu) 
36

 FRA Survey (2019). How old were you when you first told somebody you are Intersex? (Intersex specific questions) visualisation : 

Country detail All, Greece - LGBTI (europa.eu)  
37

 FRA Survey (2019) Does the government in the country where you live respond adequately to the safety needs of LGBTI people? 

(Social attitudes and government response) visualisation : Country detail All, Greece - LGBTI (europa.eu) 

https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
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ηελ ηαπηφηεηα/ραξαθηεξηζηηθά θχινπ θαη ίζε πξφζβαζε ζηε ιχζε ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο 

δεδνκέλνπ φηη ζήκεξα απνηειεί κηα παγθφζκηα πξαθηηθή. 

 To 65% ησλ ζπκκεηερφλησλ αηφκσλ ζηελ έξεπλα ηνπ Faros38 ζεσξεί φηη ην πξνζσπηθφ ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο δε ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπο σο ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. 

  ηα λνζνθνκεία, φηαλ αλαδεηνχλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή ζεξαπεία γηα ηα ίδηα ή γηα ηνπο/ηηο 

ζπληξφθνπο ηνπο ή ζηνπο νίθνπο κέξηκλαο ή επγεξίαο, ζπάληα ζπλαληνχλ θαηαλφεζε θαη 

αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, αληηκεησπίδνπλ άγλνηα, πεξηνξηζκέλε επαηζζεηνπνίεζε, 

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη πξνθαηαιήςεσλ απφ ην πξνζσπηθφ θαη άιινπο 

ελνίθνπο απηψλ ησλ ρψξσλ.  

  Δπίζεο, αληηκεησπίδνπλ ζηηγκαηηζκφ θαη δηαθξίζεηο ιφγσ πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ θαη ηδηνηήησλ, 

φπσο ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα πνπ δνπλ κε HIV/AIDS, εξγαδφκελεο/α/νη ζην ζεμ, ρξήζηεο ςπρνδξαζηηθψλ 

νπζηψλ, πξφζθπγεο/-ηζζεο, κεηαλάζηεο/-ηξηεο θιπ 

  ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηα βαζηθά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ίληεξζεμ άηνκα είλαη ε 

παζνινγηθνπνίεζε ησλ ζσκάησλ ηνπο αιιά θαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ γηα ηηο 

πνηθηινκνξθίεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ. αλ απνηέιεζκα, νη ίληεξζεμ άλζξσπνη ελδέρεηαη λα 

απνθεχγνπλ γεληθφηεξα ηα ηαηξηθά πεξηβάιινληα, κε φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη απηφ 

γηα ηελ γεληθφηεξε πγεία ηνπο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα (FRA, 2019), ζηελ Διιάδα νη ίληεξζεμ 

άλζξσπνη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο απφ ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε πνζνζηφ 25%, ελψ 

κφιηο ην 6% ησλ απηψλ παίξλεη κία ζαθή δηάγλσζε θαη άξηηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πνηθηινκνξθία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ηνπο απφ επαγγεικαηίεο πγείαο. Σν 52% δήισζαλ φηη 

ην αλαθάιπςαλ κφλνη ηνπο, ή κε ηελ βνήζεηα ηξίησλ (31%)39. 

  Δίλαη, σζηφζν, δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε πξαγκαηηθή έθηαζε ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο 

ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, δηφηη απηνί ζπλήζσο απνθξχπηνπλ ηελ 

ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηά ηνπο ή απνθεχγνπλ αθφκα θαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

εμαηηίαο ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο απέλαληί ηνπο ή ηνπ θφβνπ ηνπο φηη κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ 

παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ, ε κε αλαγλψξηζε ζπληξφθσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ σο «ζηελψλ 

ζπγγελψλ» δεκηνπξγεί δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ πγεία θαη ηε ζεξαπεία θαζψο θαη πξνβιήκαηα κε ηηο επηζθέςεηο αζζελψλ ζηα 

λνζνθνκεία. 

3.7 ΆΛΛΑ ΔΜΠΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΣΑ ΛΟΑΣΚΗ+ ΆΣΟΜΑ Δ ΓΖΜΟΗΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

   Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (εθεμήο ηΠ) δπλάκεη ηνπ λ. 4443/2016 ΦΔΚ Α΄ 232/9.12.2016 (άξζξα 

14, 18, 19) ιεηηνπξγεί σο θνξέαο πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ππνδερφκελνο 

κεηαμχ άιισλ θαηαγγειίεο γηα δεηήκαηα παξαβίαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζηα λνκηθά 

                                                
38 https://www.faros2020.eu/wp-content/uploads/2022/03/D3.3_Guide-for-public-servants.pdf  
39

 FRA (2019) Which do you think are the biggest problems intersex people face in the country where you live? (Intersex specific 

questions) visualisation : Country detail All, Greece - LGBTI (europa.eu), 
In the past 12 months have you ever felt discriminated against due to being LGBTI by healthcare or social services personnel (e.g. a 
receptionist, nurse or doctor, a social worker)? (Discrimination) visualisation : Country detail All, Greece - LGBTI (europa.eu), 
Was the variation in your sex characteristics determined by medical professionals? (Intersex specific questions) visualisation : 
Country detail All, Greece - LGBTI (europa.eu). 

https://www.faros2020.eu/wp-content/uploads/2022/03/D3.3_Guide-for-public-servants.pdf
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πξφζσπα δεκνζίνπ ηνκέα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη δεκνζηεχνληαο εηήζηεο εθζέζεηο. Σν 2017 

κάιηζηα, εμέδσζε Οδεγό δηαθνξεηηθόηεηαο γηα δεκνζίνπο ππαιιήινπο κε ζθνπό ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ40, φπνπ αλαθέξεηαη ―Πξνβιεκαηηθέο είλαη νη ζπλαιιαγέο αηφκσλ 

ηεο ΛΟΑΣΚΗ+ θνηλφηεηαο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ζ έιιεηςε ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ηεο έθθξαζεο θχινπ κε ηξφπν (π.ρ.έλδπζε) πνπ ην θάζε άηνκν επηιέγεη ζπρλά νδεγεί ζε 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν γίλνληαη ζρφιηα, εηξσληθά, θαθφβνπια, επηζεηηθά πνπ απνηξέπνπλ ην άηνκν 

απφ ην λα πξνζέιζεη γηα εμππεξέηεζε.‖ Άιια πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη είλαη ε άξλεζε 

εμππεξέηεζεο ηξαλο αηφκσλ ιφγσ αλαληηζηνηρίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ε άξλεζε έθδνζεο 

εγγξάθσλ κε ηα δηνξζσκέλα ζηνηρεία (εηδηθά ζε θνξείο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο). 

Παξαθάησ, εθηίζεληαη απνζπάζκαηα απφ ηηο εηδηθέο εθζέζεηο ηνπ ηΠ πνπ δείρλνπλ δεηήκαηα ζηα 

νπνία εληνπίδεηαη άληζε κεηαρείξηζε.  

ηελ Δηδηθή Έθζεζε ηνπ 202141 αλαθέξεηαη σο εηδηθή θαηεγνξία, 

● Γηάθξηζε ιόγσ ηαπηόηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθώλ θύινπ 

“Ζ πξφζβαζε ησλ δηαθπιηθψλ
42
 (ίληεξζεμ) αηφκσλ ζε ππεξεζίεο πγείαο, είλαη έλα απφ ην ζέκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Αξρήο, σο θνξέα ηεο  ζεο Μεηαρείξηζεο. ην πιαίζην απηφ, δηακεζνιάβεζε 
πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ επαλεμέηαζε αηηήκαηνο θάιπςεο δαπαλψλ πξνγξακκαηηζκέλεο 
πεξίζαιςεο, ζε λνζνθνκείν εθηφο Διιάδαο, εθφζνλ νη αλαγθαίεο ηαηξηθέο πξάμεηο δελ κπνξνχζαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ εκεδαπή.‖ 

ηελ Δηδηθή Έθζεζε ηνπ 202043 αλαθέξνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο, 

●     Γηαθξίζεηο ιόγσ ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ  

―Ο πλήγνξνο δέρηεθε αλαθνξέο ην 2020 κε ηηο νπνίεο θαηαγγέιζεθαλ θαηλφκελα παξελφριεζεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνζψπσλ, ηα νπνία εθδειψλνληαη ηδίσο σο 

ζπκπεξηθνξέο ζην πιαίζην άζθεζεο ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο ή απφ ηεξαξρηθά πξντζηάκελν. Οη 

θαηαγγειίεο αθνξνχλ ηελ επαλαιακβαλφκελε πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ ζχκαηνο θαη ηελ ηαπεηλσηηθή 

ηνπ κεηαρείξηζε, κέζσ εηξσληθψλ ή ζπθνθαληηθψλ ζρνιίσλ ή κέζσ εθθνβηζκνχ θαη πεηζαξρηθψλ απεηιψλ ή 

ηελ αληεθδίθεζε ζε πεξηπηψζεηο κε αληαπφθξηζεο ζε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. 

ην πεδίν ησλ ζρέζεσλ ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ, κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δπλαηφηεηαο ζχλαςεο 
ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο, παξακέλνπλ δηνηθεηηθά πξνζθφκκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ φηαλ 

πξνζπαζνχλ λα απνδείμνπλ ηε κεηαμχ ηνπο χπαξμε επίζεκεο ζπκβίσζεο θαη νηθνγελεηαθήο ζρέζεο.‖ 

●  Παξελόριεζε ζηελ εξγαζία ζηνλ δεκόζην ηνκέα ιόγσ ζεμνπαιηθνύ   
 πξνζαλαηνιηζκνύ 

“Γεκφζηνο ππάιιεινο ζε θεληξηθή ππεξεζία ππνπξγείνπ απεπζχλζεθε ζηνλ πλήγνξν, επεηδή πθίζηαην 

παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ζπλαδέιθσλ ηνπ ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

(νκνθπιφθηινο άλδξαο).  δε, κάιηζηα, θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο ηεο θαηαγγειίαο ηνπ ζηνλ 

πλήγνξν ν ππάιιεινο ηεινχζε ζε άδεηα άλεπ απνδνρψλ, εμαηηίαο ηνπ ηδηαηηέξσο ερζξηθνχ θιίκαηνο πνπ 

επηθξαηνχζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. Εήηεζε ηε ζπλδξνκή ηνπ πλεγφξνπ πξνθεηκέλνπ κεηαθηλεζεί ζε 

άιιε ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηελ άδεηα, γηα λα κελ πθίζηαηαη ηελ 

παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ (ππφζεζε 259190). Ο πλήγνξνο επηθνηλψλεζε κε ηελ 
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 τΠ (2017), Οδθγόσ διαφορετικότθτασ για δθμοςίουσ υπαλλιλουσ με ςκοπό τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων 
41

 ηΠ (2021), Δηδηθή Έθζεζε γηα ηελ Ίζε Μεηαρείξηζε, ζ.131  
42

 Ο φξνο κεζνθπιηθφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξσηφηππν θείκελν ηεο εηδηθήο έθζεζεο είλαη ιάζνο, θαζψο δελ ππάξρεη ―κέζνλ‖ 

ζην ζπλερέο ηνπ βηνινγηθνχ θχινπ. Δπηπξφζζεηα, ν φξνο κεζνθπιηθφο δελ κεηαθξάδεη ηνλ δηεζλή φξν Intersex, αιιά ην 
ηνπσλχκην Middlesex.  

43
 ηΠ (2020), Δηδηθή Έθζεζε γηα ηελ Ίζε Μεηαρείξηζε, ζζ.78-84  
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αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ, ηελ νπνία ελεκέξσζε γηα ηελ παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ πθί- 

ζηαην ν ππάιιεινο εθ κέξνπο ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη θαηά ην παξειζφλ, θαη δήηεζε λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν 

κεηαθίλεζήο ηνπ ζε άιιε ππεξεζία. Απφ ηελ πξντζηακέλε, πξνηάζεθε ε ππνβνιή αηηήκαηνο κεηαθίλεζεο απφ 

ηνλ ππάιιειν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηάο ηνπ, ψζηε λα ππάξμεη επαξθήο ρξφλνο εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο θαη 

ηνπνζέηεζήο ηνπ ζε άιιε ππεξεζία θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ.” 

● Γηαθξίζεηο ιόγσ ηαπηόηεηαο θύινπ 

“Ζ λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ απνηέιεζε βήκα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

δηεκθπιηθψλ αηφκσλ. Αθφκε φκσο θαη κεηά ηε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε παξαηεξνχληαη ειιείκκαηα ζηελ 

απφιαπζε δηθαησκάησλ. Σν 2020 ν πλήγνξνο εμέηαζε ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε 

δηεκθπιηθήο γπλαίθαο κε αλαπεξία ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε.” 

● Γπζρέξεηεο ζηελ ηθαλνπνίεζε αηηήκαηνο λνζειείαο ζην εμσηεξηθό 

“Γηεκθπιηθή γπλαίθα θαηέζεζε αλαθνξά ζηνλ πλήγνξν δηακαξηπξφκελε γηα ηελ θαζπζηέξεζε εμέηαζεο ηνπ 

αηηήκαηνο λνζειείαο ηεο ζην εμσηεξηθφ, κε ζθνπφ ηελ επεκβαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ γελλεηηθψλ ηεο 

νξγάλσλ. Ζ αλαθνξά εμεηάζηεθε ππφ ην πξίζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πλεγφξνπ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 103 

παξάγξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο, ησλ Ν. 3094/2003 θαη 4443/2016, θαζψο θαη ηνπ Ν. 4488/2017 (άξζξν 72), κε 

ηνλ νπνίν αλαηέζεθε ζηελ Αξρή ε πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία. 

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά, ε ελδηαθεξφκελε είλαη άηνκν κε πηζηνπνηεκέλν ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο 

68 , νθεηιφκελν ζε δηάθνξεο παζήζεηο. Καηφπηλ παξαθνινχζεζήο ηεο ζε δεκφζην λνζνθνκείν θξίζεθε φηη 

ρξήδεη επέκβαζεο απνθαηάζηαζεο γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ιφγσ ζπγγελνχο πάζεζεο. χκθσλα κε ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηεο, ε αλαθεξφκελε κεηέβε ζην Βειηγξάδη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επέκβαζεο, δεδνκέλνπ 

φηη, ζχκθσλα κε ηε γλσκάηεπζε πνπ έιαβε απφ ην λνζνθνκείν, απηή δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 

Διιάδα. Αθνινχζσο, ππέβαιε αίηεζε ζηνλ ΔΟΠΤΤ γηα ηελ έγθξηζε ηεο λνζειείαο ηεο ζην εμσηεξηθφ. 

Χζηφζν, ελψ είραλ παξέιζεη δέθα κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, δελ ππήξμε θακία εμέιημε, κε 

απνηέιεζκα λα παξέιζεη δχν θνξέο ε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία επέκβαζεο, πνπ είρε νξηζηεί ζην 

λνζνθνκείν ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Ο πλήγνξνο απεπζχλζεθε ζην Αλψηαην Τγεηνλνκηθφ πκβνχιην θαη ζηε Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Αζθαιηζηηθψλ 

ρέζεσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ επηζεκαίλνληαο ηα εμήο: 

Ζ χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 4074/2012, 

πξνζδηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία αιιά θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ λα 

πξνζηαηεχνπλ θαη λα πξνσζνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά. χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο χκβαζεο, ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία πεξηιακβάλνληαη: «...εθείλα πνπ έρνπλ καθξνρξφληα ζσκαηηθά, δηαλνεηηθά, πλεπκαηηθά ή 

αηζζεηήξηα εκπφδηα, πνπ, ζε αιιειεπίδξαζε κε δηάθνξα εκπφδηα, κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ πιήξε 

θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία, ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο». 

ην άξζξν 25 ηεο χκβαζεο νξίδεηαη φηη «Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα απφιαπζεο 

ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ πγείαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ρσξίο δηαθξίζεηο βάζεη αλαπεξίαο. Σα 

πκβαιιφκελα Κξάηε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε, γηα ηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο, ζε ππεξεζίεο πγείαο πνπ λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην θχιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία απνθαηάζηαζεο. πγθεθξηκέλα, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε: α. παξέρνπλ ζηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο ην ίδην εχξνο, πνηφηεηα θαη επίπεδν ειεχζεξεο ή πξνζηηήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

πξνγξακκάησλ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη γηα ηα ππφινηπα άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηνκέα ηεο 

ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο θαη ησλ, βαζηζκέλσλ ζηνλ πιεζπζκφ, πξνγξακκάησλ δεκφζηαο 

πγείαο, [...]». 

Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα κεξηκλά γηα ηελ πγεία 

φισλ αλεμαηξέησο ησλ πνιηηψλ θαη λα παξέρεη εηδηθή πξνζηαζία ζηα άηνκα κε αλαπεξία (άξζξν 21, παξάγξ. 

2 θαη 3) ζπλζέηνπλ έλα πιέγκα απμεκέλεο πξνζηαζίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επάισηε νκάδα πιεζπζκνχ ζηελ 

νπνία αλήθεη ε αλαθεξφκελε. Πεξαηηέξσ, ηνλίζηεθε φηη γηα ην ζρεηηθφ αίηεκα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
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Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα δηεθπεξαηψλνληαη εληφο 

50 εκεξψλ, ελψ ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη θαη λα αηηηνινγείηαη. 

Σέινο, ν πλήγνξνο ππνγξάκκηζε φηη, αθξηβψο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο θαζψο 

θαη ιφγσ ησλ ρξφλησλ πξν- βιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε αλαθεξφκελε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηαθηηθή 

ελεκέξσζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηφο ηεο, ε επηζήκαλζε ηπρφλ δπζρεξεηψλ θαηά ηε 

δηεθπεξαίσζή ηνπ, θαζψο θαη ε επίδεημε ηεο απαηηνχκελεο επηκέιεηαο θαη επηκνλήο ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

παξνπζηάδεηαη θάπνηα εκπινθή. Αληίζεηα, ε αλαηηηνιφγεηε θαη ππέξκεηξε θαζπζηέξεζε είρε ήδε 

δεκηνπξγήζεη ζηελ ελδηαθεξφκελε ηελ πεπνίζεζε φηη πθίζηαηαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θχινπ. 

Δλφςεη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη δεδνκέλνπ φηη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ αηηήκαηνο απαηηείηαη ε ζχκπξαμε 

θνξέα ηνπ εμσηεξηθνχ, δεηήζεθαλ νη άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξε νινθιήξσζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ. 

Ζ εκπιεθφκελε ππεξεζία πξνέβε ζηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ, κε ηελ αηηηνινγία 

φηη ε ζρεηηθή επέκβαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα. Ζ ελδηαθεξφκελε, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

πλεγφξνπ, βξίζθεηαη ζε αλαδήηεζε λνζνθνκείνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ αλαιάβεη (ππφζεζε 279212).” 

  Αθνινπζνχλ αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ απφ ηηο Δηήζηεο Δηδηθέο Δθζέζεηο ηνπ ηΠ, κε επηγξακκαηηθή 

αλαθνξά44. 

ηελ Δηδηθή Έθζεζε ηνπ 201945, ζηελ ελφηεηα Γηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

(ζζ.83-86) θαη Γηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο θχινπ (ζζ.87-108) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ηα 

εμήο:  

● Άξλεζε θαηαρψξηζεο αιινδαπψλ ζπκθψλσλ ζπκβίσζεο νκφθπισλ δεπγαξηψλ  
● Οη εγγπήζεηο κπζηηθφηεηαο σο πξνζηαζία απφ πξνζβνιέο  
● Γηνηθεηηθή θξάηεζε ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ πνπ αηηνχληαη δηεζλή πξνζηαζία  

ηελ Δηδηθή Έθζεζε ηνπ 201846, ζηελ ελφηεηα Ζ ίζε κεηαρείξηζε αλεμαξηήησο ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο θχινπ αλαθέξεηαη: 

 

● Ηζφηηκε ζπκκεηνρή δηεκθπιηθψλ ζε δηαγσληζκφ εηζαγσγήο ζε αζηπλνκηθέο ζρνιέο 

πσο θάλεθε πην πάλσ, ζηελ Δηδηθή Έθζεζε ηνπ ηΠ ηνπ 2019, έλα πνιχ θξίζηκν δήηεκα πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν πξφιεςεο θαηλνκέλσλ δηαθξίζεσλ είλαη ε ηήξεζε κπζηηθφηεηαο γχξσ απφ 

δεηήκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ απφ πιεπξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ47. 

Αλαπφθεπθηα, ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζην δήηεκα ηήξεζεο θαη ζεβαζκνχ ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζην έξγν ηεο αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ε νπνία θαη ππνδέρεηαη θαηαγγειίεο ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο απηψλ. 

πσο νξίδεηαη ζε επίζεκν ηζηφηνπν ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα48  

“Ννκνζεζία πεξί Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ 
Σα παξαθάησ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζεσξνχληαη «επαίζζεηα» θαη ππφθεηληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 
πξνυπνζέζεηο επεμεξγαζίαο: 
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 Οη Δηήζηεο Δηδηθέο Δθζέζεηο δεκνζηεχνληαη θαη αλαξηψληαη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηνπ θνξέα, ν νπνίνο άιιαμε ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2022 

θαη γηα ηελ ψξα δελ έρνπλ αλαξηεζεί εθ λένπ φιεο ζηνλ λέν ηζηνρψξν, γηα απηφ θαη δελ αλαθέξεηαη ν αληίζηνηρνο ζχλδεζκνο 
45

 βι.ζεκ.44 
46

 Οκνίσο  
47

 βι.ζει.28 ηνπ παξφληνο γηα ην ηη πξνβιέπεηαη γηα Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο 
48

 Δ.Δ., Γ.Γ.Δπηθνηλσλίαο, Πνηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζεσξνχληαη επαίζζεηα;  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_el
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● δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ απνθαιχπηνπλ θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, πνιηηηθά                  

θξνλήκαηα, ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο· 

● ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε· 

● γελεηηθά δεδνκέλα, βηνκεηξηθά δεδνκέλα πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απνθιεηζηηθά γηα ηελ   
ηαπηνπνίεζε ελφο αηφκνπ· 

● δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πγεία· 

● δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή δσή ή ηνλ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκό ελόο αηόκνπ. 

βι.Άξζξν 4 παξάγξαθνο 13, άξζξν 4 παξάγξαθνο 14, άξζξν 4 παξάγξαθνο 15, άξζξν 9 θαη 
αηηηνινγηθέο ζθέςεηο 51-56 ηνπ ΓΚΠΔ‖ 

Σα ίληεξζεμ άηνκα ζηελ  Δπξψπε, φπσο θαηέγξαςε ε Δπξσπατθή έξεπλα (FRA, 2019) φζνλ 

αθνξά ηελ λνκηθή ηνπο αλαγλψξηζε, αληηκεησπίδνπλ ζπρλά γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο ζηε 

ζπλδηαιιαγή ηνπο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο (58%), θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εγγξάθσλ ηνπο 

(19%), άξλεζε εμππεξέηεζεο, γεινηνπνίεζε ή πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ππαιιήινπο 

(41%), ή απνθάιπςε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ (44%). Απφ ην ζχλνιν ησλ 

ΛΟΑΣΚΗ+ εξσηεζέλησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαίλεηαη πσο ηηο πεξηζζφηεξεο 

δηαθξίζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο εθηφο ηεο εξγαζίαο, ηηο πθίζηαληαη ηα ηξαλο άηνκα (ζε πνζνζηφ 

55%) θαη ηα ίληεξζεμ (ζε πνζνζηφ 59%).49 

3.8 ΔΗΓΗΚΔ ΠΟΚΛΖΔΗ, ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΗΔ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΟΗ ΛΟΑΣΚΗ+ 

ΜΔΣΑΝΑΣΔ/ΡΗΔ, ΆΣΟΜΑ ΠΟΤ ΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΆΤΛΟ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ/Δ ΑΤΛΟΤ 

  Δκπφδηα εληνπίδνληαη θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία αζχινπ, ζε δηάθνξα ζηάδηα απηήο, θαζψο ε 

απνθάιπςε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ απαηηεί έλαλ βαζκφ νηθεηφηεηαο θαη θιίκα 

εκπηζηνζχλεο, θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζπλέληεπμεο γηα εμέηαζε αηηήκαηνο αζχινπ δελ ζπκβαίλεη 

ιφγσ θαη ηνπ πξνβιεπφκελνπ, πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ. Καη φκσο, ν θφβνο δίσμεο ιφγσ ηνπ 

αλήθεηλ ζε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ απνηειεί βάζηκν ιφγν γηα απφδνζε δηεζλνχο πξνζηαζίαο 50,51,52,53. ζνλ αθνξά 

ηελ θνηλσληθή έληαμε ζε λέα πεξηβάιινληα γηα κεηαλάζηεο/ηξηεο θαη άηνκα αηηνχληα άζπιν ή 

δηθαηνχρνπο αζχινπ, εληνπίδνληαη εκπφδηα ιφγσ πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ, ηδίσο κάιηζηα ιφγσ ηεο 

κεηάβαζεο ζε λέα πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, κε ην εκπφδην ηεο γιψζζαο θαη βεβαίσο ιφγσ ηνπ 

μελνθνβηθνχ ιφγνπ πνπ δηαθηλείηαη  ζηηο ρψξεο, φπνπ εγθαζίζηαληαη. 

3.9 ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΧΝ ΔΜΠΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΤΚΟΛΗΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΛΟΑΣΚΗ+ ΆΣΟΜΑ 

  Ζ πξνζσπηθφηεηα θάζε αλζξψπνπ θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ 

θνηλσλία. Ζ επηβνιή ηακπειψλ θαη ν ζηηγκαηηζκφο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ απνηειεί εμεπηειηζηηθή 

κεηαρείξηζε, πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηελ θνηλσληθή «νξαηφηεηα» θαη 

δηαζηξεβιψλεη ηελ αίζζεζε εαπηνχ. Ζ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, σο δηθαίσκα θάζε αηφκνπ λα απην-

παξνπζηαζηεί ζηελ θνηλσλία θαη σο πξνζηαζία ζηε δεκηνπξγία πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο, 

ζπλεπάγεηαη ην δηθαίσκα λα είλαη ν «ζπγγξαθέαο» ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

πξνζηαζίαο απφ εμεπηειηζηηθνχο νξηζκνχο θαη ηακπέιεο πνπ απνδίδνληαη απφ άιινπο 
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αλζξψπνπο. Δλψ ν λφκνο ζεσξεί ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα απαξαβίαζην δηθαίσκα, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη εχζξαπζην θαη επηζθαιέο, θαη ππάξρεη αλάγθε πξνζηαζίαο θαη άκπλαο.  

Έηζη, ην άηνκν έρεη λα αληηκεησπίζεη: 

❖ Φπρνινγηθέο ζπλέπεηεο (απφθξπςε ηεο ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηαο, κφληκνο θφβνο, δηαξθήο 

αίζζεζε θηλδχλνπ, εζσηεξηθεπκέλε νκν/ηξαλζ/ακθη/ηληεξθνβία, θαρππνςία, αίζζεκα 

επαισηφηεηαο θαη ηαπείλσζεο, κείσζε απηνπεπνίζεζεο, ζπκφο, ζιίςε, αίζζεκα κνλαμηάο, θξίζεηο 

παληθνχ, αγνξαθνβία, δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ρξήζε νπζηψλ, θαηάζιηςε, απμεκέλε 

απηνθηνληθφηεηα θ.α.) 

❖ πλέπεηεο ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζηηο νηθνγέλεηεο (δηαηάξαμε ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ζρέζεσλ, απνκφλσζε, πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε κε αλαγλψξηζε ηνπ γνλετθνχ 

ηνπο ξφινπ ζηηο νηθνγέλεηεο κε ΛΟΑΣΚΗ+ γνλείο θ.α.) 

❖ πλέπεηεο ζηελ εθπαίδεπζε (πξφσξε εγθαηάιεηςε ή απνβνιή απφ ην ζρνιείν, κεησκέλεο 

αθαδεκατθέο επηδφζεηο, πεξηνξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ, ςπρνινγηθή 

επηβάξπλζε, έιιεηςε ζηήξημεο απφ ηα ζπλνκήιηθα άηνκα, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, απψιεηα 

εκπηζηνζχλεο ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα, απφθξπςε ηεο 

ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηαο, αιιαγέο ζηελ έλδπζε θαη ζηελ απηφ-έθθξαζε γηα ηελ απνθπγή επηζέζεσλ 

θ.α.)  

❖ πλέπεηεο ζηελ πγεία (ζσκαηηθνί ηξαπκαηηζκνί, απνθπγή ηέιεζεο πξνιεπηηθψλ ηαηξηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη ειιηπήο ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, αιπζηδσηέο ζπλέπεηεο απφ ηαηξηθέο παξεκβάζεηο 

ζηα ίληεξζεμ άηνκα ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπο θ.α.) 

❖ Οηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο (πιηθέο δεκηέο απφ θαηαζηξνθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζπρλέο 

κεηαθνκίζεηο, έμνδα γηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, αλεξγία, ζπρλέο άδεηεο απφ ηελ εξγαζία θ.α.) 

❖ πλέπεηεο γηα ηελ θνηλσλία (αξλεηηθφ παξάδεηγκα παξαβηάζεσλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, αίζζεκα αηηκσξεζίαο, αλαζθάιεηαο, επαισηφηεηαο θαη θηλδχλνπ, ζηέξεζε 

ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, εδξαίσζε νκνθνβηθψλ/ηξαλζθνβηθψλ αληηιήςεσλ, ελίζρπζε ηεο 

ξεηνξηθήο κίζνπο, απψιεηα εκπηζηνζχλεο ζηελ αζηπλνκία θαη ζηε δηθαηνζχλε, απψιεηα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θ.α.) Σα εγθιήκαηα κε θίλεηξν ηηο πξνθαηαιήςεηο, γλσζηά σο εγθιήκαηα 

κίζνπο, επεξεάδνπλ φρη κφλν ηα άηνκα πνπ ζηνρνπνηνχληαη, αιιά θαη ηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Απηή ε κνξθή βίαο θαη παξελφριεζεο ππνλνκεχνπλ ηφζν ηελ 

πξαγκαηηθή αζθάιεηα ησλ αηφκσλ, φζν θαη ηελ ηα επίπεδα αζθάιεηαο φπσο ηα αληηιακβάλνληαη. 

Δμαηηίαο ηνπ αληηθηχπνπ ηνπο, ε Δπξσπατθή λνκνζεζία αλαγλσξίδεη φηη ηα εγθιήκαηα κίζνπο 

ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή – γηα παξάδεηγκα, ζην πιαίζην ηεο Οδεγίαο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Θπκάησλ. 

❖ πλέπεηεο γηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα ζηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο (Απνκφλσζε, κνλαμηά, 

θαηάζιηςε, άγρνο θαη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, δπζθνιία ζπλχπαξμεο, θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

δεκηνπξγίαο θηιηθψλ ή άιισλ δεζκψλ κε ζπλνκειίθνπο, ζπκβηβαζκφο κε ηηο λφξκεο, ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο, θαθνπνίεζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, 

επηζηξνθή ζηε κε νξαηφηεηα, misgendering, εμαλαγθαζκφο ζε εμεπηειηζηηθέο, αρξείαζηεο θαη 

επηθίλδπλεο ςπρνζεξαπείεο θαη εγθιεηζκνχο, εθβηαζηηθά δηιήκκαηα θαη δήζελ νηθεηνζειείο 

―ζεξαπείεο κεηαζηξνθήο‖ ή παληφο είδνπο  ―εμνκνινγήζεηο ή κεηάλνηεο‖  κε ή ρσξίο ζξεζθεπηηθφ 

πξφζεκν). 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4. Έλλνκε πξνζηαζία αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα 

“Σα δηθαηώκαηα ησλ ΛΟΑΣΚΗ είλαη αλζξώπηλα δηθαηώκαηα” 
 

  ιεο/-νη νη πνιίηηδεο/-εο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ίζεο/-νη θαη ζα έπξεπε λα δνπλ κε 

ειεπζεξία, αζθαιείο απφ δηαθξίζεηο κε βάζε ην θχιν, ηε θπιή, ην ρξψκα, ηε ζξεζθεία ή ην 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Απηέο είλαη αξρέο θαη αμίεο πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηηο πκβάζεηο ηεο 

Δ.Δ., ζηε Υάξηα Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ θαη ζηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο.  

 

  Ο ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε ηαπηφηεηα, ε έθθξαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ 

απνηεινχλ κέξνο ηεο ηαπηφηεηάο καο θαη θαλείο δελ ζα έπξεπε λα ληψζεη ηελ αλάγθε λα ηα θξχβεη 

γηα λα απνθεχγεη ηηο δηαθξίζεηο ή ηε βία. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο ζηα 

ΛΟΑΣΚΗ+ δηθαηψκαηα, αιιά κέλνπλ αθφκε πνιιά λα γίλνπλ. Γπζηπρψο, νη δηαθξίζεηο θαηά ησλ 

ΛΟΑΣΚΗ+ παξακέλνπλ φηαλ αλαδεηνχλ ζπίηη, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο θαη επίζεο ζηελ εξγαζία ή ζην ζρνιείν.  

4.1 ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΛΟΑΣΚΗ+ ΑΣΟΜΧΝ - ΓΗΔΘΝΔ ΔΠΗΠΔΓΟ ΚΑΗ ΖΝΧΜΔΝΑ 

ΈΘΝΖ 

  Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ νξίδεη φηη θάζε άλζξσπνο είλαη 

ππνθείκελν ησλ ίδησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ―ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε‖ (UN General 

Assembly 1948). Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία θαη ζηελ αμηνπξέπεηα, θαη ε 

πξνζηαζία απφ ηηο δηαθξίζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαηνρπξψλνληαη κέζα απφ δηεζλείο 

ζπκβάζεηο φπσο ε Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (άξζξν 14) θαη ην Γηεζλέο 

χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (άξζξν 26). Αθφκε, ηφζν ν Υάξηεο Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ (άξζξν 21 παξ. 1) φζν θαη ε πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δ.Δ (άξζξν 10) 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ απαγφξεπζε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 

  Σα ηειεπηαία ρξφληα, δηάθνξα Φεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

ΟΖΔ έρνπλ εζηηάζεη ζηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ έθθξαζε θχινπ, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ πξνζηαζία απφ ηηο δηαθξίζεηο θαη ηε βία, παξάγνληαο δχν αλαθνξέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ην 2011 (UN Human Rights Council 2011) θαη ην 2014 (UN Human Rights Council 2014) θαη 

δηνξίδνληαο έλαλ Αλεμάξηεην Δκπεηξνγλψκνλα γηα ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ 

ηαπηφηεηα θχινπ ην 2016 (UN Human Rights Council 2016). 

 

  Ζ Αηδέληα 2030 γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε, πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 2015, πεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά 17 ―ζηφρσλ‖ πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ έσο ην 2030, θαη έρεη ζηφρν λα ―κελ κείλεη 

θαλέλαο πίζσ‖ (UN General Assembly 2015). Παξφηη δελ γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα, 

νη ηφρνη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΒΑ) δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ, ρσξίο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηεο αληζφηεηαο πνπ βηψλνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα παγθνζκίσο.  
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Γηα παξάδεηγκα: 

● Ζ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο (ΒΑ 1) απαηηεί ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ λα εμαζθαιίδνπλ ηνλ βηνπνξηζκφ ηνπο 

θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο. 

● Ζ δηαζθάιηζε ηεο θαιήο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο γηα φια ηα άηνκα, φισλ ησλ ειηθηψλ (ΒΑ 

3) δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέρξη νη ππεξεζίεο πγείαο λα γίλνπλ πην ζπκπεξηιεπηηθέο θαη 

λα εμππεξεηνχλ φια ηα άηνκα ηζφηηκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ή ηνλ 

ζεμνπαιηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. 

● Ζ δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηε ζπκπεξηιεπηηθή θαη ηζφηηκε πνηνηηθή εθπαίδεπζε (ΒΑ 

4) πξνυπνζέηεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαηά ΛΟΑΣΚΗ+ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ, ψζηε λα έρνπλ έλα αζθαιέο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

● Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ (ΒΑ 5) απαηηεί ηελ επέθηαζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ θχινπ ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη φιν ην θάζκα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο έθθξαζεο θχινπ, θαη λα 

αληηκεησπίδνληαη νη έκθπιεο δηαθξίζεηο θαη βία, πνπ ζπρλά ζηνρνπνηνχλ άηνκα πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ θχινπ. 

● Ζ κείσζε ησλ αληζνηήησλ (ΒΑ 10) απαηηεί ηελ εμάιεηςε ησλ λφκσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ 

πνπ ελέρνπλ δηαθξίζεηο θαη ηελ επέθηαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ λα 

θηάζνπλ ζηελ νινθιεξσκέλε ηζφηεηα. 

● Ζ αλάπηπμε ζπκπεξηιεπηηθψλ, αζθαιψλ, αλζεθηηθψλ θαη βηψζηκσλ πφιεσλ θαη θνηλνηήησλ 

(ΒΑ 11) απαηηεί ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πςειψλ δεηθηψλ αζηεγίαο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ – 

πνπ είλαη ζπρλά απνηέιεζκα ηεο απφξξηςήο ηνπο απφ ηελ νηθνγέλεηα, θαη ησλ δηαθξίζεσλ 

ζηελ ζηέγαζε θαη ηελ εξγαζία. 

● Ζ πξνψζεζε εηξεληθψλ θαη ζπκπεξηιεπηηθψλ θνηλσληψλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, 

παξέρνληαο πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε γηα φια ηα άηνκα θαη νηθνδνκψληαο 

απνηειεζκαηηθνχο, ππεχζπλα θαη ζπκπεξηιεπηηθνχο ζεζκνχο (ΒΑ 16) πξνυπνζέηεη ηα 

θξάηε λα είλαη ππεχζπλα απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ, θαζψο ε 

αζηπλνκηθή βία ελαληίνλ ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ, ε απνηπρία ησλ ζπζηεκάησλ επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ θαη ηεο δηθαηνζχλεο λα πξνζηαηέςνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα απφ ηε βία θαη λα 

απνδψζνπλ ηηο επζχλεο ζηνπο δξάζηεο, θαη ε επηβνιή θξαηηθψλ θπξψζεσλ ζηα ΛΟΑΣΚΗ+ 

άηνκα είλαη θνηλά δεηήκαηα ζε φινλ ηνλ θφζκν. 

 

4.2 ΤΠΔΡΑΠΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΛΟΑΣΚΗ+ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΥΧΡΟ  

  Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο νκνθνβίαο, ηεο ηξαλζθνβίαο, ηεο ακθηθνβίαο θαη ηεο ηληεξθνβίαο δε 

ζεσξείηαη πηα ζηνηρείν πνιπηειείαο ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηθά θνηλσληψλ, νχηε κέξνο ηεο 

αηδέληαο κηαο κηθξήο κεξίδαο αλζξψπσλ. Ζ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, ε δηαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο, ε νηθνδφκεζε θνηλσληψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ε εμαζθάιηζε ηζφηεηαο ησλ 

ΛΟΑΣΚΗ+ αλζξψπσλ απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο επξσπατθήο καο ηαπηφηεηαο. Δθφζνλ φκσο ε 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ παξακέλεη ζε επίπεδν κε δεζκεπηηθψλ νδεγηψλ, νδεγνχκαζηε ζε κία ΔΔ δχν 

ηαρπηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ δηθαησκάησλ θαη έλα ζεκαληηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

   Ζ πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ππεγξάθε ην 1957, νξίδεη φηη ην 

πκβνχιην ηεο Δ.Δ. είλαη αξκφδην γηα ηε ιήςε δξάζεσλ ―γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

ιφγσ θχινπ, θπιήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ‖ (Μέξνο II, Άξζξν 19) (European Union 2007)54. Δπηπιένλ νξίδεηαη 

πσο ε Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα θαηαπνιεκά θάζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θπιεηηθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 
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πξνζαλαηνιηζκνχ, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δξάζεψλ ηεο 

(Άξζξν 10).  

 

  Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε 

επξσπατθφ αιιά θαη εζληθφ επίπεδν κέζα απφ ηελ έθδνζε κηαο ζεηξάο Οδεγηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζηηο νπνίεο επίζεο αλαθέξεηαη ν ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο σο πξνζηαηεπφκελν πεδίν (Υακηδνχδεο, 2015α). Ζ Οδεγία 2004/113/ΔΚ55 ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ Ίζε Μεηαρείξηζε Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηελ Πξφζβαζε ζε Αγαζά θαη 

Τπεξεζίεο θαη ηελ Παξνρή Απηψλ θαιχπηεη ελ κέξεη θαη ηα ηξαλο άηνκα. Ζ Δπξσπατθή λνκνζεζία 

απαγνξεχεη επίζεο ηηο δηαθξίζεηο κε βάζε ην θχιν ζηελ εξγαζία θαη ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη 

ππεξεζίεο (Οδεγία 2006/54/ΔΚ56 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

Δθαξκνγή ηεο Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ (Αλαδηαηχπσζε)). Ζ Οδεγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Ίζε Μεηαρείξηζε ζηελ Δξγαζία 2000/78/ΔΚ57 απαγνξεχεη ηηο 

δηαθξίζεηο κε βάζε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κφλν ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο, ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα Κξάηε Μέιε έρνπλ επεθηείλεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ, 

ψζηε λα θαιχπηνπλ θάπνηα ή φια ηα πεδία πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Οδεγία 2000/43/ΔΚ58 ηνπ 

πκβνπιίνπ πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ αζρέησο θπιεηηθήο ή 

εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο. Σα πεδία απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ηελ εθπαίδεπζε, θαη ηελ πξφζβαζε θαη παξνρή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηέγαζεο. 

  Ο Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ59, πνπ επηθπξψζεθε ην 2000, ζην άξζξν 21 

απαγνξεχεη θάζε κνξθή δηάθξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο, ηνπ ρξψκαηνο, 

ηεο εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, ησλ γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο 

γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ ή θάζε άιιεο γλψκεο, 

ηεο ηδηφηεηαο κέινπο εζληθήο κεηνλφηεηαο, ηεο πεξηνπζίαο, ηεο γέλλεζεο, ηεο αλαπεξίαο, ηεο 

ειηθίαο θαη ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ (Σίηινο III: Ηζφηεηα - άξζξν 21). Ζ βία θαη ηα 

εγθιήκαηα πνπ έρνπλ θίλεηξν ηνλ λνκηδφκελν ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηελ ηαπηφηεηα θχινπ 

ηνπ ζχκαηνο επεξεάδνπλ ην δηθαίσκα ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα (Άξζξν 1 ηνπ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ), ην δηθαίσκα ζηε δσή (Άξζξν 2 ηνπ Υάξηε) θαη ζηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ (Άξζξν 3 ηνπ Υάξηε). Ζ Οδεγία γηα ηελ Ηζφηεηα ζηελ Δξγαζία, πνπ πηνζεηήζεθε απφ 

ηελ ΔΔ ην 2000, πξνυπνζέηεη φηη φια ηα Κξάηε ζα εθαξκφζνπλ ηε λνκνζεζία πνπ απαγνξεχεη ηηο 

δηαθξίζεηο κε βάζε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εξγαζία (European Union 2000).  

  Μάιηζηα, κε ηε δεκνζίεπζε κηαο πεληαεηνύο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ΛΟΑΣΚΗ ηζόηεηα ηεο 

Δ.Δ.60, ην Ννέκβξην ηνπ 2020, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέιεη λα δψζεη ψζεζε ζε κηα πνηνηηθή αιιαγή 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνο ην λα δηαδξακαηίζεη ηνλ πιήξε ξφιν ηεο, γηα ηελ πξνάζπηζε 

ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ δηθαησκάησλ. χκθσλα κε ηε ηξαηεγηθή, ε Έλσζε ηνλίδεη φηη ζα βξίζθεηαη ζηελ 

πξψηε γξακκή ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ δηθαησκάησλ, ζε κηα επνρή 
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πνπ νη δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο / έθθξαζεο θχινπ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ απμάλνληαη ηφζν ζηε ρψξα καο, φζν θαη ζηελ Δ.Δ. 

  

  Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ επξσπατθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηα 

ΛΟΑΣΚΗ+ δεηήκαηα είλαη θαη ε δξάζε πνπ έρεη αλαπηχμεη ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην. 

πγθεθξηκέλα, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη πηνζεηήζεη κηα ζεηξά ςεθηζκάησλ κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ (Υακηδνχδεο, 2015α). ηηο 11 Μαξηίνπ 2021, ε 

Οινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πηνζέηεζε ςήθηζκα πνπ θεξχζζεη ηελ Δ.Δ. 

«ειεύζεξε δώλε γηα ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα» (Λεζβίεο, Οκνθπιφθηινη, Σξαλο, Κνπίξ, Ίληεξζεμ θ.ά.) 

κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 492 ςήθσλ ππέξ έλαληη 141 ςήθσλ θαηά, ελψ ζεκεηψζεθαλ 46 

απνρέο. Ήηαλ κηα ερεξή απάληεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηε ζεζκηθή νκνθνβία πνπ 

θεξδίδεη έδαθνο ζε θξάηε κέιε φπσο ε Πνισλία θαη ε Οπγγαξία, παξαβηάδνληαο θαηάθσξα ηνλ 

ππξήλα ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ θαη ησλ ηδξπηηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ ηεο ΔΔ.  

  Μεηαμχ ησλ πην ζεκαληηθψλ ςεθηζκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη ην ςήθηζκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο κηζαιινδνμίαο, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ εγθιεκάησλ κίζνπο (European Parliament, 2013), 

θαζψο θαη δχν πξφζθαηα ςεθίζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ίληεξζεμ αηφκσλ (European 

Parliament 2017, 2019). Σν ςήθηζκα ηνπ 2019 «Resolution on the Rights of Intersex People», 

ζέηεη έλα μεθάζαξν πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ίληεξζεμ αηφκσλ, κε ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην λα απνδνθηκάδεη ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ βηψλνπλ πνιιά 

ίληεξζεμ άηνκα, λα αλαιχεη ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο 

ησλ ίληεξζεμ αηφκσλ θαη λα θαηαδηθάδεη ξεηά ηηο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο «θαλνληθνπνίεζεο» θαη λα 

ελζαξξχλεη ηα θξάηε-κέιε λα ζεζπίζνπλ λνκνζεζία, πνπ ζα πξνζηαηεχεη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα 

ησλ ίληεξζεμ αηφκσλ θαη ζα πξνσζεί ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαληαη. Δπηπιένλ, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη εθδψζεη ζπζηάζεηο πξνο ηα θξάηε-κέιε αλαθνξηθά κε ηελ 

απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ λνκηθήο αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ θαζψο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζρέζεσλ ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί αθφκε ε 

χπαξμε ηνπ Intergroup γηα ηα ΛΟΑΣΗ δηθαηψκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ην νπνίν απνηειεί 

έλα αλεπίζεκν θφξνπκ κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ (Υακηδνχδεο, 2015α).  

 Αλ θαη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε ηαπηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ξεηά ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ην 

Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ έρεη ηνλίζεη πσο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

κέζα απφ ηε δηαηχπσζε «ή άιιεο θαηαζηάζεσο» (Υακηδνχδεο, 2015α). 

Ζ Δπξσπατθή λνκνζεζία πξνζηαηεχεη κελ ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ, 

θάησ απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ θχινπ – γηα παξάδεηγκα, 

ζρεηηθά κε ηηο επεκβάζεηο επαλαπξνζδηνξηζκνχ θχινπ. Τπάξρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κηα ζεηξά 

άιισλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα θχινπ, ην άζπιν θαη ηελ εξγαζία, θαζψο 

θαη Δπξσπατθά Κνηλνβνπιεπηηθά Φεθίζκαηα θαη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ νκνθνβία, ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα θαη ηε βία, κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ. 

 

  Δπηπιένλ, ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο, δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε 

ην πκβνχιην ηεο Δ.Δ. ή ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, δηαζέηεη ηκήκα πνπ εμεηδηθεχεηαη ζε δεηήκαηα 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ (Council of Europe SOGI 

Unit). Μέζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγάλνπ πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή ζηήξημεο ζηα θξάηε-κέιε 

κέζσ δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ αιιά θαη ηελ πξνψζεζε 



      ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΔΠΗΜΟΡΦΟΤΜΔΝΑ ΆΣΟΜΑ, ΑΘΖΝΑ 2022                            

ζει. 53       

θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νξαηφηεηαο γχξσ απφ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ δεηήκαηα. Σν 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο εξγάδεηαη εδψ θαη θαηξφ πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ θνηλή 

γλψκε ζρεηηθά κε ηε ζηνρεπκέλε βία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξαηζηζηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, 

νκνθνβηθψλ θαη ηξαλζθνβηθψλ εγθιεκάησλ αιιά θη εγθιεκάησλ κε βάζε ην θχιν. Σα βαζηθά 

ςεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, φπσο επίζεο νη ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ησλ 

Τπνπξγψλ θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο, αλαγλσξίδνπλ ην ηδηαίηεξν πιήγκα θαη ηηο 

επηπηψζεηο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ εγθιεκάησλ ελαληίνλ ησλ ΛΟΑΣΚΗ+, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ ζπκάησλ, ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

ιεηηνπξγψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο. 

  Σν 2010, ε ―χζηαζε CM/Rec(2010)5 ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ζηα θξάηε-κέιε ζρεηηθά κε 

κέηξα θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηελ ηαπηφηεηα 

θχινπ‖ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζπκθσλήζεθε θαη απφ ηα 47 θξάηε κέιε, θαη ε πνξεία 

πινπνίεζήο ηεο έρεη αμηνινγεζεί δχν θνξέο έθηνηε (Council of Europe: Committee of Ministers 

2010). Σν 2017, ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θάιεζε ηα θξάηε-

κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο λα απαγνξεχζνπλ ηηο πεξηηηέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 

‗θαλνληθνπνίεζεο ηνπ θχινπ‘, ηηο ζηεηξψζεηο θαη άιιεο ζεξαπείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

ίληεξζεμ παηδηά ρσξίο ηελ ελεκεξσκέλε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ, θαη θάιεζε ηα θξάηε-κέιε λα 

παξέρνπλ επαξθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηα ίληεξζεμ άηνκα. 

 

4.3 Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΆΛΛΔ ΥΧΡΔ ΣΖ Δ.Δ. 
  ρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο Διιάδαο ζηα ΛΟΑΣΚΗ+ δηθαηψκαηα, θαηαγξάθεηαη κηα δπλακηθή κεηά 

απφ ρξφληα ζηαζηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε ILGA-Europe 

(International Lesbian & Gay Association) κέζα απφ ηελ Δηήζηα Έθζεζή ηεο (2022) θαη ηνλ ράξηε 

θαηάηαμεο κε ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξφνδν ησλ ρσξψλ ζε ζρέζε κε ηα ΛΟΑΣΚΗ δηθαηψκαηα 

ζηελ Δπξψπε61. Ο δείθηεο ηεο ILGA Europe62 δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ζπλεθηίκεζε ζεζκηθψλ θαη 

άιισλ παξεκβάζεσλ πνιηηηθήο ζηελ θαηεχζπλζε πξναγσγήο θαη πξνάζπηζεο δηθαησκάησλ ησλ 

ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ κεηαμχ 49 επξσπατθψλ ρσξψλ.  

  Ζ ρψξα καο ην 2022 αλάκεζα ζηηο 49 ρψξεο θαηέρεη ηελ 17ε ζέζε κε πνζνζηφ 52% (κεηαβνιή 

+4% απφ ην 2020), ελψ ζηελ θνξπθή ηεο θαηάηαμεο βξίζθεηαη ε Μάιηα κε 92% θαη αθνινπζνχλ ε 

Γαλία κε 73,7%, ην Βέιγην κε 71,51%,  ε Ννξβεγία κε 68,3%, ην Λνπμεκβνχξγν κε 68,3%. Αλ 

ινηπφλ ζπγθξίλνπκε ηελ ρψξα καο κε θαλδηλαβηθέο ρψξεο, φπσο ηελ Ννξβεγία ή ηελ νπεδία, 

είκαζηε πνιχ πίζσ θαη έρνπκε αθφκα πνιχ δξφκν κπξνζηά καο. Ζ Διιάδα απέρεη θαηά πνιχ θαη 

απφ άιιεο ρψξεο, π.ρ. ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο, αιιά θαη απφ άιιεο, φπσο π.ρ. ηελ Ηζπαλία πνπ 

εδψ θαη ρξφληα έρνπλ λνκνζεηήζεη ηελ επέθηαζε ηνπ γάκνπ γηα φινπο θαη φιεο. 

  Ζ αλαιπηηθή έθδνζε «Δηθαηώκαηα θαη δηεθδηθήζεηο ηεο ειιεληθήο LGBTQI+ θνηλόηεηαο»63 

πνπ δεκηνχξγεζε ην 2020 ην Athens Pride κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεη ηα πνιιά θαη νπζηαζηηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε 

λνκνζεηηθφ, θαη φρη κφλν, επίπεδν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο ηζνλνκία ησλ ΛΟΑΣΚΗ+, χζηεξα 

απφ ηε λνκνζεζία γηα ην ζχκθσλν ζπκβίσζεο, ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ, ηε 

ξεηνξηθή κίζνπο, ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζην ρψξν ηεο απαζρφιεζεο, θαη ην δηθαίσκα αλαδνρήο 

φζσλ έρνπλ θάλεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο.   
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 ILGA Europe (2022) Rainbow map 
62

 ILGA Europe (2022) ρεηηθά κε ηνλ Γείθηε 
63

 Athens Pride (2020) «Γηθαηψκαηα θαη δηεθδηθήζεηο ηεο ειιεληθήο LGBTQI+ θνηλφηεηαο»  

https://www.ilga-europe.org/report/rainbow-europe-2022/
https://www.ilga-europe.org/report/rainbow-europe-2022/
http://www.rainbow-europe.org/about
http://www.rainbow-europe.org/about
https://athenspride.eu/diekdikiseis/
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   Με ηελ είζνδν ηνπ 21νπ αηψλα ην ΛΟΑΣΚΗ+ θίλεκα ζηελ Διιάδα έρεη επηηχρεη λα ηνπνζεηήζεη ηα 

δεηήκαηα ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ηαπηφηεηαο, έθθξαζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θχινπ ζην πεδίν ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ αλάγθε γηα θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε θαη ηζφηηκε έληαμε ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

  Ζ Διιάδα βέβαηα, είλαη απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ αθνινχζεζε ηελ πξφηαζε ηεο Δ.Δ. γηα 

θαηάξηηζε ελφο Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο ζπζηήλνληαο ηελ ζρεηηθή επηηξνπή ηνλ Μάξηην ηνπ 

2021. Ζ επηηξνπή ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο θαη παξέδσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2021 ην πφξηζκά ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ ζηελ ρψξα θαη ησλ 

δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ64. ε απηή ηελ θάζε, ε ρψξα θηλείηαη κε γλψκνλα απηφ ην 

θείκελν γηα ηελ ράξαμε θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ γηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. Μάιηζηα, κέζα ζηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν έρνπλ πινπνηεζεί ζεηξά παξεκβάζεσλ ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν, ε απαγφξεπζε ησλ 

ζεξαπεηψλ κεηαζηξνθήο, ε απαγφξεπζε κε αλαγθαίσλ ηαηξηθά επεκβάζεσλ ζε ηληεξζεμ άηνκα θαη 

ε θαηάξγεζε ηεο απαγφξεπζεο αηκνδνζίαο γηα άηνκα πνπ είραλ έζησ θαη κία νκνθπινθηιηθή 

επαθή, δπλαηφηεηα ζε ηξαλο άηνκα γηα εχξεζε εξγαζίαο κέζσ πξνγξακκάησλ Ο.Α.Δ.Γ.( πιένλ 

Γ.Τ.Π.Α.). Ζ πινπνίεζε απηνχ ηνπ επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ πνπ απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ησλ επξεκάησλ πνπ ζπλέιεμε ε επηηξνπή θαη 

δείρλνπλ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε ΛΟΑΣΚΗ+ 

δεηήκαηα. 

 

4.4 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΛΟΑΣΚΗ+ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
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  Ζ Διιάδα δηαζέηεη έλα πιαίζην πξνζηαζίαο ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζε ζεηξά 

δηαηάμεσλ. Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν,  κεηά ηελ ζχληαμε ηνπ πνξίζκαηνο πνπ παξέδσζε ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ, ε πξνζπάζεηα γηα 

θάιπςε ησλ θελψλ θαη γηα πξφσζεζε δηαηάμεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα έρεη 

εληαηηθνπνηεζεί. Παξάιιεια εμειίζζεηαη θαη ε θνηλσλία θαη σξηκάδνπλ νη ζπλζήθεο γηα 

ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ ηεο ΛΟΑΣΚΗ+ θνηλφηεηαο (βι.ζρεη.Έξεπλα Γηαλένζηο 2022, Ση πηζηεχνπλ νη 

Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο).  Απηφ απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ άλνδν ηεο ρψξαο ζε ζεηξά δεηθηψλ, πνπ 

απνηηκνχλ ηελ πξνζηαζία θαη ηηο εγγπήζεηο δηθαησκάησλ ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ.  

 

Αθνινπζεί ε παξάζεζε ελδεηθηηθώλ ζρεηηθώλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ: 

 

Πξαθηηθέο κεηαζηξνθήο, Άξζξν 62  λ.4931/2022  

1. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

α) «Πξαθηηθέο κεηαζηξνθήο»: Κάζε κεηαρείξηζε πνπ απνζθνπεί λα κεηαβάιεη ή λα θαηαζηείιεη ηνλ 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα ή ηελ έθθξαζε θχινπ. 

β) «Έθθξαζε θχινπ»: Σν ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά, ηξφπνπο, 

αλαπαξαζηάζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνπνζεηείηαη θαη εθθξάδεη έλα πξφζσπν ην 

θχιν ηνπ θαη γίλεηαη απηφ αληηιεπηφ απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπ. 

γ) «Σαπηφηεηα θχινπ»: Ο εζσηεξηθφο θαη πξνζσπηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ίδην ην πξφζσπν 

βηψλεη ην θχιν ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν πνπ θαηαρσξήζεθε θαηά ηε γέλλεζή ηνπ. 

δ) «Δπαγγεικαηίαο»: Κάζε πξφζσπν, ην νπνίν εθαξκφδεη πξαθηηθέο κεηαζηξνθήο έλαληη 

νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο. 
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 Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα πξέπεη λα δηαηξέρεηαη πάληα κε ηελ ζθέςε πσο είλαη ζε εμέιημε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

ελδερνκέλσο θάπνηεο απφ ηηο δηαηάμεηο λα κελ είλαη επηθαηξνπνηεκέλεο.΄Παξέρεηαη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο λνκηθήο ξχζκηζεο 
θάπνησλ ΛΟΑΣΚΗ+ δεηεκάησλ.  

https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf
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ε) «Δπάισηα πξφζσπα»: Οη αλήιηθνη ή ελήιηθνη πνπ ηεινχλ ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ππφ ηελ 

έλλνηα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

2. α) Απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα πξαθηηθψλ κεηαζηξνθήο ζε επάισηα πξφζσπα. 

β) Οπνηνζδήπνηε εθαξκφδεη ζε άιινπο πξαθηηθέο κεηαζηξνθήο πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη 

πξνεγνπκέλσο ηε ξεηή ζπλαίλεζή ηνπο. 

γ) Απαγνξεχεηαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξφζθιεζε, πξνβνιή ή 

δηαθήκηζε πξαθηηθψλ κεηαζηξνθήο πνπ δηελεξγνχλ ηφζν νη ίδηνη φζν θαη άιινη ηξίηνη, 

επαγγεικαηίεο ή κε. 

3. Παξαβίαζε ηεο παξ. 2, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ πεηζαξρηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, 

ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο θαη ρξεκαηηθή πνηλή. Ζ επαλεηιεκκέλε ηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξάμεο 

ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίζηαζε. 

 

Καζνξηζκόο πεξηερνκέλνπ εληύπνπ «Ηζηνξηθό αηκνδόηε» Τπ.Απόθαζε Γ.Π.νηθ.900/2022 

Καηάξγεζε απαγφξεπζεο αηκνδνζίαο γηα άηνκα πνπ είραλ έζησ θαη κία νκνθπινθηιηθή ζρέζε 

 

Πξνζηαζία ζηελ εξγαζία λ.4808/2021 

πγθεθξηκέλα ην άξζξν 4 απαγνξεχεη θάζε κνξθήο βία θαη παξελφριεζε, πνπ εθδειψλεηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο είηε ζπλδέεηαη κε απηήλ είηε πξνθχπηεη απφ απηήλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο βίαο θαη παξελφριεζεο ιφγσ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Δηδηθφηεξα, νξίδεη σο 

παξελόριεζε ιόγσ θύινπ κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλδένληαη κε ην θχιν ελφο πξνζψπνπ, 

νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ 

θαη ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαηά ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3896/2010 (Α’ 107) θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4443/2016 (Α’ 232). 

Οη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ηνπ λ. 3896/2010, 

θαζψο θαη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ 

έθθξαζε, ηελ ηαπηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ηνπ πξνζψπνπ. ην άξζξν 5 πεξηγξάθνληαη νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο  θαη ηεο παξελφριεζεο 

θαη ζην άξζξν 7 αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε αμηνιφγεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ απφ ηελ ελδερφκελε βία θαη παξελφριεζε ζηελ εξγαζία. Σέινο, ζην 

άξζξν 12 αλαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζηγνκέλσλ απφ βία θαη παξελφριεζε ζηελ εξγαζία, 

θαζψο θαη ηηο αξρέο αλαθνξάο, ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. 

 

Νένο Πνηληθόο Κώδηθαο λ.4619/2019, όπσο ηξνπνηήζεθε κέρξη ζήκεξα θαη ηζρύεη 

 

Άξζξν 82α Έγθιεκα κε ξαηζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δάλ έρεη ηειεζηεί έγθιεκα θαηά παζφληνο, ε επηινγή ηνπ νπνίνπ έγηλε ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθείαο, 

αλαπεξίαο, γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, ην πιαίζην 

πνηλήο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

α) ηελ πεξίπησζε πιεκκειήκαηνο, πνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έσο έλα έηνο, ην ειάρηζην φξην 

ηεο πνηλήο απμάλεηαη θαηά έμη κήλεο. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πιεκκειεκάησλ, ην ειάρηζην φξην 

απηήο απμάλεηαη θαηά έλα έηνο. 

β) ηελ πεξίπησζε θαθνπξγήκαηνο ην ειάρηζην φξην πνηλήο απμάλεηαη θαηά δχν έηε. 

 

 

Άξζξν 137α Βαζαληζηήξηα 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξνχληαη ηα βαζαληζηήξηα ηα νπνία ηεινχληαη απφ ηα πξφζσπα θαη ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο πνπ πξνβιέπεη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο αθφκε θαη ρσξίο ηνλ αλαθεξφκελν ζε 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/769492
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/769492
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3896/year/2010/article/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/268
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4443/year/2016/article/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/791
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/268
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απηή ζθνπφ, εθφζνλ ε επηινγή ηνπ παζφληνο γίλεηαη ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θπιήο, 

ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθείαο, αλαπεξίαο, 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

εθαξκφδεηαη ην άξζξν 82 Α. 

πσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 2 ΝΟΜΟ 4637/2019 κε ηζρχ ηελ 18/11/2019 

 

Άξζξν 184 Γηέγεξζε ζε δηάπξαμε εγθιεκάησλ, βηαηνπξαγίεο ή δηρόλνηα 

1. πνηνο δεκφζηα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνθαιεί ή δηεγείξεη ζε 

δηάπξαμε πιεκκειήκαηνο ή θαθνπξγήκαηνο θαη έηζη εθζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα ηάμε ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε έσο έλα έηνο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

2. Με θπιάθηζε έσο ηξία έηε ή ρξεκαηηθή πνηλή ηηκσξείηαη ε πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ αλ κε απηήλ επηρεηξείηαη ε ηέιεζε βηαηνπξαγηψλ θαηά νκάδαο ή πξνζψπνπ πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπιήο, ην ρξψκα, ηελ εζληθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, 

ηηο γελεαινγηθέο θαηαβνιέο, ηε ζξεζθεία, ηελ αλαπεξία, ην γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ 

ηαπηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 82 Α. 

3. Με θπιάθηζε ηηκσξείηαη ε πξάμε ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ αλ είρε σο άκεζν 

επαθφινπζν ηελ ηέιεζε εγθιεκάησλ. 

4. Με ηελ πνηλή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηηκσξείηαη θαη φπνηνο δεκφζηα κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνθαιεί ή δηεγείξεη ηνπο πνιίηεο ζε βηαηνπξαγίεο κεηαμχ ηνπο ή ζε 

ακνηβαία δηρφλνηα κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί δηαηάξαμε ηεο θνηλήο εηξήλεο θαηά ην άξζξν 189. 

 

Αλαδνρή λ.4538/2018 

ηνλ λφκν γηα ηνπο ζεζκνχο ηεο αλαδνρήο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δεπγάξηα πνπ έρνπλ ζπλάςεη 

ζχκθσλν ζπκβίσζεο, ζπλεπψο θαη ηα νκφθπια δεπγάξηα, ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ππνςήθηνπο 

αλάδνρνπο γνλείο. Απηή απνηειεί θαη ηε κφλε κνξθή αλαγλψξηζεο γνλετθφηεηαο ζε νκφθπια 

δεπγάξηα. 

 

Ννκηθή Αλαγλώξηζε Σαπηόηεηαο Φύινπ λ.4491/2017 

Με ην λ. 4491/2017 ηα ηξαλο άηνκα ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα δηνξζψλνπλ ην φλνκα θαη ην θχιν 

ζηα επίζεκα έγγξαθά ηνπο ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε ςπρηαηξηθήο δηάγλσζεο ή άιισλ ηαηξηθψλ 

παξεκβάζεσλ (π.ρ. νξκνλνζεξαπείαο ή/θαη ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

θχινπ).  

Αλ θαη ε απνταηξηθνπνίεζε ηεο λνκηθήο αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ ήηαλ έλα ζεκαληηθφ 

βήκα ν λφκνο έρεη αξθεηέο ειιείςεηο θαη ζεκεία πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο.  

Δλδεηθηηθά: 

• Ζ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη είλαη δηθαζηηθή, απμάλνληαο ην θφζηνο ηεο θαη ην ρξφλν αλακνλήο. 

• Ζιηθηαθνί πεξηνξηζκνί: ε δηαδηθαζία είλαη πξνζβάζηκε ζε ελήιηθα άηνκα, αλήιηθα άηνκα 17 εηψλ 

κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο. Αλήιηθα άηνκα 15 έσο 17 εηψλ κπνξνχλ λα 

δηνξζψζνπλ ηα λνκηθά ηνπο έγγξαθα κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο θαη χζηεξα 

απφ ζεηηθή γλσκάηεπζε δηεπηζηεκνληθήο επηηξνπήο (απνηεινχκελεο απφ: παηδνςπρίαηξν, 

ςπρίαηξν, ελδνθξηλνιφγν, παηδνρεηξνπξγφ, ςπρνιφγν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ θαη παηδίαηξν), 

πξφβιεςε πνπ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ απνταηξηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηζρχεη γηα 

ηα άηνκα άλσ ησλ 17 εηψλ. 

• Έγγακα άηνκα & Σξαλο γνλείο: Άηνκα ηα νπνία έρνπλ ζπλάςεη γάκν δελ κπνξνχλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε δηφξζσζε ησλ εγγξάθσλ ηνπο, ιφγσ ηεο κε αλαγλψξηζεο ηνπ γάκνπ κεηαμχ 

αηφκσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ. πλεπψο έλα άηνκν εμαλαγθάδεηαη λα πξνβεί ζε δηάιπζε ηνπ ππάξρνληνο 

γάκνπ πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη παηδηά πξηλ πξνβνχλ ζε λνκηθή αλαγλψξηζε ηαπηφηεηαο θχινπ, δελ ππάξρεη ε 
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δπλαηφηεηα γηα δηφξζσζε ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ θχινπ ζην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ησλ παηδηψλ 

ηνπο. 

• Έιιεηςε ηξίηεο ή θελήο επηινγήο θχινπ γηα άηνκα εθηφο ηνπ δίπνινπ. 

• Γηα ηε δηφξζσζε φισλ ησλ ππφινηπσλ εγγξάθσλ ελφο αηφκνπ πξνυπφζεζε απνηειεί ε 

δηφξζσζε ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο, πνπ απνθιείεη απφ ηε δηαδηθαζία άηνκα ησλ νπνίσλ 

ε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο δελ έρεη εθδνζεί ζηελ Διιάδα (είηε έρνπλ ειιεληθή ππεθνφηεηα, είηε 

φρη). Χο πξνο ηελ πξφζβαζε αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

λνκηθήο αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ, έρνπλ ππάξμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθάζεηο 

Δηξελνδηθείσλ ζε ζρεηηθέο ππνζέζεηο, φπνπ ην αίηεκα γηα δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηφκνπ έρεη 

γίλεη δεθηφ. 

 

Ίζε Μεηαρείξηζε θαη Καηαπνιέκεζε ησλ Γηαθξίζεσλ λ.4443/2016 

Ο λφκνο απηφο απνηειεί ελζσκάησζε ηεο αληίζηνηρεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο γηα ηελ ίζε 

κεηαρείξηζε ησλ πξνζψπσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφο, γηαηί ζην 

άξζξν 2 παξέρεη λνκηθνύο πιένλ νξηζκνύο ησλ δηαθξίζεσλ. Ο παξψλ λφκνο εζηηάδεη ζηνλ 

ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, πεξηιακβάλεη σζηφζν θαη άιια πεδία φπσο: 

ζπλαιιαθηηθή δηάζεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θνηλσληθή πξνζηαζία, θνηλσληθέο παξνρέο θαη 

εθπαίδεπζε. Ζ λνκνζεζία ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαιχπηεη ξεηά ηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα κφλν ζην 

εξγαζηαθφ πιαίζην θαη ην πιαίζην παξνρήο αγαζψλ/ππεξεζηψλ, δελ φκσο επεθηείλεηαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο 

επεθηείλεηαη γηα άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο. Αλ θαη ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

πξνζηαζίαο απφ ηηο δηαθξίζεηο βάζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ θαη ζηα ππφινηπα πεδία κέζσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, απηφ δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί. εκαληηθή πξφβιεςε ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη θαη αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο 

απφδεημεο, νξίδεη δειαδή πσο ην βάξνο ηεο απφδεημεο γηα ηελ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ηνπ αηφκνπ, 

ην θέξεη ην αληίδηθν κέξν ή ε δηνηθνχζα αξρή θαη φρη ην άηνκν, πνπ ππέζηε ελ δπλάκεη δηάθξηζε. 

 

ύκθσλν πκβίσζεο γηα Οκόθπια Εεπγάξηα λ.4356/2015 

Σν ζχκθσλν ζπκβίσζεο επεθηάζεθε θαη γηα ηα νκφθπια δεπγάξηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, αθνχ 

πξψηα πξνεγήζεθε θαηαδίθε ηεο Διιάδαο απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ γηα ηε κε ζπκπεξίιεςε ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ ζηελ αξρηθή ζέζπηζε ηνπ 

ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο (2008). Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (2016), ην ζχκθσλν ζπκβίσζεο 

εμνκνηψζεθε κε ηνλ γάκν σο πξνο ηηο θνηλσληθναζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο. Σν ζχκθσλν 

ζπκβίσζεο σζηφζν, δελ θαιχπηεη δεηήκαηα γνλετθφηεηαο γηα ηα νκφθπια δεπγάξηα.  

 

Δγθιήκαηα θαη Ρεηνξηθή Μίζνπο λ.4285/2014 

Απνηειεί ελζσκάησζε Δπξσπατθήο Οδεγίαο ηνπ 2008 ζην εζληθφ δίθαην ελψ ζε κεηαγελέζηεξε 

ηξνπνπνίεζε πξνζηέζεθαλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ λ. 4356/2015. 

Χο έγθιεκα κίζνπο νξίδεηαη κία πξάμε ε νπνία, βάζε ηνπ πνηληθνχ θψδηθα, ραξαθηεξίδεηαη σο 

έγθιεκα θαη ην ζχκα έρεη επηιεγεί απφ ηνλ ζχηε (θαη) ιφγσ ραξαθηεξηζηηθψλ θπιήο, ρξψκαηνο, 

εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθείαο, αλαπεξίαο, γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ. Σα εγθιήκαηα κίζνπο επηθέξνπλ 

απζηεξφηεξεο πνηλέο ζηνπο δξάζηεο. 

Χο ξεηνξηθή κίζνπο νξίδεηαη -ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία- ε δεκφζηα ππνθίλεζε ζε κίζνο 

ή βία, εηδηθφηεξα αθνξά ηνλ δεκφζην ιφγν πνπ ππνθηλεί, δηεγείξεη, πξνθαιεί ή πξνηξέπεη ζε 

πξάμεηο ή ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαθξίζεηο, κίζνο ή βία θαηά αηφκνπ ή νκάδαο, 

κε βάζε ηε θπιή, ην ρξψκα, ηε ζξεζθεία, ηηο γελεαινγηθέο θαηαβνιέο, ηελ εζληθή ή εζλνηηθή 

θαηαγσγή, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ή ηελ αλαπεξία θαηά ηξφπν πνπ 
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εθζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα ηάμε ή ελέρεη απεηιή γηα ηε δσή, ηελ ειεπζεξία ή ηε ζσκαηηθή 

αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο. Ζ λνκνζεζία θαιχπηεη φια ηα κέζα εθθνξάο δεκφζηνπ 

ιφγνπ (πξνθνξηθνχ, έληππνπ, δηαδηθηπαθνχ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ή ηξφπν), θαζψο θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν ιφγνο ζηνρεχεη ζε θζνξά ή βιάβε πεξηνπζίαο αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο 

παξαπάλσ νκάδεο. Αθφκε, ε λνκνζεζία πξνβιέπεη απζηεξφηεξεο πνηλέο γηα δεκφζηνπο 

ιεηηνπξγνχο ή ππαιιήινπο. 

Σφζν ηα εγθιήκαηα κίζνπο φζν θαη ε ξεηνξηθή κίζνπο δηεξεπλψληαη θαη δηψθνληαη απηεπάγγειηα 

ελψ ηα άηνκα πνπ ζέινπλ λα θαηαζέζνπλ κελπηήξηα αλαθνξά απαιιάζζνληαη απφ ηα ζρεηηθά 

παξάβνια. 

 

Ηαηξηθώο Τπνβνεζνύκελε Αλαπαξαγσγή λ.3305/2005 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηηο 19.07.22) 

Πεξηιακβάλνληαη ηα: άξζξν 13 γηα ηελ Παξέλζεηε κεηξφηεηα, άξζξν 26 Πνηληθέο Κπξψζεηο, άξζξν 

27 Γηνηθεηηθέο Κπξψζεηο Σε ζηηγκή πνπ ζπληάζζεηαη ην παξφλ επηκνξθσηηθφ πιηθφ έρεη θαηαηεζεί 

πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή (ηελ 19ε Ηνπιίνπ 2022) ην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

«Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ ηαηξηθώο ππνβνεζνύκελε αλαπαξαγσγή»66 πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ 

λόκν.  

Δληφο ηνπ λνκνζρεδίνπ απηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ΜΔΡΟ Γ‟ ΑΛΛΑΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ 

ΦΤΛΟΤ ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΗΝΣΔΡΔΞ ΑΣΟΜΧΝ (Άξζξα 17-20) πξνβιέπεηαη ε λνκηθή απαγφξεπζε 

ησλ θνζκεηηθψλ θαη κε ηαηξηθά αλαγθαίσλ επεκβάζεσλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ησλ αλήιηθσλ 

ίληεξζεμ παηδηψλ. ―Σν λνκνζρέδην πξνρσξά ζε κία ζεηξά απφ αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο ψζηε λα κε 

γίλνληαη παξεκβάζεηο γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, εθηφο απφ ηηο 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ πγεία ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ην 

λνκνζρέδην, απαγνξεχνληαη πηα νη ηαηξηθέο παξεκβάζεηο ίληεξζεμ αηφκσλ πξηλ απφ ηα 15 έηε ελψ 

κεηά ζα γίλνληαη κφλν κε ηελ ειεχζεξε θαη ελεκεξσκέλε ζπλαίλεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

θεδεκφλσλ ηνπο. Θα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί έγθξηζε Δηξελνδηθείνπ, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε 

ζχζηαζε δηεπηζηεκνληθήο επηηξνπήο απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο (γηαηξνχο, ςπρνιφγνπο 

θ.ν.θ.) πνπ ζα εθδίδεη εηδηθή άδεηα. Γηαηξνί πνπ παξαβηάδνπλ ηνλ λφκν ζα ηηκσξνχληαη κε πνηλή 

θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή θαη κε απαγφξεπζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο.67” 

Με ηελ ςήθηζε ησλ παξαπάλσ άξζξσλ ε Διιάδα ζα είλαη κφιηο ε ηέηαξηε θαηά ζεηξά επξσπατθή 

ρψξα πνπ πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκα ησλ ίληεξζεμ παηδηψλ ζηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη 

απηνλνκία θαη ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.  

 

Γηα φζα εκπφδηα θαη πξνθιήζεηο δελ ξπζκίδνληαη γηα ηελ ψξα λνκηθά, ζπλερίδνληαη ζηαζεξά νη 

δηεθδηθήζεηο ηεο ΛΟΑΣΚΗ+ θνηλφηεηαο. 

 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 5. Καιέο πξαθηηθέο πξνο ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα 

 

                                                
66

 Καηαηεζέλ ζηελ Βνπιή λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο «Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή» 
67

 Εφα Παπαδοποφλου (18/07/2022). Σζλοσ ςτα ιατρικά βαςανιςτιρια των ίντερςεξ ατόμων, Εφημερίδα των Συντακτών.     
    Προςπελάςτθκε 18/07/2022.  Γιϊργοσ Παπαϊωάννου (13/07/2022). υγκλονίηουν οι μαρτυρίεσ ίντερςεξ ατόμων: «Ιςτορικι 

ςτιγμι αν ψθφιςτεί το νομοςχζδιο», Ιστοσελίδα News4Health, Προςπελάςτθκε 18/07/2022. 
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Πεγή: FAros, Feature A protective enviroRonment fOr lgbti+ persons, (2020). Publication of research report.  Funded by 

the European Union‘s Rights Equality  and Citizenship Programme (2014-2020), Grant Agreement Number: 875232. 

5.1 ΣΗ ΟΦΕΘΛΟΤΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ: ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΖΜΑΣΑ 

➔ Υξεζηκνπνηνχκε ζπκπεξηιεπηηθή γιώζζα π.ρ. κηιάκε γηα άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη ή 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο καο (αληί λα ρξεζηκνπνηνχκε κφλν ην αξζεληθφ, «ρξήζηεο», 

«επηζθέπηεο», «καζεηέο») 

➔ Αιιάδνπκε αληίζηνηρα ηε γιώζζα ζηα δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηηο θφξκεο, ψζηε λα είλαη 

νπδέηεξε 

➔ ηαλ απεπζπλφκαζηε ζε άιια άηνκα, ξσηάκε ην όλνκά ηνπο θαη αθνινπζνχκε ζηηο 

αλησλπκίεο ην θύιν κε ην νπνίν απηνπξνζδηνξίδνληαη 

  

Πνηέ + πάληα = 71% 

Καζόινπ + Λίγν = 50% 
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➔ Κάλνπκε ηνπο ρώξνπο καο πην ζπκπεξηιεπηηθνύο, π.ρ. ζηε ρξήζε έκθπια 

δηαρσξηζκέλσλ ρψξσλ ή/θαη ππεξεζηψλ (ηνπαιέηεο, ππνδνκέο, γπκλαζηήξηα) 

➔ πκπεξηιακβάλνπκε πηζαλά αόξαηεο εκπεηξίεο (π.ρ. ζε ζρέζε κε ηελ νκφθπιε 

ζπληξνθηθφηεηα ή ηε γνλετθφηεηα)  

➔ Σα ηξαλο άηνκα θαηαρσξνχληαη πάληα κε βάζε ηελ ηαπηόηεηα θύινπ ηνπο, ην θχιν πνπ 

βηψλνπλ, φπνπ ππάξρνπλ έκθπινη δηαρσξηζκνί (π.ρ. ζε λνζνθνκεηαθνχο ζαιάκνπο, αζιήκαηα, 

θνθ), φρη βάζεη ηνπ θχινπ πνπ ηνπο απνδφζεθε ζηελ γέλλεζε 

➔ Γεκηνπξγνχκε ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ φπνπ ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ 

ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπο. 

➔ Γηακαξηπξφκαζηε, φηαλ έλα άηνκν θάλεη κπξνζηά καο θάπνην νκνθνβηθφ /ηξαλζθνβηθφ 

/ακθηθνβηθφ /ηληεξθνβηθφ ή γεληθφηεξα εηεξνζεμηζηηθφ ζρφιην, ηνπιάρηζηνλ, φηαλ βξηζθφκαζηε ζην 

ρψξν εξγαζίαο καο. 

➔ Αλ θάπνηνο/α ζπλάδειθνο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηεξεχλεζε θάπνηαο θαηαγγειίαο ή 

πεξηζηαηηθνχ, ρξεζηκνπνηήζεη ιάζνο αλησλπκίεο, άξζξα ή φλνκα, ηνλ/ηελ δηνξζψλνπκε επγεληθά 

θαη ππελζπκηζηηθά. Έλαο έκκεζνο ηξφπνο δηφξζσζεο είλαη λα ζπλερίζνπκε ηε ζπδήηεζε 

επηκέλνληαο λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ζσζηέο ιέμεηο. 

➔ Πξνεηνηκάδνπκε ηα άηνκα πνπ εθπαηδεύνπκε, ψζηε λα είλαη επαξθή ζηε δνπιεηά ηνπο κε 

ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. 

➔ Πξνσζνύκε θνηλσληθή αιιαγή πνπ κεηψλεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηίγκαηνο ζηελ 

ςπρηθή πγεία θαη ηελ επδσία ησλ ηξαλο θαη ίληεξζεμ αηφκσλ. 

➔ Δλεκεξσλφκαζηε γηα θαη θαηαλννχκε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ HIV/AIDS ζηηο δσέο θαη ηηο     

θνηλφηεηεο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ 

 

 

 

5.2 ΣΗ ΟΦΕΘΛΟΤΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ: ΘΤΜΟΜΑΣΔ 

➔ Αλαγλσξίδνπκε θαη θαηαιαβαίλνπκε φηη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θχινπ θαη ε ηαπηφηεηα θχινπ απνηεινχλ δηαθξηηέο έλλνηεο, πνπ δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ζπλδένληαη θαη ηηο δηαρσξίδνπκε φηαλ δνπιεχνπκε κε ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε φηη ε πνηθηινκνξθία ζηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

θχινπ θαη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ είλαη θπζηνινγηθή θαη δελ απνηειεί ζσκαηηθή ή ςπρηθή αζζέλεηα. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε πσο ην ζηίγκα, ην ηξαύκα, νη πξνθαηαιήςεηο, νη δηαθξίζεηο θαη 

ε βία επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επδσία ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ. 
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➔ Αλαγλσξίδνπκε ηελ επίδξαζε ησλ ζεζκηθώλ εκπνδίσλ ζηηο δσέο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ 

θαη λα βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ζπλζεθψλ ζεηηθψλ γηα ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε ηηο ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο  πξνθαηαιήςεηο καο, θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απέλαληη ζηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα θαη ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο θαη αλαδεηνχκε ζπκβνπιεπηηθή ή θάλνπκε θαηάιιειεο παξαπνκπέο φηαλ 

ρξεηάδεηαη. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε θαη ζεβόκαζηε ηηο ζρέζεηο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηόκσλ θαη ηε ζεκαληηθφηεηά 

ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη λνκηθά αλαγλσξηζκέλεο ή φρη. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ άηνκα 

πνπ δελ ζπλδένληαη λνκηθά ή βηνινγηθά θαη φηη ε γνλετθφηεηα θαη ν ζρεκαηηζκόο νηθνγέλεηαο 

κπνξνύλ λα πάξνπλ πνιιέο κνξθέο. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε ηα εηδηθά πξνβιήκαηα θαη ηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηα λέα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα (π.ρ. ηελ έθηαζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ νκνθνβηθνχ 

bullying). 

➔ Αλαγλσξίδνπκε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο γεληέο θαη ειηθίεο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ 

αηόκσλ, ηηο ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία άηνκα φζν θαη ηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα αλαπηχμνπλ. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε ηα εηδηθά εξγαζηαθά ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε ηα δπλαηά νθέιε απφ κία δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ πξνο ηα ηξαλο θαη ίληεξζεμ άηνκα, θαη πξνζπαζνχκε λα δνπιεχνπλ ζπλεξγαηηθά. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε φηη ηα ηξαλο άηνκα είλαη πην πηζαλφ λα επηηχρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηε δσή ηνπο, φηαλ έρνπλ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ππεξεζίεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα 

θχινπ ηνπο. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε φηη δελ είλαη εχθνιν λα δεη έλα άηνκν κε ηνλ δηαξθή θφβν φηη ζα ππνζηεί 

εμεπηειηζκφ, ηξαχκα, ζηίγκα, δηαθξίζεηο ή/θαη βία αλά πάζα ζηηγκή. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

πξνλνκίνπ λα αηζζάλεζαη θαιά κε ην ζψκα ζνπ, λα κε ρξεηάδεηαη λα εμεγείο ζπλερψο ηελ 

ηαπηφηεηά ζνπ θαη λα κελ θηλδπλεχεηο εμ αηηίαο ηεο, καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αλζξψπσλ θαη λα ηνπο αληηκεησπίζνπκε κε ελζπλαίζζεζε. 

➔ Καηαλννχκε φηη ην θχιν είλαη κηα κε δπαδηθή θαηαζθεπή πνπ επηηξέπεη έλα εχξνο 

ηαπηνηήησλ θχινπ θαη φηη ε ηαπηφηεηα θχινπ ελφο αηφκνπ κπνξεί λα κελ ζπκθσλεί κε ην θχιν 

πνπ απνδφζεθε ζηε γέλλεζε. 

➔ Καηαλννύκε ηηο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ νη αιιαγέο ζηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ έθθξαζε 

θχινπ ζηηο ξνκαληηθέο θαη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ησλ ηξαλο αηφκσλ. 

➔ Καηαλννχκε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα σο 

γνλείο. 

➔ Πξνζπαζνχκε λα θαηαλννχκε φηη ηα ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη ή λα κε 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ελφο ηξαλο αηφκνπ θαη ηηο ςπρνινγηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο 

πνπ βηψλνπλ σο κεηνλνηηθή νκάδα. 

➔ Πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ πνιππινθόηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ν κε εηεξφθπινο 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ή ε ηαπηφηεηα θχινπ ζηε ζρέζε κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαηαγσγήο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην άηνκν έρεη πξνβεί ζε coming out. 

➔ Λακβάλνπκε ππ‘ φςηλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πνιιαπιέο θαη ζπρλά 

ζπγθξνπόκελεο θαλνληζηηθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζε θπιεηηθέο θαη εζληθέο κεηνλνηηθέο νκάδεο. 

➔ Λακβάλνπκε ππ‘ φςηλ  ηηο εηδηθέο πξνθιήζεηο πνπ βηψλνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα κε 

ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο θαη γλσζηηθν-ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπεξίεο. 

➔ Αλαινγηδφκαζηε ηηο επηξξνέο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο πλεπκαηηθόηεηαο ζηηο δσέο ησλ 

ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ 

➔ Αλαινγηδφκαζηε ηηο επηπηώζεηο ηνπ θνηλσληθό-νηθνλνκηθνύ επίπεδνπ γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ 

➔ Απμάλνπκε ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζή γηα ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ κέζα απφ ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε, επνπηεία, θαη 

επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο καο. 

➔ Λακβάλνπκε ππ‘φςηλ πηζαλή ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ ζηε ρξήζε 

θαη ηελ δηάρπζε εξεπλώλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηελ ηαπηφηεηα θχινπ, παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα πιήξσο θαη κε αθξίβεηα. 

➔ χκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ λ.4491/2017, γηα λα επέιζεη ε κεηαβνιή ηνπ 

θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ, δελ απαηηείηαη λα βεβαηψλεηαη φηη ην πξφζσπν έρεη ππνβιεζεί ζε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε επαλαπξνζδηνξηζκνχ θχινπ, αιιά νχηε απαηηείηαη θάπνηα άιιε ηαηξηθή 

εμέηαζε ή ε ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. πλεπψο, αξθεί θαη κόλν ε έθθξαζε βνύιεζεο ηνπ 

πξνζώπνπ όηη επηζπκεί λα κεηαβάιεη ην θαηαρσξηζκέλν θύιν ηνπ. 

5.3 ΠΗΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ  

α. Χο δηνηθεηηθνί/έο ππάιιεινη θαη άηνκα πνπ αζθνύκε δηνίθεζε 

ΘΤΜΟΜΑΣΕ 

  Οη πξνηεηλφκελεο θαιέο πξαθηηθέο ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ππαιιήισλ θαη ΛΟΑΣΚΗ+ πνιηηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζή ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία 

ελφο ζπκπεξηιεπηηθνχ θαη αζθαινχο πιαηζίνπ ζε επίπεδν ππεξεζίαο. 

 

Πώο επηθνηλσλνύκε κε ζεβαζκό: 
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➔ Γελ ππνζέηνπκε ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ή ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ άιινπ αηφκνπ 

βαζηδφκελνη/-εο/-α ζηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε, ζηνλ ηξφπν πνπ κηιάεη ή θηλείηαη ζην ρψξν. 

➔ Πξνηηκνχκε ηε ρξήζε νπδέηεξεο θαη ζπκπεξηιεπηηθήο γιψζζαο θαη απνθεχγνπκε ηηο 

έκθπιεο πξνζθσλήζεηο (π.ρ., θχξηνο, θπξία, θνπειηά, λεαξφο, θ.ά.), εθηφο εάλ γλσξίδνπκε ην 

ηξφπν πνπ απηνπξνζδηνξίδεηαη έλα άηνκν. 

➔ Αληίζηνηρα, πξνζπαζνχκε λα απνθεχγνπκε έκθπιε γιψζζα ζε ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο θαη 

δελ ππνζέηνπκε ην θχιν ηνπ αηφκνπ απφ ηε θσλή ηνπ. 

➔ ηηο πεξηπηψζεηο ΛΟΑΣΚΗ+ πξνζθχγσλ/-ηζζψλ ή κεηαλαζη(ξη)ψλ, γλσξίδνπκε φηη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ, αληηιακβάλνληαη, πεξηγξάθνπλ θαη εθθξάδνπλ ηελ ηαπηφηεηα θχινπ, 

ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, ή ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ηνπο ελδέρεηαη λα δηαθέξεη απφ 

φζα γλσξίδνπκε θαη έρνπκε ζπλεζίζεη, νπφηε πξνζέρνπκε λα κελ εηεξνπξνζδηνξίδνπκε ηα άηνκα 

βάζεη ησλ δηθψλ καο αληηιήςεσλ θαη γλψζεσλ. 

➔ Υξεζηκνπνηνχκε ηηο αλησλπκίεο θαη ην φλνκα πνπ καο ππνδεηθλχεη ην άηνκν, αθφκε θαη αλ 

δηαθέξεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. 

➔ Μηιάκε ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζσζηά νλφκαηα θαη αλησλπκίεο ηφζν κπξνζηά ζηα 

ελδηαθεξφκελα άηνκα, φζν θαη φηαλ δελ καο αθνχλ.  

➔ Πξνζηαηεχνπκε ηα ηξαλο άηνκα απφ ηε ρξήζε ιάζνο νλφκαηνο ή αλησλπκηψλ 

(misgendering) απφ ζπλαδέιθνπο θαη ηξίηα άηνκα. 

➔ Γηνξζψλνπκε ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο καο φηαλ αλαθέξνληαη ζε ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα κε 

πξνβιεκαηηθφ ή ζηεξενηππηθφ ηξφπν. 

➔ ζνλ αθνξά ηε ρξήζε αλησλπκηψλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηέο πνπ είρακε ζπλεζίζεη, βνεζάεη 

ε πξνζσπηθή εμάζθεζε φηαλ είκαζηε κφλνη/-εο/-α καο ψζηε λα εμνηθεησζνχκε κε ηε ρξήζε ηνπο. 

Πώο εμππεξεηνύκε απνηειεζκαηηθά: 

➔ Γλσξίδνπκε φηη πνιιά ηξαλο άηνκα δελ έρνπλ αιιάμεη αθφκα ηα έγγξαθά ηνπο θαζψο 

πξφθεηηαη γηα κηα ρξνλνβφξα θαη αθξηβή δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία πνιινί/-έο/-ά απνθιείνληαη. 

πλεπψο ππάξρεη πηζαλφηεηα ην φλνκα, ην θχιν, θαη ε θσηνγξαθία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

θαη άιισλ εγγξάθσλ λα κε ζπλάδνπλ κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ή/θαη ηελ εκθάληζε ηνπ αηφκνπ. 

➔ ηαλ έλα άηνκν καο εμεγεί ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάπνηαο θαηάζηαζεο θαη εθθξάδεη απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη ηνπ δίλνπκε ρψξν θαη αθνχκε, θαζψο θάζε άηνκν έρεη δηαθνξεηηθέο λνκηθέο/δηνηθεηηθέο 

αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα, θαη δελ ηαηξηάδνπλ πάληα ιχζεηο ―παζπαξηνχ‖. 

➔ Λακβάλνπκε ππφςε ηηο πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο πνπ θέξνπλ ηα άηνκα θαη ηηο πνιιαπιέο 

κνξθέο θαηαπίεζεο πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη, (π.ρ. ΛΟΑΣΚΗ+ πξφζθπγεο/-ηζζεο, κεηαλάζηξηεο/-

εο/-α, αλάπεξνη/-εο/-α, άηνκα πνπ δνπλ κε HIV, θ.α.), φηαλ θαινχκαζηε λα εμππεξεηήζνπκε θάπνην 

άηνκν. 

➔ Αλ έλα άηνκν ρξεζηκνπνηεί άιιν φλνκα ή/θαη αλησλπκίεο απφ απηέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα 
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επίζεκα έγγξαθά ηνπ, θαηαθεχγνπκε ζε κία ιχζε πνπ λα ζέβεηαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, π.ρ. 

αθνινπζνχκε ηηο δηαδηθαζίεο φπσο πξνβιέπεηαη λνκηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα θαη θχιν πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ ηαπηφηεηα, ζηα πιαίζηα φκσο ηεο εζσηεξηθήο, αλεπίζεκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ζπλαδέιθσλ, κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε ηηο αλησλπκίεο θαη ην φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν, 

ψζηε λα ηνπ απεπζχλνληαη κε ην ζσζηφ ηξφπν κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εμππεξέηεζήο ηνπ, 

αθνχ πξψηα ξσηήζνπκε αλ ην ίδην ην άηνκν επηζπκεί ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ζε 

ηξίηνπο. 

➔ Πξνζπαζνχκε λα κελ επαλαιακβάλνπκε ή θαινχκε δπλαηά ην φλνκα πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηελ ηαπηφηεηα ελφο ηξαλο αηφκνπ φηαλ δελ έρεη δηνξζσζεί (deadname). 

Πώο δεκηνπξγνύκε έλα αζθαιέο πιαίζην: 

➔ Αλ παξαηεξήζνπκε νκνθνβηθέο, ηξαλζθνβηθέο, ακθηθνβηθέο, ηληεξθνβηθέο ζπκπεξηθνξέο 

απφ ζπλαδέιθνπο, επεκβαίλνπκε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο ηαπηφηεηαο, 

ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ. ε πεξηπηψζεηο φπσο παξαπάλσ, 

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο γλψζεηο καο γηα λα αλαδείμνπκε πψο ζα κπνξνχζε ν/ε ζπλάδειθνο λα 

ρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε θαιχηεξα. 

➔ Πξνζηαηεχνπκε ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ εμππεξεηνχκε ή ηνπ/ηεο ζπλαδέιθνπ καο: 

δελ κνηξαδφκαζηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ ηνπ, ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, θαη ην ζεμνπαιηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ κε ηξίηα άηνκα, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 

θάπνηα πιεξνθνξία ζρεηηθή θαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζή ηνπ. 

➔ Αλ εμππεξεηνχκελα ή ζπλάδειθα άηνκα καο θάλνπλ coming out ζε ζρέζε κε ην ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ηνπο, δελ θνηλνπνηνχκε ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ζε ηξίηα άηνκα αλ δελ μεθαζαξίζνπκε φηη απηφ είλαη θάηη κε ην νπνίν ληψζνπλ 

άλεηα (outing). Μπνξνχκε λα θάλνπκε εξσηήζεηο, φπσο ―ε πνηα πιαίζηα/άηνκα είζαη out;‖, ―Πψο 

λα ζνπ απεπζχλνκαη κπξνζηά ζε άιια άηνκα;‖ 

➔ Δίλαη πην απνηειεζκαηηθφ λα δηνξζψλνπκε/επηζεκαίλνπκε ιάζε ζε ζπλαδέιθνπο θαιή ηε 

πίζηεη, αλαγλσξίδνληαο ηνπο ζεηηθέο πξνζέζεηο. 

Πώο δεκηνπξγνύκε έλα ζπκπεξηιεπηηθό πιαίζην: 

➔ Γηαρσξίδνπκε ηελ έλλνηα ηεο απνδνρήο απφ ηελ έλλνηα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο. Μπνξεί λα 

είκαζηε αλνηρηνί/-εο/-α ζε θάζε δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηα, αιιά κηα δηαδηθαζία επαηζζεηνπνίεζεο 

ζηνρεχεη ζην λα γλσξίζνπκε πην εμεηδηθεπκέλα ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε 

θνηλσληθήο νκάδαο, θαζψο θαη θαιέο πξαθηηθέο πνπ δελ είλαη πξνθαλείο ρσξίο πξφηεξε 

εμνηθείσζε. 

➔ Δθπαηδεπφκαζηε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο θνηλσληθψλ νκάδσλ, ε πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ νπνίσλ δελ πξνβιέπεηαη λνκηθά, φπσο π.ρ. ηνπο ΛΟΑΣΚΗ+ γνλείο, ή ηα non-

binary θαη ίληεξζεμ άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηξίηε/θελή επηινγή θχινπ, ψζηε λα 
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απνθεχγνπκε ηε ρξήζε θαθνπνηεηηθήο γιψζζαο θαη λα κπνξνχκε λα εμππεξεηήζνπκε 

απνηειεζκαηηθά θάζε άηνκν βάζεη ησλ δηθψλ ηνπ αλαγθψλ, εμνκαιχλνληαο κε ηε ζπκπεξηθνξά 

καο ηα αξλεηηθά βηψκαηα πνπ πξνθαινχλ ηα ―θελά‖ ζηε λνκνζεζία. 

➔ Δλεκεξσλφκαζηε ζρεηηθά κε ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα θαη 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία δηφξζσζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ ηξαλο αηφκσλ ζηα επίζεκα έγγξαθά ηνπο, ην ζχκθσλν ζπκβίσζεο, θ.ά. 

Αλ έρνπκε ζέζε επίβιεςεο/ζπληνληζκνύ πνπ καο δίλεη ηέηνηεο δπλαηόηεηεο, επηδηώθνπκε 

λα: 

➔ θαζηεξψζνπκε έλα ζχζηεκα επηηήξεζεο/εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηε 

ζσζηή ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ, 

➔ θαζηεξψζνπκε έλα ζχζηεκα παξαπφλσλ/αμηνιφγεζεο πξνζβάζηκν ζηα εμππεξεηνχκελα 

άηνκα κε ζθνπφ ηε ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο, 

➔ δηνξγαλψλνπκε επηκνξθψζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ην πξνζσπηθφ 

➔ γλσζηνπνηνχκε ηε δηαζεζηκφηεηα καο λα ζπδεηήζνπκε ζρεηηθά κε πξνθιήζεηο πνπ ηπρφλ 

πξνθχςνπλ θαη πηζαλνχο ηξφπνπο επίιπζεο ηνπο. 

Αλ ζπκκεηέρνπκε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε δηακόξθσζε πνιηηηθώλ, επηδηώθνπκε ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηόκσλ θαη ησλ αλαγθώλ ηνπο. 

Υξεζηκνπνηνύκε όζν ην δπλαηόλ πην ζπκπεξηιεπηηθή γιώζζα θαη ζηελ επίζεκε 

επηθνηλσλία, αιιεινγξαθία, δειηία ηύπνπ θ.ιπ., θαζώο θαη όηαλ αλαιακβάλνπκε ηε 

δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ ή εθδειώζεσλ. 

ηε δηνίθεζε ηεο πγείαο: 

➔ παξέρνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα λνζειεχνληαη ζε ζαιάκνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

ηαπηφηεηα θχινπ ηνπο 

➔ δηαθπιάζζνπκε ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ αηφκσλ, δελ θνηλνπνηνχκε ηηο πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο ηνπο ζε ηξίηα άηνκα αλ δελ είλαη απαξαίηεην 

➔ δηεπθνιχλνπκε ηα άηνκα ζηελ επηινγή ηνπ θχινπ ηνπ/ηεο επαγγεικαηία πγείαο πνπ ηνπο 

αλαιακβάλεη ψζηε λα ληψζνπλ αζθαιείο 

➔ ιακβάλνπκε πιήξσο ελεκεξσκέλε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ γηα θάζε δηνηθεηηθή απφθαζε 

πνπ αθνξά ίληεξζεμ βξέθε 

 

ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο επηδηώθνπκε: 

➔ ηελ ζπκπεξίιεςε ΛΟΑΣΚΗ+ δεηεκάησλ ζηνλ ζρνιηθφ θαλνληζκφ, 

➔ ηελ πξφβιεςε γηα αζθαιή πξφζβαζε ησλ ηξαλο θαη ίληεξζεμ παηδηψλ ζε ηνπαιέηεο θαη 
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απνδπηήξηα, 

➔ ηε δηνξγάλσζε επηκνξθψζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνπο γνλείο θαη ην πξνζσπηθφ, 

➔ ηε ζηειέρσζε ζρνιείσλ κε εηδηθά θαηαξηηζκέλνπο/-εο ςπρνιφγνπο ζε ΛΟΑΣΚ+ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε ηξαλο θαη ίληεξζεμ δεηήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεη(ξη)ψλ, 

➔ ηε δηεπθφιπλζε ζηηο δηαδηθαζίεο απαιιαγήο απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαζψο 

ζπρλά απνηειεί έλα κε αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ΛΟΑΣΚΗ+ παηδηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Χο επαγγεικαηίεο πγείαο ΟΦΕΘΛΟΤΜΕ ΝΑ 

➔ Απνθεχγνπκε λα ππνζέηνπκε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ελφο 

αηφκνπ, κε βάζε ηα εηεξνθαλνληθά πξφηππα (εμσηεξηθή εκθάληζε, ηξφπνο νκηιίαο, θηλεζηνινγία, 

θ.ιπ.). 

➔ Απνθεχγνπκε ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε αζεβνχο θαη πξνζβιεηηθήο γιψζζαο, θαζψο θαη 

εθθξάζεηο έθπιεμεο ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε θχινπ ελφο αηφκνπ, θέξλνληαο ην ίδην ζε δχζθνιε 

ζέζε. 

➔ εβφκαζηε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ θάζε αηφκνπ αλαθνξηθά κε ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ έθθξαζε θαη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπ, ξσηψληαο ην άηνκν ην φλνκα θαη ηηο 

αλησλπκίεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ην ίδην, θαη ηνπ απεπζπλφκαζηε κε απηέο. 

➔ Σεξνχκε ην απφξξεην, εληζρχνληαο έλα θιίκα εκπηζηεπηηθφηεηαο, ζην νπνίν ην άηνκν ζα 

ληψζεη φηη κπνξεί λα κηιήζεη αλνηρηά, ρσξίο λα θξηζεί. 

➔ Γηακνξθψλνπκε έλαλ ρψξν θηιηθά πξνζθείκελν πξνο ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα, κε ηε ρξήζε 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ή πιηθφ πνπ λα δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα αζθάιεηαο, φπσο κία rainbow 
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ζεκαία, θ.ιπ. 

➔ Δπηδηψθνπκε ηελ χπαξμε ζηνρεπκέλεο θαη ζπρλήο εθπαίδεπζεο ζε ζπλαδέιθνπο θαη  

ζπλεξγάηεο καο ζηνλ θνξέα ή ηελ ππεξεζία καο, ζρεηηθά κε ηηο ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηεο θαη ηελ 

παξνρή ζπκπεξηιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή θάζε κνξθήο δηάθξηζεο ζε 

ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα, δεκηνπξγψληαο έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

ρεηηθά κε ηελ ηαπηόηεηα θύινπ: 

➔ Δπηδηψθνπκε θάζε ηξαλο άηνκν λα ληψζεη αζθαιέο λα κνηξαζηεί καδί καο ηηο ζσκαηηθέο, 

ηαηξηθέο ή ςπρνινγηθέο ηνπ αλάγθεο. 

➔ Παξέρνπκε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φιεο ηηο ππάξρνπζεο ηαηξηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ηα ηξαλο άηνκα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ γηα ηελ θπινκεηάβαζε ηνπο.  

➔ εβφκαζηε ηελ φπνηα απφθαζε ησλ ηξαλο αηφκσλ αλαθνξηθά κε ηελ θπινκεηάβαζε ηνπο: 

➔ Γελ πξνηξέπνπκε ηα άηνκα λα πξνβνχλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ δελ επηζπκνχλ θαη, αληίζηνηρα, 

δελ απνηξέπνπκε/παξεκπνδίδνπκε ηα άηνκα απφ ην λα πξνρσξήζνπλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ 

επηζπκνχλ. 

➔ Απνθεχγνπκε λα ξσηάκε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο/ζρεηηθέο κε 

ην αίηεκα ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξνπκε. 

➔ εβφκαζηε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ηξαλο αηφκσλ. 

➔ Απνθεχγνπκε λα θνηλνπνηνχκε ηηο εκπεηξίεο ή πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ηξαλο 

αηφκσλ κε ζπλαδέιθνπο καο, ρσξίο λα έρνπκε ιάβεη ηελ απαξαίηεηε άδεηα απφ ηα ίδηα ηα άηνκα, 

αθφκε θαη φηαλ καο έρεη δεηεζεί ε παξαπνκπή ζε άιιε ππεξεζία. 

➔ Απνθεχγνπκε πξαθηηθέο πνπ νδεγνχλ ζε ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε 

(αδηθαηνιφγεηε ηαηξηθή εμεξεχλεζε, ακθηζβήηεζε ηεο ηδησηηθήο δσήο θ.ιπ.). 

ρεηηθά κε ηελ ίληεξζεμ πνηθηινκνξθία: 

➔ Οθείινπκε λα θαηαλνήζνπκε πσο νη ίληεξζεμ ζσκαηηθφηεηεο απνηεινχλ θπζηνινγηθή 

έθθαλζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ θχινπ. 

➔ Δπηδηψθνπκε λα δηεπξχλνπκε ηηο γλψζεηο καο γηα ηελ πνηθηινκνξθία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θχινπ θαη ηηο ίληεξζεμ ζσκαηηθφηεηεο. 

➔ Δπηδηψθνπκε ηελ χπαξμε κέηξσλ πξνζηαζίαο ζηελ ππεξεζία ή ηνλ θνξέα πνπ 

εξγαδφκαζηε, γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ απαγνξεχζεσλ ηεο δηελέξγεηαο ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ 

―θαλνληθνπνίεζεο‖ ζε βξέθε, παηδηά θαη έθεβα άηνκα. 

➔ Οθείινπκε λα ελεκεξψλνπκε θαη λα εμεγνχκε ιεπηνκεξψο ζηνπο γνλείο ησλ ίληεξζεμ 

παηδηψλ ηη ζεκαίλεη πσο έλα παηδί έρεη πνηθηιφκνξθα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ. 

➔ Οθείινπκε λα γλσξίδνπκε πεγέο πνπ κπνξνχλ νη γνλείο λα βξνπλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο θαη λα ηνπο παξαπέκπνπκε ζε απηέο. 
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➔ Οθείινπκε λα ελεκεξψλνπκε ηα ίληεξζεμ παηδηά γηα ηελ ίληεξζεμ πνηθηινκνξθία ηνπο αιιά 

θαη γηα θάζε πηζαλή ηαηξηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία κπνξεί λα ππνβιεζνχλ, κε απιφ θαη θαηάιιειν 

γηα ηελ ειηθία ηνπο ηξφπν. 

➔ Απνθεχγνπκε λα θάλνπκε εξσηήζεηο γηα ηελ ίληεξζεμ θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, εθηφο εάλ 

απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη άκεζα ζρεηηθέο κε ηελ θξνληίδα ηνπ. ηαλ είλαη απαξαίηεην λα ιάβνπκε 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, νθείινπκε λα εμεγνχκε γηαηί ηηο δεηάκε θαη δηαβεβαηψλνπκε πσο ζα 

παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθέο ή λα ελεκεξψλνπκε ην άηνκν γηα ην πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

θνηλνπνηεζνχλ. 

ρεηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή πγεία θαη ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο: 

➔ Δλζαξξχλνπκε θάζε άηνκν λα καο κηιήζεη αλνηρηά γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο πγείαο, 

θάλνληαο εξσηήζεηο ρσξίο θξηηηθή ζρεηηθά κε ηηο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ. 

➔ Οθείινπκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ δπζθνιία ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ λα καο κηιήζνπλ αλνηρηά 

γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο πγείαο θαη ζεμνπαιηθψλ πξαθηηθψλ πνπ κπνξεί λα πηνζεηνχλ, ιφγσ 

θάπνηαο άζρεκεο εκπεηξίαο πνπ είραλ ιάβεη ζην παξειζφλ απφ άιινλ/-ε ζπλάδειθν καο, θαη γη' 

απηφ νθείινπκε λα δεκηνπξγνχκε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ ηελ χπαξμε εκπηζηνζχλεο 

ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ εμππεξεηνχκελσλ καο πξνο εκάο. 

➔ Οθείινπκε λα ζπδεηάκε γηα ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο θαη ηερληθέο αζθαιέζηεξνπ ζεμ, 

απνθεχγνληαο γιψζζα πνπ κπνξεί λα πξνυπνζέηεη εηεξνθπινθηιία, κηα cis ηαπηφηεηα θχινπ ή λα 

θάλεη δηαθξίζεηο. 

➔ Οθείινπκε λα ζπδεηάκε ηηο ηερληθέο αζθαιέζηεξνπ ζεμ θαη λα είκαζηε έηνηκεο/-α/-νη λα 

απαληήζνπκε ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ΜΝ (εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα) θαη ηνλ 

θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ HIV γηα δηάθνξεο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο/πξαθηηθέο. 

➔ Οθείινπκε λα πξνσζνχκε κελχκαηα γηα ην αζθαιέζηεξν ζεμ. 

➔ Οθείινπκε λα είκαζηε ζε ζέζε λα ιακβάλνπκε έλα θαηάιιειν θαη εκπηζηεπηηθφ ζεμνπαιηθφ 

ηζηνξηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ζε έθζεζε ζε ΜΝ. 

➔ Απνθεχγνπκε λα ππνζέηνπκε ηηο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο ελφο αηφκνπ βάζεη ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ (π.ρ. δελ ππνζέηνπκε πσο κηα cis γπλαίθα πνπ απηνπξνζδηνξίδεηαη σο 

ιεζβία δελ ελδηαθέξεηαη γηα πξαθηηθέο αληηζχιιεςεο). 

➔ Οθείινπκε λα έρνπκε ππφςε καο φηη νη γπλαίθεο πνπ θάλνπλ ζεμ κε γπλαίθεο (ΓΓ) ή 

άλδξεο πνπ θάλνπλ ζεμ κε άλδξεο (ΑΑ) κπνξεί λα κελ ηαπηίδνληαη πάληαο σο νκνθπιφθηια ή 

ακθηθπιφθηια άηνκα. 

➔ Οθείινπκε λα θαηαλνήζνπκε φηη άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε πνιιαπιά επίπεδα θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ εθηίζεληαη δπζαλάινγα ζε ζπλζήθεο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηε κεηάδνζε ΜΝ αιιά θαη 

ηε ζεμνπαιηθή βία θαη λα δεκηνπξγνχκε έλα θιίκα θαη κία πξνζέγγηζε πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 

εηδηθέο απηέο ζπλζήθεο. 
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ρεηηθά κε ηελ ιήςε ηζηνξηθνύ, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’όςηλ ηηο αθόινπζεο νδεγίεο: 

➔ Οθείινπκε λα δεηήζνπκε λα δνχκε ην άηνκν κφλν ηνπ, θαζψο απηφ ζα κεηψζεη ηελ 

ακεραλία θαη ζα εληζρχζεη ηελ απνθάιπςε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

➔ Οθείινπκε λα ιάβνπκε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ αηφκνπ θαη πξνεηδνπνηνχκε γηα ηε θχζε ησλ 

εξσηήζεσλ, π.ρ. «Πξέπεη λα ζαο θάλσ κεξηθέο πξνζσπηθέο εξσηήζεηο γηα λα κε βνεζήζεηε λα 

ζαο ζπκβνπιέςσ γηα ηηο ζσζηέο εμεηάζεηο ΜΝ γηα εζάο, ζα ήηαλ εληάμεη;» 

➔ Οθείινπκε λα νκαινπνηήζνπκε ηε δηαδηθαζία, π.ρ. «Κάλνπκε απηέο ηηο εξσηήζεηο ζε φιεο/-

α/-νπο κε παξφκνηα ζπκπηψκαηα/δπζθνιίεο» 

➔ Οθείινπκε λα κελ επηθξίλνπκε θαη ηνλίδνπκε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζα κνηξαζηεί ην άηνκν. 

➔ Οθείινπκε ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε λα είλαη επαγγεικαηηθή θαη κε ζεβαζκφ, αιιά 

λα κπνξεί λα εμαηνκηθεχεηαη γηα ην θάζε άηνκν.  

➔ Δληάζζνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζπκπεξηιεπηηθφ ιφγν ζε θφξκεο ηαηξηθνχ 

ηζηνξηθνχ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έλδεημε ―Φχιν‖ επηδηψθνπκε λα 

ππάξρνπλ νη επηινγέο ―Άλδξαο, Γπλαίθα, Ίληεξζεμ/Άιιν‖ κε ζθνπφ ην θάζε άηνκν λα επηιέμεη ή λα 

δηαηππψζεη νινγξάθσο ην θχιν κε ην νπνίν ηαπηίδεηαη, ή νη ελδείμεηο ―λνκα παηξφο‖ θαη ―λνκα 

κεηξφο‖ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ην ―λνκα γνλέα‖. 

➔ Απνθεχγνπκε θαηά ηελ ιήςε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ λα ππνζέηνπκε φηη ην θάζε άηνκν πνπ 

έρνπκε απέλαληί καο έρεη ζχληξνθν ή ζχδπγν ηνπ αληίζεηνπ θχινπ ή φηη έρεη εηεξφθπινπο γνλείο. 

Γηα παξάδεηγκα, αληί γηα ―Έρεηο αγφξη ή θνξίηζη;‖, ξσηήζηε ―Δίζαη ζε ζρέζε;‖ θαη αληίζηνηρα αληί γηα 

―Πψο ιέγεηαη ε κεηέξα ζνπ θαη ν παηέξαο ζνπ;‖, ξσηήζηε ―Πνηα είλαη ηα νλφκαηα ησλ γνλέσλ 

ζνπ;‖. 

γ. Χο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο ΟΦΕΘΛΟΤΜΕ ΝΑ 

➔ Αλαγλσξίδνπκε φηη ηα ηξαλο άηνκα είλαη πην πηζαλφ λα επηηχρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε 

δσή ηνπο φηαλ ιακβάλνπλ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ππεξεζίεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα 

θχινπ ηνπο. 

➔ Καηαλννχκε ηηο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη αιιαγέο ζηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ 

έθθξαζε θχινπ ζηηο ξνκαληηθέο θαη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ησλ ηξαλο αηφκσλ. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε ηελ επίδξαζε ησλ ζεζκηθψλ εκπνδίσλ ζηηο δσέο ησλ ηξαλο αηφκσλ θαη λα 

ζπλεηζθέξνπκε ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηα ηξαλο άηνκα. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε ηα πηζαλά νθέιε απφ κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε ηξαλο άηνκα θαη επηδηψθνπκε λα δνπιεχνπκε ζπλεξγαηηθά (π.ρ. ζε πεξίπησζε 

ππνρξεσηηθήο παξαθνινχζεζε απφ ςπρίαηξν γηα ηελ έλαξμε ηεο ηαηξηθήο θπινκεηάβαζεο, 

ζπλεξγαζίαο κε δηθεγφξν γηα ηελ αιιαγή ησλ εγγξάθσλ, θιπ.). 

➔ Απνδερφκαζηε πιήξσο ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θάζε αηφκνπ σο πξνο ην ζεμνπαιηθφ 
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πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ έθθξαζε θχινπ ηνπ, ζεβφκελνη/-εο/-α ηηο ηαπηφηεηεο πνπ 

θέξεη θαη ην φλνκα θαη ηηο αλησλπκίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

➔ Καηαλννχκε φηη θάζε κε εηεξνθπιφθηινο ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη θάζε κε cis 

ηαπηφηεηα θαη έθθξαζε θχινπ δελ απνηειεί ςπρηθή αζζέλεηα ή δηαηαξαρή. 

➔ Καηαλννχκε φηη νη πξνζπάζεηεο αιιαγήο ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ή ηεο 

ηαπηφηεηαο θχινπ («Θεξαπείεο κεηαζηξνθήο») είλαη φρη κφλν αλαπνηειεζκαηηθέο, αιιά θαη κε 

αζθαιείο θαη δπλεηηθά βιαπηηθέο γηα ηε ςπρηθή πγεία θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ αηφκσλ. 

➔ Άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξαπείεο κεηαζηξνθήο εκθαλίδνπλ απμεκέλα πνζνζηά 

απηνθηνληθφηεηαο, θαηάζιηςεο θαη ρξήζεο νπζηψλ. 

➔ Καηαλννχκε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ην ζηίγκα ζηηο δσέο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ, θαζψο θαη 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφ κπνξεί λα εθθξάδεηαη. 

➔ Γηαρσξίδνπκε ηα ζέκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο ή έθθξαζεο θχινπ, 

φηαλ δνπιεχνπκε κε ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε ηηο κνλαδηθέο εκπεηξίεο ησλ ακθηθπιφθηισλ αηφκσλ. Ο ακθηθπιφθηινο 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη έλαο απηνχζηνο ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη δελ 

απνηειεί «κεηαβαηηθή» θάζε πξνο έλαλ εηεξφθπιν ή νκφθπιν ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σα 

ακθηθπιφθηια άηνκα έξρνληαη ζπρλά αληηκέησπα κε πνιιαπιή ανξαηφηεηα θαη ακθηζβήηεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπο, ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή σο «ζχγρπζε» ή «πεηξακαηηζκφο» ηφζν απφ cis-

εηεξνθπιφθηια άηνκα, φζν θαη κέζα ζηελ ίδηα ηε ΛΟΑΣΚΗ+ θνηλφηεηα. 

➔ Καηαλννχκε ηελ αλάγθε λα πξνσζνχκε ηελ θνηλσληθή αιιαγή κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ ζηίγκαηνο ζηελ ςπρηθή πγεία θαη επδσία ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη πξνζσπηθέο καο απφςεηο θαη γλψζεηο 

γχξσ απφ ηηο ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζεξαπεία, θαη 

λα αλαδεηνχκε ζπκβνπιεπηηθή ή λα θάλνπκε θαηάιιειεο παξαπνκπέο φηαλ ρξεηάδεηαη. 

➔ Γεκηνπξγνχκε έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ 

ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπο. 

➔ Δπηδηψθνπκε λα απμάλνπκε ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο γχξσ απφ ηηο ΛΟΑΣΚΗ+ 

ηαπηφηεηεο κέζσ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο, επνπηείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο. 

➔ Δπηδεηνχκε λα πξνεηνηκάδνπκε εθπαηδεπφκελνπο/-εο/-α πνπ ζα είλαη επαξθείο/-ή ζηε 

δνπιεηά ηνπο κε ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. 

➔ Πξνζπαζνχκε, θαηά ηε ρξήζε θαη ρνξήγεζε εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ, λα παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα πιήξσο θαη κε 

αθξίβεηα, θαζψο θαη λα ιακβάλνπκε ππφςηλ πηζαλή ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

➔ Δπηδηψθνπκε λα ελεκεξψλνπκε ζπλαδέιθνπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ ππεξεζία καο ζε άιιεο 

ζέζεηο (π.ρ. δηνηθεηηθέο) ζρεηηθά κε ηηο ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηεο θαη ηελ παξνρή ζπκπεξηιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ψζηε λα δηαθπιάζζεηαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ ζε θάζε βήκα ηεο 
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εμππεξέηεζεο ηνπο. 

➔ Πξνζπαζνχκε λα θαηαλννχκε ηηο ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κεγαιχηεξα 

ζε ειηθία άηνκα, αιιά θαη ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα αλαπηχμνπλ. 

➔ Αλαινγηδφκαζηε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ. 

ΛΟΑΣΚΘ+ ηαπηόηεηεο & Δηαζεκαηηθόηεηα 

➔ Πέξαλ ησλ εκπεηξηψλ ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα ή/θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ηνπο, νη πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο 

έξρνληαη αληηκέησπα, δηαζηαπξψλνληαη θαη επηηείλνληαη θαη απφ άιιεο κεηνλνηηθέο ηαπηφηεηεο πνπ 

πηζαλψο θέξνπλ. 

➔ Δίλαη, ζπλεπψο, ζεκαληηθφ γηα ηελ παξνρή ζπκπεξηιεπηηθψλ θαη αζθαιψλ ππεξεζηψλ, σο 

επαγγεικαηίεο λα: 

● Καηαλννχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηεο ηέκλνληαη κε άιιεο 

πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο (π.ρ. δεηήκαηα θνπιηνχξαο θαη ηξφπνπ δσήο, πνιηηηζκηθέο 

πεπνηζήζεηο, θ.ά.). 

● Αλαγλσξίδνπκε ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πνιιαπιέο, θαη ζπρλά 

ζπγθξνπφκελεο, θαλνληζηηθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο, ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ηα 

ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε θπιεηηθέο θαη εζληθέο κεηνλνηηθέο νκάδεο (π.ρ. 

ΛΟΑΣΚΗ+ πξφζθπγεο/-ίζζεο). 

● Αλαινγηδφκαζηε ηηο επηξξνέο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηηο δσέο ησλ 

ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ. 

● Αλαγλσξίδνπκε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο γεληέο θαη ειηθίεο ησλ 

ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ. 

➔ Πξνζπαζνχκε λα θαηαλννχκε ηηο εηδηθέο πξνθιήζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο 

πνπ ππάξρνπλ γηα ηα λέα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε ηηο εηδηθέο πξνθιήζεηο πνπ κπνξεί λα βηψλνπλ ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα κε 

ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο θαη γλσζηηθν-ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπεξίεο. 

➔ Πξνζπαζνχκε λα θαηαλννχκε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ HIV/AIDS ζηηο δσέο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ, 

θαη εηδηθφηεξα ησλ γθέη αλδξψλ. 

➔ Καηαλννχκε ηα εηδηθά εξγαζηαθά ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. 

 

ρεηηθά κε ηελ ίληεξζεμ πνηθηινκνξθία: 

➔ Οθείινπκε λα απμάλνπκε ηελ ελεκεξφηεηά καο γηα ηελ πνηθηινκνξθία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θχινπ θαη ηηο ίληεξζεμ ζσκαηηθφηεηεο, ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπκε ηα άηνκα ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δηαδξνκή πξνο ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 
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ηξαπκάησλ ζηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ εθηεζεί. 

ρεηηθά κε ηηο ΛΟΑΣΚΘ+ νηθνγέλεηεο & ηηο ρέζεηο 

Οη δηεζλείο εηαηξείεο ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη ε Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Παηδηάηξσλ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ λνκηθή αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ ζην γάκν, ηελ παηδνζεζία, ηελ 

ζπλ-γνλετθφηεηα θαη ηελ απφ θνηλνχ αλαδνρή ή επηκέιεηα παηδηψλ. Σα δηεζλή εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

έρνπλ αλαδείμεη εδψ θαη δεθαεηίεο πσο δελ παξνπζηάδεηαη δηαθνξά ζηελ ςπρνθνηλσληθή 

πξνζαξκνγή θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ πνπ κεγαιψλνπλ κε νκφθπινπο γνλείο, ζε ζρέζε 

κε παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ κε εηεξφθπινπο γνλείο. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε θαη ζεβφκαζηε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζρέζεσλ ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ, 

θαηαλνψληαο φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ είλαη πηζαλφ λα πεξηιακβάλνπλ άηνκα κε ηα 

νπνία δελ ζπλδένληαη λνκηθά ή βηνινγηθά. πρλά νη ζρέζεηο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ δελ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο σο εμίζνπ ζεκαληηθέο κε φζεο αθνινπζνχλ έλα 

εηεξνθαλνληθφ πξφηππν. Αθφκε, γηα πνιιά ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα έλα δίθηπν ζηελψλ ζπληξφθσλ ή/θαη 

θίισλ κπνξεί λα απνηειεί κηα νηθνγέλεηα, ε νπνία δε βαζίδεηαη ζε λνκηθνχο ή βηνινγηθνχο δεζκνχο. 

➔ Καηαλννχκε ηηο εκπεηξίεο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ γνλέσλ θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Οη 

ΛΟΑΣΚΗ+ γνλείο έξρνληαη αληηκέησπνη/-εο κε δηαθξίζεηο ζε ζεζκηθφ επίπεδν (π.ρ. έιιεηςε 

αλαγλψξηζεο γνλετθφηεηαο ζε νκφθπια δεπγάξηα), αιιά θαη ζε θάζε πιαίζην ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

ηνπο (θνληηλφ πεξηβάιινλ, εξγαζία, θιπ.). 

➔ Καηαλννχκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο κε εηεξφθπινο ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ή/θαη κηα κε cis ηαπηφηεηα θχινπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε 

ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο ηνπ. 

δ. Χο επαγγεικαηίεο πνπ εξγαδόκαζηε κε ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα πνπ αηηνύληαη 

άζπιν, κε άηνκα πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα σο πξόζθπγεο θαη κε 

κεηαλάζηεο/ηξηεο ΑΝΑΛΟΓΘΖΟΜΑΣΕ 

 

ρεηηθά κε ην πιαίζην 

Οη ΛΟΑΣΚΗ+ πξφζθπγεο/-ηζζεο θαη αηηνχληεο/-νχζεο άζπιν ζπρλά θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο, ηφζν ζηε ρψξα θαηαγσγήο φζν θαη ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. Οη 

δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη είλαη πνιιαπιέο, ραξαθηεξίδνληαη δειαδή απφ ηνλ δηπιφ θνηλσληθφ 

ζηηγκαηηζκφ ιφγσ ηεο ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηάο ηνπο αιιά θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ―μέλνπ‖. πρλά 

ζηεξνχληαη ζηήξημεο θαη ζπκπαξάζηαζεο απφ ηνπο/ηηο νκνεζλείο ηνπο ιφγσ ηνπ ζηίγκαηνο πνπ 

θέξεη ε ηαπηφηεηά ηνπο ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ηνπο, θαη κπνξεί λα γίλνπλ 

ζηφρνο πεξηζσξηνπνίεζεο ή ιεθηηθψλ/ζσκαηηθψλ επηζέζεσλ ζηνπο ήδε αθηιφμελνπο 

θαηαπιηζκνχο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα άηνκα απηά κπνξεί λα βηψζνπλ πεξηζσξηνπνίεζε ή 
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ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη εληφο ηεο ηνπηθήο ΛΟΑΣΚΗ+ θνηλφηεηαο ιφγσ ηεο εζληθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο. 

ρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία αζθαινύο πιαηζίνπ θαη ηηο πξώηεο εληππώζεηο 

Σα άηνκα πνπ αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, ελδέρεηαη λα έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηνλ 

ζηηγκαηηζκφ πνπ έρνπλ δερηεί θαη λα ληψζνπλ θφβν, ληξνπή, αιιά θαη δπζπηζηία απέλαληη 

ζηηο/ζηα/ζηνπο επαγγεικαηίεο ιφγσ ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο θαθνπνίεζεο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί. Μπνξεί ινηπφλ λα απνθξχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο απφ ηηο αξρέο θαη ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο ιφγσ ηνπ θφβνπ φηη ζα ζηηγκαηηζηνχλ ή φηη ζα θνηλνπνηεζεί ε ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηά ηνπο 

ζηελ θνηλφηεηα ηνπο, θηάλνληαο κέρξη θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Σαπηφρξνλα, 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ην άηνκν λα κε γλσξίδεη φηη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε ηαπηφηεηα 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά ζηε δηαδηθαζία παξνρήο 

αζχινπ. 

➔ Ζ δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο πιαηζίνπ ζηελ ππεξεζία είλαη ην πξψην βήκα γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ αηηνχληνο αηφκνπ λα κνηξαζηεί ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα ή 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ηνπ, θάηη πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο 

ππφζεζεο ηνπ. Μηα θαιή πξψηε εληχπσζε είλαη θξίζηκε γηα ηελ αζθάιεηα πνπ ζα αηζζαλζεί ην 

άηνκν ψζηε λα κπνξέζεη λα αλνηρηεί πην γξήγνξα, ρσξίο λα θνβάηαη ηελ πηζαλφηεηα ζηηγκαηηζκνχ 

ή ηηκσξίαο.                          

➔ πλεπψο, ελδείθλπηαη λα ππάξρνπλ, φπνπ είλαη δπλαηφ, νξαηά ζην ρώξν ζηνηρεία ή 

ζύκβνια κέζα από ηα νπνία έλα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκν κπνξεί λα θαηαιάβεη πσο είζηε ελήκεξνη/-

εο/-α γηα ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα ην απαζρνινύλ, όπσο ε ζεκαία ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ ή 

ξνδ ηξίγσλα, αιιά θαη άιια κε δπηηθνθεληξηθά ζεκάδηα, όπσο απηνθόιιεηα/θπιιάδηα κε 

δεπγάξηα όισλ ησλ θύισλ, θξάζεηο/ζπλζήκαηα (όπσο “love is love regardless of gender”) 

ζε θάπνηεο από ηηο πην θνηλέο γιώζζεο, θ.ά. 

➔ Δλεκεξψλεηε ηα άηνκα, θαηά ηελ πξψηε ζαο επαθή, πσο είλαη ειεχζεξα λα κηιήζνπλ γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα επηζπκνχλ.  

➔ Παξνηξχλεηέ ηα λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπο ζε επίπεδν 

ππεξεζηψλ θαη ππνζηήξημεο, θαη δηαζθαιίζηε πσο ζα κπνξνχλ λα ηηο ιάβνπλ κέζα απφ ηελ 

ππεξεζία ζαο, αθφκα θαη κέζσ δηαζχλδεζεο κε άιινλ θνξέα. 

➔ Μελ απνθαιχπηεηε ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θχινπ ησλ αηηνχλησλ αηφκσλ - εληφο ή εθηφο ηνπ θνξέα - ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. 

➔ Με ξσηάηε έλα άηνκν αλ είλαη ΛΟΑΣΚΗ+. Αλη‘ απηνχ, λα δεκηνπξγείηε αζθαιή πιαίζηα ζηα 

νπνία ηα άηνκα ζα κπνξέζνπλ, φηαλ ληψζνπλ άλεηα, λα ην κνηξαζηνχλ ηα ίδηα. 

ρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο επηθνηλσλίαο  
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Ζ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ηνπ αηηνχληνο αηφκνπ κε ηνπο/ηηο επαγγεικαηίεο κπνξεί λα 

δπζρεξαίλεηαη ιφγσ πνιηηηζκηθνχ ή/θαη γισζζηθνχ ράζκαηνο, αιιά θαη απφ ην θφβν ηνπ 

ζηηγκαηηζκνχ αλ απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Ζ ζσζηή επηθνηλσλία κε ην 

εμππεξεηνχκελν άηνκν, ε δεκηνπξγία ρψξνπ γηα ειεχζεξε έθθξαζε, θαζψο θαη ε ελεξγεηηθή 

αθξφαζε, απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ή/θαη ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ. 

➔ Γηαζθαιίζηε πσο ε φπνηα ζπλάληεζε έρεηε, ηειείηαη ζε ήζπρν ρψξν, ρσξίο θιίκα βηαζχλεο 

θαη θξνληίζηε λα κελ ππάξρνπλ δηαθνπέο. 

➔ Γψζηε ζην εμππεξεηνχκελν άηνκν ηελ πιήξε πξνζνρή ζαο θαη βεβαησζείηε φηη απαληάηε 

ζηηο εξσηήζεηο θαη θαηαλνείηε ηηο αλεζπρίεο ηνπ. 

➔ Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζθέξεηε ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα, εθφζνλ ππάξρεη, λα δεηήζεη λα 

εμππεξεηεζεί απφ άηνκν άιινπ θχινπ. 

➔ Μελ ππνζρεζείηε θάπνηα ππεξεζία πνπ δελ κπνξείηε λα παξέρεηε σο αηνκηθφηεηα ή σο 

θνξέαο. 

➔ Μελ ππνζρεζείηε απφιπηε εκπηζηεπηηθφηεηα εάλ δελ κπνξείηε λα ηε δηαζθαιίζεηε. ε 

πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα θνηλνπνηεζνχλ ζε ηξίηα άηνκα, ελεκεξψζηε ην άηνκν 

γηα ην πνηα άηνκα ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο. 

➔ Δπηβεβαηψζηε ζην άηνκν φηη αθνχηε πξνζεθηηθά ηα ιεγφκελά ηνπ αθνινπζψληαο ηαθηηθέο 

ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, φπσο ην λα επαλαιακβάλεηε απηά πνπ κφιηο εηπψζεθαλ ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ηα θαηαιάβαηε ζσζηά. Με πξνζνρή θαη ελζπλαίζζεζε πξνζπαζήζηε λα 

απνζαθελίζεηε φ,ηη δελ θαηαιαβαίλεηε. Αλαγλσξίζηε ηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ (π.ρ. ιέγνληαο 

―Αθνχγεηαη ζαλ κηα πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε. Λππάκαη.‖).  

➔ Απνθχγεηε ηελ πηζαλφηεηα επαλαηξαπκαηηζκνχ. Μελ ―αλνίγεηε‖ έλα ηξαχκα ρσξίο λα 

γλσξίδεηε πψο λα ην δηαρεηξηζηείηε. 

➔ ηαλ θάπνην άηνκν ζαο απνθαιχπηεη ηε ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηά ηνπ, επραξηζηήζηε ην γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ. 

➔ Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα απνθχγεηε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ 

πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ην ίδην ην άηνκν ή ε ζρέζε ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, θάπνηα άηνκα κπνξεί λα είλαη παληξεκέλα κε άηνκν άιινπ θχινπ, αιιά λα 

εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ (είηε γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο είηε γηα ξνκαληηθνχο/ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο). 

➔ ε έλα ηξαλο άηνκν είλαη απαξαίηεην λα απεπζχλεζηε ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα θαη ηηο 

αλησλπκίεο πνπ έρεη δηαιέμεη ην ίδην. 

➔ Διέγμηε φηη θαηαιαβαίλεηε ηη ελλνεί θάπνην σθεινχκελν άηνκν φηαλ ρξεζηκνπνηεί ΛΟΑΣΚΗ+ 

νξνινγίεο, ξσηψληαο κεηά «ηη ζεκαίλεη απηή ε ιέμε γηα ζέλα;», θαζψο ελδέρεηαη, ιφγσ ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ, λα ηελ ελλνηνδνηεί δηαθνξεηηθά απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην δπηηθφ πιαίζην. 
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➔ Σα εξγαδφκελα ζην ρψξν ηνπ αζχινπ ρξεηάδεηαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα άληζα δπλακηθά 

εμνπζίαο θαη ηζρχνο πνπ αλαπφθεπθηα αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ίδησλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ 

αηηνχληαη άζπιν. Κάζε θίλεζε ή απφθαζε ελφο/κηαο επαγγεικαηία ελδέρεηαη λα επεξεάζεη 

θαζνξηζηηθά ηελ έθβαζε κηαο δηαδηθαζίαο εμαηξεηηθά θξίζηκεο γηα ηε δσή θαη ηελ πξνζηαζία ελφο 

ηδηαίηεξα επάισηνπ αηφκνπ. 

ρεηηθά κε ηα Ζεηήκαηα Δηεξκελείαο 

Κάπνηεο θνξέο ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηε δηεξκελεία θαη ηε 

δηακεζνιάβεζε, νη νπνίεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε: 

● Σελ θαρππνςία ηνπ αηηνχληνο αηφκνπ απέλαληη ζηνλ/ζηελ δηεξκελέα ιφγσ θφβνπ γηα 

ην πνιηηηζκηθφ ζηίγκα πνπ εηθάδνπλ φηη κπνξεί λα θέξεη, γηα ηελ πηζαλφηεηα λα 

παξαβηαζηεί ην απφξξεηφ ηνπο θαη λα θηάζνπλ νη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηελ 

θνηλφηεηα ησλ νκνεζλψλ ηνπ, φηαλ ν/ε δηεξκελέαο αλήθεη ζηελ ίδηα εζλνηηθή/γισζζηθή 

νκάδα. 

● Σε δπζθνξία ηνπ αηηνχληνο αηφκνπ ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπ/ηεο δηεξκελέα, αιιά θαη ηεο 

ζηηγκαηηζηηθήο ή θαθνπνηεηηθήο γιψζζαο απφ ηε κεξηά ηνπ/ηεο δηεξκελέα ιφγσ 

πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ θαη ειιηπνχο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ΛΟΑΣΚΗ+ δεηήκαηα. 

● Σελ έιιεηςε φξσλ θαηά ηε δηεξκελεία ζρεηηθά κε ην θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα, θάηη 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξεμεγήζεηο ιφγσ ρξήζεο πξνβιεκαηηθνχ ή 

θαθνπνηεηηθνχ ιεμηινγίνπ. 

● Σε δπζθνξία ηνπ/ηεο δηεξκελέα ιφγσ ηεο ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο αηφκνπ. 

Πξνηεξαηφηεηα φισλ ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ν ζεβαζκφο, ε άλεζε θαη ε αζθάιεηα 

ησλ σθεινχκελσλ αηφκσλ. Πξνζπαζήζηε λα πξνιακβάλεηε θαη λα επηιχεηε δεηήκαηα 

δηεξκελείαο, κε ζηφρν ε εκπεηξία ηνπο λα θαηαζηεί φζν ην δπλαηφλ πην αμηνπξεπήο. 

➔ Δλεκεξψλεηε ηνπο/ηηο δηεξκελείο θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπο γηα ηελ πηζαλφηεηα λα ρξεηαζηεί 

λα εμππεξεηήζνπλ ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα. 

➔ Πξνζθέξεηε εθπαίδεπζε ζηνπο/ζηηο δηεξκελείο ζε ηαθηηθή βάζε, φηαλ θαη φπνπ είλαη 

δπλαηφλ. Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ιάβνπλ κηα βαζηθή 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηφηεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ζρεηηθά εγρεηξίδηα. 

➔ πληζηάηαη ε ρξήζε εμσθνηλνηηθψλ δηεξκελέσλ, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα ζα αηζζάλνληαη αζθάιεηα, ρσξίο λα θνβνχληαη γηα ηε 

δηαθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπο. 

➔ Μελ ππνζέηεηε πσο ην εμππεξεηνχκελν άηνκν πξνηηκά ππνρξεσηηθά γπλαίθα δηεξκελέα. 

➔ Δάλ έλαο/κηα δηεξκελέαο είλαη κφληκνο/-ε/-ν ππάιιεινο ζαο, ζα πξέπεη λα θξνληίζεηε λα 

έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια γηα λα εμππεξεηεί αλζξψπνπο αλεμάξηεηα απφ ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, φπσο ην θχιν θαη ε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο. Χζηφζν, αλ έλαο/κηα δηεξκελέαο δελ είλαη 

κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ζαο, είλαη πξνηηκφηεξν λα ηνλ/ηελ απνζχξεηε απφ ηελ εμππεξέηεζε 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ, ψζηε λα κελ ππνλνκεπζεί ε αίζζεζε αζθάιεηάο ηνπ, δεηψληαο 

παξάιιεια λα ζαο ππνδείμεη έλαλ/κία άιιν/-ε δηεξκελέα (UNHCR & IOM, 2015). 
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ρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο από πιεπξάο ππεξεζίαο 

Δίλαη απαξαίηεην γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ζε επίπεδν ππεξεζίαο λα πιεξνχληαη 

νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

➔ Παξαθνινχζεζε απφ ηνπο/ηηο εξγαδνκέλνπο/-εο ζρεηηθψλ δξάζεσλ επηκφξθσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ΛΟΑΣΚΗ+ ζέκαηα, ή ηνπιάρηζηνλ ε εμνηθείσζε κε απηά κέζσ 

πξνζσπηθήο κειέηεο. 

➔ Να γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ πξνζθχγσλ/-ηζζψλ ζηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο θνηλφηεηεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα άηνκα απηά δελ ζα απνκνλσζνχλ 

εμαηηίαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο ή ηνπ ζεσξνχκελνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηαπηφηεηαο, ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ. 

➔ Να ππάξρεη ζρεδηαζκφο ελεκεξσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ζρεηηθά κε ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα πνπ αηηνχληαη άζπιν, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο, θαζψο θαη ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ 

ηαπηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ. 

➔ Να πξνσζείηαη ε ζέζπηζε επίζεκσλ ζπλεξγαζηψλ κε παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνρεπκέλα ζε ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα, ψζηε ηα άηνκα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ζπκπεξηιεπηηθέο θνηλσληθέο παξνρέο, ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, ηαηξηθή πεξίζαιςε, 

θαζψο θαη ζε άιιεο ζεκαληηθέο κνξθέο ππνζηήξημεο. 

➔ Να βξίζθνληαη νη ππεξεζίεο ζε επαθή θαη λα γλσξίδνπλ ηηο ηνπηθέο ΛΟΑΣΚΗ+ νξγαλψζεηο. 

➔ Γηα λα απνηειεί κηα ππεξεζία αζθαιή ρψξν γηα ηα ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα, είλαη ζεκαληηθφ λα 

είλαη πξψηα ζπκπεξηιεπηηθή θαη ζηα ΛΟΑΣΚΗ+ πνπ εξγάδνληαη ζε απηή, ηα νπνία πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ρσξίο ην θφβν δηάθξηζεο, 

ζηηγκαηηζκνχ ή θαθνπνίεζεο. 

 

 

ε. Χο επαγγεικαηίεο εθπαίδεπζεο ΟΦΕΘΛΟΤΜΕ ΝΑ έρνπκε θαηά λνπ 

➔ Σα ζρνιεία έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνιακβάλνπλ θαη λα θαηαπνιεκνχλ φιεο ηηο κνξθέο 

εθθνβηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νκνθνβηθνχ, ηξαλζθνβηθνχ, ηληεξθνβηθνχ, 

ακθηθνβηθνχ εθθνβηζκνχ. Αθφκε θαη ε αδξάλεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί πξάμε 

(ζπλελνρήο)..  

➔ Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επζχλε λα δηαθπιάηηνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ απφ θάζε 

είδνπο θίλδπλν αθφκε θαη ςπρνινγηθήο θχζεσο. ηαλ απνθεχγνπλ λα ζίμνπλ ακθηιεγφκελα 

δεηήκαηα φπσο ε ζεμνπαιηθή πνηθηινκνξθία, δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

ζέκα-ηακπνχ, κε απνηέιεζκα λα επηθξαηνχλ θαη λα δηαησλίδνληαη ζηεξενηππηθέο θαη 
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παξσρεκέλεο αληηιήςεηο ζην ζρνιείν. 

➔ Οη εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη λα επαλαπαχνληαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ηα ζχκαηα νκνθνβηθνχ, 

ηξαλζθνβηθνχ, ηληεξθνβηθνχ, ακθηθνβηθνχ εθθνβηζκνχ κπνξνχλ κφλα ηνπο λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Σα ζχκαηα νκνθνβηθνχ, ηξαλζθνβηθνχ, ηληεξθνβηθνχ, 

ακθηθνβηθνχ εθθνβηζκνχ ρξήδνπλ εηδηθήο κέξηκλαο. Καη γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ρξεηάδεηαη 

πξψηα λα ληψζνπλ φηη είλαη αζθαιέο λα αλαθέξνπλ ην πεξηζηαηηθφ θαη λα δεηήζνπλ 

ππνζηήξημε. Δθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκάησλ, θαηά ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

εθθνβηζκνχ απαξαίηεηε είλαη θαη ε παξέκβαζε πξνο ηα άηνκα πνπ αζθνχλ ηνλ εθθνβηζκφ, 

κέζα απφ κηα παηδαγσγηθή θαη φρη ακηγψο ηηκσξεηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία σζηφζν ζα 

δηαζθαιίδεη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο επαλεκθάληζεο νκνθνβηθνχ, ηξαλζθνβηθνχ, 

ακθηθνβηθνχ θαη ηληεξθνβηθνχ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν. 

➔ Πξνηείλεηαη ε ζηφρεπζε ζε κηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηελ 

εθπαίδεπζε, πνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ην ζεβαζκφ ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ην δηθαίσκα 

βέιηηζηεο αλάπηπμεο θάζε παηδηνχ. Μηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηα δηθαηψκαηα απμάλεη ηελ 

πξφζβαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, θαζψο πξνσζεί ηε ζπκπεξίιεςε, ηηο 

ίζεο επθαηξίεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. Δπηπιένλ, βειηηψλεη γεληθφηεξα ηελ 

πνηφηεηα ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο πξνψζεζεο καζεην-θεληξηθψλ, ζπκκεηνρηθψλ θαη 

βησκαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο αζθαινχο καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, επλντθνχ γηα ηε κάζεζε, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζήηξηεο/-ηέο 

απνιακβάλνπλ θαη επσθεινχληαη πιήξσο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

➔ Μεξηκλνχκε γηα έλα πκπεξηιεπηηθό ρνιείν 

πκπεξίιεςε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ππάξρεη, φηαλ φινη νη 

άλζξσπνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ θαη λα 

εθθξάζνπλ αλνηρηά θαη νξαηά ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα, ηελ 

έθθξαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ηνπο, κε πιήξε αζθάιεηα θαη ειεπζεξία. 

ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηα ΛΟΑΣΚΗ+ παηδηά, ηα παηδηά κε ΛΟΑΣΚΗ+ γνλείο ή άιια κέιε  

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη φηαλ: 

● νη ζπλζήθεο ηνπο επηηξέπνπλ λα εθθξάζνπλ πιήξσο ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη λα     

αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, 

● ελζαξξχλνληαη θαη έρνπλ πξαγκαηηθέο επθαηξίεο λα εθθξαζηνχλ, λα αλαπηχμνπλ 

εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηε ζρνιηθή 

δσή, 

● ληψζνπλ φηη αλαγλσξίδνληαη θαη είλαη απνδεθηά ζην ζρνιείν, 

● έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ», θαη ζεσξνχλ φηη ηα ίδηα θαη ε νηθνγέλεηά ηνπο 
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ιακβάλνληαη ππφςε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ηφζν ηηο 

εθπαηδεπηηθέο φζν θαη ηηο εμσζρνιηθέο 

● ληψζνπλ αζθάιεηα θαη δίθαηε κεηαρείξηζε ζην ζρνιείν, 

● αλαγλσξίδνπλ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο, ηα βηψκαηα θαη νη πξνζσπηθέο 

ηνπο ζπλζήθεο ζα αληηκεησπίδνληαη πάληα σο ζεκαληηθά θαη έγθπξα. 

 

➔ Δάλ πξαγκαηηθά επηζπκνχκε λα θαηαπνιεκήζνπκε ηελ νκνθνβία, ηξαλζθνβία, ακθηθνβία, 

θαη ηληεξθνβία, ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θαη λα απνδνκήζνπκε ηελ εηεξνθαλνληθφηεηα 

θαη ην αξλεηηθφ ζπηξάι πνπ δεκηνπξγεί ακθηζβεηψληαο δηαξθψο ηηο εζσηεξηθεπκέλεο 

εηεξνθαλνληθέο αληηιήςεηο καο θαη πξνσζψληαο έλα φξακα εηιηθξίλεηαο, απνδνρήο θαη 

ζπκπεξίιεςεο. 

➔ Σν πξψην βήκα γηα ηελ απνδνρή θαη ηε ζπκπεξίιεςε ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηνηήησλ είλαη ε 

πηνζέηεζε ζπκπεξηιεπηηθήο, νπδέηεξεο σο πξνο ην θχιν γιψζζαο. Ζ γιψζζα απνηειεί 

κηα δπλακηθή, θνηλσληθή δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη απνθιεηζκνχο αιιά θαη λα 

απειεπζεξψζεη, δεκηνπξγψληαο λέα λνήκαηα θαη πξαγκαηηθφηεηεο κεηψλνληαο ηηο 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη ην ζηηγκαηηζκφ νκάδσλ αλζξψπσλ δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε 

ζπλάληεζή καο κε ηελ πνηθηιία ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ ηαπηνηήησλ. H νπδέηεξε σο πξνο ην θχιν 

γιψζζα είλαη έλαο γεληθφο φξνο ν νπνίνο θαιχπηεη ηε ρξήζε κε ζεμηζηηθήο, 

ζπκπεξηιεπηηθήο γιψζζαο ή δίθαηεο σο πξνο ην θχιν γιψζζαο. θνπφο ηεο νπδέηεξεο σο 

πξνο ην θχιν γιψζζαο είλαη λα απνθεχγνληαη επηινγέο ιέμεσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

απνδνζεί ραξαθηήξαο πξνθαηάιεςεο, δηάθξηζεο ή απαμίσζεο, επεηδή ππνλννχλ φηη έλα 

θχιν είλαη ν θαλφλαο. Ζ ρξήζε δίθαηεο θαη ζπκπεξηιεπηηθήο σο πξνο ην θχιν γιψζζαο 

ζπληειεί επίζεο ζηε κείσζε ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ, πξνάγεη ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Ζ νπδέηεξε ή ζπκπεξηιεπηηθή σο πξνο ην 

θχιν γιψζζα δελ είλαη απιψο δήηεκα πνιηηηθήο νξζφηεηαο, θαζψο ε γιψζζα αληαλαθιά 

θαη επεξεάδεη δπλακηθά λννηξνπίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο 

Ση άιιν κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπκπεξηιεπηηθνχ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο: 

➔ Ξεθηλάκε κε ηελ απιή, εηιηθξηλή αλαγλψξηζε φηη ππάξρνπλ ΛΟΑΣΚΗ+ άλζξσπνη θαη ζρέζεηο, 

απμάλνληαο ηελ νξαηφηεηα ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ θαη αληηκεησπίδνπκε ηα αξλεηηθά ζρφιηα 

σο αθνξκέο γηα λα αλνίμνπκε ηε ζπδήηεζε. 

➔ ε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, ηίζεληαη νη θαλφλεο ζπλχπαξμεο ηεο 

ηάμεο, ψζηε φια ηα παηδηά λα ληψζνπλ αζθάιεηα θαη ζπκπεξίιεςε. 

➔ Δληζρχνπκε θαη επηβξαβεχνπκε ηελ πξν-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ αθνξά ην αίζζεκα 

πγηνχο πεξηέξγεηαο, ζπκπάζεηαο, ελζπλαίζζεζεο θαη αιιειεγγχεο. 
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➔ Αλνίγνπκε ζπδεηήζεηο γηα ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηε κνλαδηθφηεηα θάζε αηφκνπ, ηελ 

αλαγλσξίδνπκε ζεηηθά θαη ηελ επηθπξψλνπκε. 

➔ Πξνσζνχκε ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ηελ ελεξγφ πνιηηεηφηεηα. 

➔ Δλζαξξχλνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία, ηνλ θξηηηθφ δηάινγν, ηε δηαδξαζηηθή 

ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

➔ Πξνζπαζνχκε λα ζπκπεξηιακβάλνπκε ελεξγά ηηο νκφθπιεο νηθνγέλεηεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

κε ηξαλο γνλείο ζηε ζρνιηθή δσή. 

➔ Πξνζέρνπκε πνηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχλ νη καζήηξηεο/-έο καο, φηαλ αλαθέξνληαη ζε 

ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα θαη επηζεκαίλνπκε πνηεο ιέμεηο ζπληζηνχλ πξνζβνιέο, ελζαξξχλνληαο 

ζπγρξφλσο ηε ρξήζε γιψζζαο κε ζεβαζκφ πξνο φινπο ηνπο αλζξψπνπο. 

➔ Παξέρνπκε εμεγήζεηο σο πξνο ηε ζεκαζία ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ φξσλ ρξεζηκνπνηψληαο απινχο, 

πεξηγξαθηθνχο νξηζκνχο αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ. 

➔ Εεηάκε λα κάζνπκε πψο απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη πψο ζα ήζειαλ λα απνθαινχληαη ηα 

ΛΟΑΣΚΗ+ άηνκα θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε άηνκν 

αλαθεξφκελν ζηνλ εαπηφ ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αλησλπκίεο θαη ην φλνκα πνπ καο έρεη 

ππνδείμεη. 

➔ ζνλ αθνξά ηε ρξήζε έκθπια δηαρσξηζκέλσλ ρψξσλ (π.ρ. κπάληα/ηνπαιέηεο), 

επηηξέπνπκε ζε ηξαλο θαη ίληεξζεμ καζήηξηεο/-έο λα ρξεζηκνπνηνχλ φπνηνλ ρψξν ζέινπλ 

θαη πξνζέρνπκε αλ θάπνην άηνκν παξελνριείηαη ή παξεκπνδίδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ρψξν πνπ επηζπκεί. 

➔ Πξνζπαζνχκε λα δηαζθαιίζνπκε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ ηξαλο θαη ίληεξζεμ καζεηψλ/-ξηψλ 

ζε ζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ππάξρνπλ ηπρφλ δηαρσξηζκνί κε βάζε 

ην θχιν (π.ρ. ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο, ζε εθδξνκέο, θ.ά.). 

➔ Απνηεινχκε εκείο πξφηππν ζεβαζκνχ θαη ζπκπεξίιεςεο γηα ηηο/ηνπο καζήηξηέο/-έο καο. 

➔ Αλαγλσξίδνπκε ην θαζήθνλ καο λα παξεκβαίλνπκε ζε νκνθνβηθά, ηξαλζθνβηθά, 

ακθηθνβηθά θαη ηληεξθνβηθά πεξηζηαηηθά, λα ηα θαηαγξάθνπκε θαη λα ηα παξαθνινπζνχκε. 

➔ Αληηκεησπίδνπκε ηηο απνθαιχςεηο ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ηαπηφηεηαο ή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ κε θαηαλφεζε, ελεξγεηηθή αθξφαζε, απνδνρή, ελζπλαίζζεζε 

θαη ερεκχζεηα. 

➔ Αληηκεησπίδνπκε ηηο εθθξάζεηο νηθεηφηεηαο κεηαμχ νκφθπισλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ηνλ ίδην 

αθξηβψο ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη θαη ηα εηεξφθπια δεπγάξηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο δηαθξίζεηο. 

➔ Απνθεχγνπκε ηελ επηβνιή θαλφλσλ ζρεηηθά κε ην ληχζηκν θαη ηελ εκθάληζε, νη νπνίνη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη βάζεη θχινπ, θαη δηαζθαιίδνπκε πσο θάζε καζεηήο/-ξηα είλαη 

ειεχζεξνο/-ε λα εθθξαζηεί κε ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκεί. 

➔ πκπεξηιακβάλνπκε ζηα καζήκαηά καο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

εκπεηξίεο φισλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. Υξεζηκνπνηνχκε ζεηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ 
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αηφκσλ θαζψο θαη ηεο ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ ηζηνξία, ζηελ επηζηήκε, ηελ ηέρλε, 

ηελ δηεθδίθεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, θ.ά. 

➔ Αλαξηνχκε ζε εκθαλή ζεκεία δηάθνξεο αθίζεο κε ζεηηθά κελχκαηα γηα ηηο ΛΟΑΣΚΗ+ 

ηαπηφηεηεο (π.ρ. εηθφλεο ΛΟΑΣΚΗ+ αλζξψπσλ, νηθνγελεηψλ κε ΛΟΑΣΚΗ+ γνλείο, θ.ά.) 

➔ Βεβαησλφκαζηε φηη νη καζήηξηεο/-έο καο γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη πψο λα 

θαηαγγέιινπλ ηηο δηαθξίζεηο. 

➔ Ακθηζβεηνχκε ζε θάζε επθαηξία ηα έκθπια ζηεξεφηππα, μεθηλψληαο απφ ηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία. 

➔ Παξέρνπκε ρξήζηκεο πεγέο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη νη ΛΟΑΣΚΗ+ 

καζήηξηεο/-έο, έηζη ψζηε λα ηηο/ηνπο/ηα βνεζήζνπκε λα θάλνπλ αζθαιείο επηινγέο. 

➔ Δπαηζζεηνπνηνχκε θαη ελδπλακψλνπκε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Μνηξαδφκαζηε 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη δεκηνπξγνχκε κηθξέο νκάδεο ζπκκάρσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

➔ Δπηκνξθψλνπκε γνλείο/θεδεκφλεο. 

➔ πλεξγαδφκαζηε κε άιινπο θνξείο (π.ρ. δήκνπο, νξγαληζκνχο πξνζηαζίαο αλειίθσλ θ.ά.). 

5.4 ΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ: ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΖΜΑΣΑ (1/2) 

 

➔ Γελ ππνζέηνπκε φηη γλσξίδνπκε θαιχηεξα απφ ην ίδην ην άηνκν ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ ή ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπ. 

➔ Γελ ππνζέηνπκε θαη δε ξσηάκε ζηνηρεία γηα ηελ αλαηνκία (βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θχινπ) 

ελφο αηφκνπ. 

➔ Γελ ππνζέηνπκε ηνλ ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό ή/θαη ηελ ηαπηόηεηα θύινπ ελφο 

αηφκνπ κε βάζε ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε ή ηελ έθθξαζε ηνπ θχινπ ηνπ. 

➔ Γελ ππνζέηνπκε ην θύιν θαη ηηο αλησλπκίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε άηνκν. 

➔ Γελ ρξεζηκνπνηνχκε άιιν φλνκα ή αλησλπκίεο, απφ απηά πνπ καο ππνδεηθλχεη έλα ηξαλο 

άηνκν κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ. 

➔ Γελ δηνξζψλνπκε ηα άηνκα φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ έκθπια δηαρσξηζκέλνπο ρψξνπο. 

➔ Γελ αληηκεησπίδνπκε ηε δπζθνξία θχινπ σο ςπρηθή δηαηαξαρή θαη δελ ζεσξνχκε φηη 

εθθξάδεηαη ή βηψλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ φια ηα ηξαλο άηνκα. 

➔ Γελ ζπκβνπιεχνπκε ίληεξζεμ άηνκα λα πξνβνχλ ζε επεκβάζεηο ή άιιεο ηαηξηθέο ελέξγεηεο 

πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πγεία ηνπο, εάλ δελ ην επηζπκνχλ 

➔ Γελ ζπκβνπιεχνπκε ηξαλο άηνκα λα πξνβνχλ ζε ηαηξηθέο παξεκβάζεηο θπινκεηάβαζεο 

εάλ δελ ην επηζπκνχλ. Αληίζηνηρα, δελ ηα απνζαξξχλνπκε λα ην πξάμνπλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ. 

➔ Γελ εξκελεχνπκε ηε δνκή θαη κνξθή ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ, 

κε βάζε ηα εηεξνθαλνληθά θαη έκθπια ζηεξεφηππα. 



      ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΔΠΗΜΟΡΦΟΤΜΔΝΑ ΆΣΟΜΑ, ΑΘΖΝΑ 2022                            

ζει. 81       

➔ Γελ αξλνχκαζηε, νχηε παξαβιέπνπκε ηνλ γνλετθφ ξφιν θαλελφο/θακίαο απφ ηνπο 

νκφθπινπο γνλείο ελφο παηδηνχ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη λνκηθά αλαγλσξηζκέλε ζρέζε κε ην 

παηδί ηνπ. 

➔ Γελ ιέκε «γελλήζεθε άλδξαο/γπλαίθα» ή «είζαη βηνινγηθά άλδξαο/γπλαίθα». Λέκε «ην θχιν 

πνπ ζνπ απνδφζεθε θαηά ηε γέλλεζή ζνπ είλαη …».  

➔ Γελ ρξεζηκνπνηνχκε φξνπο φπσο «ηξαβεζηί», «ηξαλζέμνπαι», θαζψο είλαη άθξσο 

ηαηξηθνπνηεκέλνη/παζνινγηθνπνηεηηθνί. Ο φξνο «ηξαβεζηί» παξαπέκπεη θαη ζε ηξαλο αλζξψπνπο 

πνπ παξέρνπλ ζεμνπαιηθή εξγαζία θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαθνπνηεηηθά ζην παξειζφλ. Ο φξνο 

«ηξαλζέμνπαι» ζπλδέεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηξαλο αλζξψπνπ κε ην θχιν πνπ ηνπ απνδφζεθε θαηά ηε 

γέλλεζε θαη φρη κε ην θνηλσληθφ ηνπ θχιν, φπσο ζα έπξεπε. Πξνηηκνύκε ηνλ όξν 

«θξνζληξέζεξ» αληί ηνπ “ηξαβεζηί”. 

➔ Γελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη αλαθνξέο ζε «ηξίην θχιν»: δελ ππάξρεη νχηε «πξψην» 

(πξσηαγσληζηηθφ ή θπξίαξρν) θχιν, νχηε δεχηεξν (θαη ππνδεέζηεξν), νχηε, θαη‘ επέθηαζε «ηξίην». 

Σν θύιν (είηε ην βηνινγηθφ είηε ην θνηλσληθφ) εθθξάδεηαη ζε έλα ζπλερέο, απνηειεί δειαδή 

θάζκα. 

➔ ε  θακία  πεξίπησζε  δελ  αλαθεξφκαζηε ζε «Γηφξζσζε  ή  Αιιαγή  Φχινπ» θαη 

«επλνπρηζκφ», θξάζεηο πνπ είηε εκθαλίδνπλ ηελ δηαδηθαζία σο κηα αξλεηηθά θνξηηζκέλε, βάλαπζε 

«παξέκβαζε» είηε σο κηα «επαλνξζσηηθή» παξέκβαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάπνηαο βιάβεο 

είηε ππνβαζκίδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο. Θα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ν όξνο 

«επαλαπξνζδηνξηζκόο ή επηβεβαίσζε θύινπ», πνπ πεξηγξάθεη ηε καθξά δηαδηθαζία ηεο 

κεηάβαζεο (ζε επίπεδν πξνζσπηθφ-θνηλσληθφ, λνκηθφ, ηαηξηθφ) θαη ππνδειψλεη έλαλ πιήξσο 

ιεηηνπξγηθφ άλζξσπν (θαη φρη «αθξσηεξηαζκέλν»). 

➔ ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα δειψλνπκε ή λα ππνλννχκε φηη νη ακθηθπιφθηινη 

άλζξσπνη είλαη «αλαπνθάζηζηνη», «κπεξδεκέλνη», «ιεζβίεο», «γθέη» ή «πνιπγακηθνί», νχηε φηη 

«δνθηκάδνπλ» ή «πεηξακαηίδνληαη» κε ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο. Πξφθεηηαη απιψο γηα έλαλ 

εξσηηθφ/ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζαλ φινπο ηνπο άιινπο θαη ηίπνηα παξαπάλσ.               
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5.5 ΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ: ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΖΜΑΣΑ (2/2) 

α. Χο άηνκα πνπ ππνδερόκαζηε θαηαγγειίεο ή αλαθνξέο: 

➔ Γελ βάδνπκε ζε εηζαγσγηθά ην νλφκαηα, ηηο αλησλπκίεο ή ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ελφο 

ηξαλο αηφκνπ. Σν λα ην θάλνπκε, εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζή καο φηη ην φλνκα, νη αλησλπκίεο 

ή ε ηαπηφηεηα κε ηα νπνία απηνπξνζδηνξίδεηαη ην εμππεξεηνχκελν πξφζσπν είλαη ηειηθά 

άθπξα, ςεπδή ή ηεινχλ ππφ ακθηζβήηεζε. 

➔ Γε ρξεζηκνπνηνχκε θξάζεηο φπσο: «αζρνινχκαη κε ηελ ππφζεζε κηαο γπλαίθαο πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη άλδξαο» ή «...πνπ δελ είλαη αιεζηλή γπλαίθα». 

➔ Γελ ππνηηκνχκε ηα άηνκα πνπ βίσζαλ δηάθξηζε θαη ηελ θαηαγγέιινπλ: 

● Ρσηψληαο ηα αλ είλαη ζίγνπξα φηη βξέζεθαλ ζε απηή ηε ζέζε εμ αηηίαο ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο 

● Ρσηψληαο ηα κήπσο ην άηνκν πνπ έθαλε ηελ αξλεηηθή δηάθξηζε «αζηεηεπφηαλ» 

● Κάλνληαο ηνπο επίθιεζε ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, φηαλ ε θαηαγγειία ησλ 

αηφκσλ αθνξά ξεηνξηθή κίζνπο ή/θαη έγθιεκα κίζνπο 

● Καηεγνξψληαο ην άηνκν πνπ αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθφ γηα ην φηη «πξνθάιεζε» ζην 

εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ κε ηα ξνχρα ηνπ, ηνλ ηξφπν πεξπαηήκαηνο, νκηιίαο ή 

θάηη άιιν 

● Τπνλνψληαο φηη ην άηνκν ζα κπνξνχζε λα είρε απνθχγεη ηε δηάθξηζε «αλ ήηαλ πην 

πξνζεθηηθφ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηελ εκθάληζε ηνπ θ.α.». 

 

 

β. Χο γνλείο:  
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➔ Γελ θαθνπνηνχκε ζσκαηηθά/ιεθηηθά  ην παηδί, ιφγσ ηεο ΛΟΑΣΚΗ ηαπηφηεηαο ηνπ 

➔ Γελ εμαηξνχκε ηα παηδηά θαη ηα λεαξά άηνκα απφ ηηο νηθνγελεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

➔ Γελ παξεκπνδίδνπκε ηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζε ΛΟΑΣΚΗ θίινπο/-εο, εθδειψζεηο     

                   θαη πεγέο ελεκέξσζεο 

➔ Γελ ελνρνπνηνχκε ην παηδί καο, φηαλ δέρεηαη δηαθξίζεηο ιφγσ ηεο ΛΟΑΣΚΗ ηαπηφηεηαο  

                   ηνπ 

➔ Γελ πηέδνπκε ην παηδί καο λα γίλεη πην αλδξνπξεπέο ή πην ζειππξεπέο 

➔ Γελ πξνβαίλνπκε ζε δειψζεηο ηχπνπ: ‖ν ζεφο ζα ζε ηηκσξήζεη επεηδή είζαη ΛΟΑΣΚΗ+‖, 

―ληξέπνκαη γηα εζέλα‖ ή ―ν ηξφπνο πνπ θέξεζαη θαη ε εκθάληζε ζνπ ληξνπηάδνπλ ηελ 

νηθνγέλεηα‖ 

 

 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ  
- ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ  
 
➢ Δ.Δ. - Μεραληζκόο εληνπηζκνύ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο 

Ζ ππεξεζία «Ζ Δπξψπε ζνπ — πκβνπιέο» είλαη κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία παξνρήο ζπκβνπιψλ ηεο 
ΔΔ. Οη ζπκβνπιέο παξέρνληαη απφ λνκηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ηηο 24 επίζεκεο 
γιψζζεο ηεο ΔΔ θαη γλσξίδνπλ θαιά ηφζν ην δίθαην ηεο ΔΔ φζν θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο φισλ ησλ 
ρσξψλ ηεο ΔΔ. Ζ ππεξεζία «Ζ Δπξψπε ζνπ — πκβνπιέο» απαληά ζε εξσηήζεηο πνιηηψλ ή 
επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηα αηνκηθά ηνπο δηθαηψκαηα ζηελ ΔΔ. 

θαη ππνβνιή εξψηεζεο εδψ 
 

➢ ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο  

Τπνβνιή θαηαγγειίαο   

 

➢ Γ..Δ.Δ. - Η.Ν.Δ. - «ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ & ΑΝΔΡΓΧΝ» (ΚΔ.Π.Δ.Α./Γ..Δ.Δ.)  

Τπνβνιή θαηαγγειίαο 

 

➢ Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο (Αλεμάξηεηε Αξρή) 

Τπνβνιή θαηαγγειίαο   
 

➢ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Αλεμάξηεηε Αξρή)  

Τπνβνιή θαηαγγειίαο   
 

➢ Διιεληθή Αζηπλνκία  

          Τπνβνιή θαηαγγειίαο γηα πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο 

  

https://asf.youreurope.europa.eu/?lang=el%20(%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1)
https://asf.youreurope.europa.eu/?lang=el%20(%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1)
https://europa.eu/youreurope/advice/index_el.htm#shortcut-2%20(%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1)
https://www.sepe.gov.gr/asfaleia-kai-ygeia/ergazomenoi-asfaleia-kai-ygeia/katangelia/katangelia-3/
https://www.kepea.gr/contact.php?ask=15
https://aead.gr/submit-complaint
https://www.dpa.gr/index.php/el/polites/katagelia_stin_arxi
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&&perform=view&id=18224&Itemid=0&lang
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➢ πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (Αλεμάξηεηε Αξρή) 

Τπνβνιή θαηαγγειίαο εδψ αιιά θαη κέζσ gov.gr     

 

➢ “Colour Youth – Κνηλόηεηα LGBTQ Νέσλ Αζήλαο” (Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε), “Πεο ην ζ‟ 

εκάο” (αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθή) 

➢ Διιεληθή Κνηλόηεηα Ίληεξζεμ – Intersex Greece (σκαηείν, κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε) 

Τπνζηήξημε ίληεξζεμ αηφκσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο & Τπεξεζίεο επηκφξθσζεο 

 

➢ 11528 Γίπια νπ – Σειεθσληθή Γξακκή Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο ΛΟΑΣΚΗ+ αηφκσλ (γηα ΛΟΑΣΚΗ+ 

παηδηά, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο) www.11528.gr 

➢ Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο https://www.nchr.gr/diktyo-katagrafis-peristatikon-

ratsistikis-vias.html 
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https://rm.coe.int/prems-%20030717-gbr-2575-hatecrimes-against-lgbti-weba4/1680723b1d
https://rm.coe.int/prems-%20030717-gbr-2575-hatecrimes-against-lgbti-weba4/1680723b1d
https://www.kmop.gr/wp-content/uploads/2021/05/handbook-dac-a5-gr-web.pdf
https://www.kmop.gr/wp-content/uploads/2021/05/handbook-dac-a5-gr-web.pdf
https://www.kmop.gr/wp-content/uploads/2021/05/handbook-dac-a5-gr-web.pdf
https://www.kmop.gr/wp-content/uploads/2021/05/handbook-dac-a5-gr-web.pdf
https://www.kmop.gr/wp-content/uploads/2021/05/handbook-dac-a5-gr-web.pdf
https://oiieurope.org/%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC/
https://oiieurope.org/%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC/
https://intersexgreece.org.gr/2021/09/19/un-free-equal-enimerotiko-deltio-intersex/
https://intersexgreece.org.gr/2021/09/19/un-free-equal-enimerotiko-deltio-intersex/
https://www.academia.edu/42815850/%CE%97_%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91_%CE%A4%CE%9F%CE%A5_%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A5_1
https://publications.aap.org/pediatrics/article/131/4/e1374/31926/Promoting-the-Well-Being-of-Children-Whose-Parents?autologincheck=redirected
http://www.annefaustosterling.com/fields-of-inquiry/gender/
https://www.huffingtonpost.gr/entry/10-1-methoi-yia-toes-loati-kai-toes-loati-prosfeyes_gr_5cdd2da3e4b09648227b6b77
https://www.makthes.gr/apth-parechei-gia-proti-fora-ti-dynatotita-tritis-katachorisis-fyloy-vinteo-557605
https://www.lifo.gr/now/world/nea-yorki-ta-non-binary-atoma-mporoyn-pleon-na-epilegoyn-h-os-endeixi-fyloy-se-taytotites
https://www.lifo.gr/now/world/nea-yorki-ta-non-binary-atoma-mporoyn-pleon-na-epilegoyn-h-os-endeixi-fyloy-se-taytotites
https://www.ethnos.gr/World/article/206493/sokaroyntaeyrhmatadhmoskophshsstishpaoimisoineoiloatki2bskefthkansobaranaaytoktonhsoynto2021
https://www.ethnos.gr/World/article/206493/sokaroyntaeyrhmatadhmoskophshsstishpaoimisoineoiloatki2bskefthkansobaranaaytoktonhsoynto2021
https://www.goethe.de/resources/files/pdf263/--bso-v1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
https://www.youtube.com/watch?v=9Cn3f46-sH4&list=PLgjdH6tAFz-HPK_AqH87nuLmURkx5eNDO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=i3LFbyG_Mbg&t=43s
https://www.youtube.com/hashtag/hairhasnogender
https://www.youtube.com/watch?v=Aj5Sk8yRbRw
https://www.youtube.com/watch?v=AzZOkl3j4sA
https://watch.antennaplus.gr/#/signup/login
https://www.youtube.com/watch?v=jGDqmY9oqDs
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Βαλέζα Βελέηε: "Πξνζπαζνχλ λα θηηάμνπλ έλα πξνθίι φηη είκαη ςπρηθά αζηαζήο θη αζζελήο"  

Κνηλσληθφ πείξακα 

Rainbow School, Greece -Πνιχρξσκν ρνιείν - Καλάιη YouTube  

Intersex Greece - Καλάιη YouTube  

 

Podcast       

Ση νξίδεη ν λφκνο σο ξεηνξηθή κίζνπο Άλλπ Παπαξξνχζνπ; 

             

Eηήζηα έθζεζε ηνπ Γηθηύνπ Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθώλ Ραηζηζηηθήο Βίαο γηα ην 2021  

https://www.in.gr/2022/05/26/greece/ratsistiki-via-2021-katagrafikan-72-peristatika-loatki-kai-metanastes-ta-

perissotera-thymata/  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV: ΥΡΖΗΜΟΗ ΤΝΓΔΜΟΗ 

https://www.postmodern.gr/sapfo-i-gyneka-pou-emathe-stin-anthropotita-to-lexilogio-tou-erota/ 

https://rainbowresourcecentre.org/files/16-08-Two-Spirit.pdf  

https://indiancountrytoday.com/archive/8-misconceptions-things-know-two-spirit-people 

Σαηλίεο, ζεηξέο 

θαη βηβιία 

 

 

 

 

Βηβιία κε ΛΟΑΣΚΗ+ ζεκαηνινγία 

 

Γθνξ Βηηάι, "Σν αγφξη πιάη ζην πνηάκη" κεηάθξαζε Γηάλλεο Δπαγγειίδεο, εθδφζεηο Γξάκκαηα, Αζήλα, 1983. 

Βηξηδίληα Γνπιθ, "Οξιάλην" κεηάθξαζε Αλαζηαζία Ληλαξδάθε, εθδφζεηο Αζηάξηε, Αζήλα, 1984. 

     Μαξγθεξίη Γηνπξζελάξ, "Απνκλεκνλεχκαηα Αλδξηαλνχ" κεηάθξαζε Ησάλλα Υαηδεληθνιή, εθδφζεηο 

Υαηδεληθνιή, Αζήλα, 1976. 

Αληξέ Εηλη, "Ο ζθαξ Οπάτιλη θη εγψ" κεηάθξαζε Ναπνιέσλ 

Λαπαζηψηεο, εθδφζεηο ηνραζηήο, Αζήλα, 1997. 

Φεδεξίθν Γθαξζία Λφξθα, "νλέηα ηνπ ζθνηεηλνχ έξσηα" 

Σφκαο Μαλ, "Θάλαηνο ζηε Βελεηία" κεηάθξαζε Άξεο Γηθηαίνο, εθδφζεηο Εαραξφπνπινο, Αζήλα, 1979. 

Ρφκπεξη Μνχδηι, "Ο λεαξφο Σέξιεο" κεηάθξαζε Αιάμαλδξνο 

Ίζαξεο, εθδφζεηο Όςηινλ, Αζήλα, 1984. 

Γηνχθην Μηζίκα, "Δμνκνινγήζεηο κηαο κάζθαο" κεηάθξαζε Λνπθάο 

Θενδσξαθφπνπινο, εθδφζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα, 1977. 

Μαξγθεξίη Νηηξάο, "Μάηηα γαιαλά, καχξα ηα καιιηά" κεηάθξαζε 

Έθε Κνξνκειά, εθδφζεηο Δμάληαο, Αζήλα, 1987. 

ζθαξ Οπάηιλη, "De profuntis" (Δθ βαζέσλ) κεηάθξαζε Λνπθάο 

Θενδσξαθφπνπινο, εθδφζεηο Εαραξφπνπινο, Αζήλα, 1981. 

ζθαξ Οπάηιλη "Σν πνξηξέην ηνπ Νηφξηαλ Γθξέη" κεηάθξαζε 

Άξεο Αιεμάλδξνπ, εθδφζεηο Γθνβφζηεο, Αζήλα, 1990. 

Φειίζε Πηζάλν (Felice Picano), "Δλα ζπίηη ζηνλ σθεαλφ, έλα ζπίηη 

ζηελ παξαιία" κεηάθξαζε Λχν Καινβπξλάο, εθδφζεηο 

Πνιχρξσκνο πιαλήηεο, Αζήλα, 2007. 

 

 Σαηλίεο κε ΛΟΑΣΚΗ+ ζεκαηνινγία 
Alex strange love (2018) 

Beautiful thing (1996) 

Billy Eliot (2000) 

Boy erased (2018) 

Boys don‘t cry (1999) 

Giant little ones (2019) 

Heartbeats (2010) 

Hidden kisses (2016) 

Jongens (2014) 

Love, Simon (2018) 

Moonlight (2016) 

Palmer (2020) 

Philadelphia (1993) 

Prayers for Bobby (2009) 

Pride (2014) 

The Danish girl (2015) 

The imitation game (2014) 

 

εηξέο κε ΛΟΑΣΚΗ+ ζεκαηνινγία 

Heartstopper,  Netflix 

 

 

https://youtu.be/KtLOTqLBIv4
https://www.youtube.com/watch?v=dLi7RRK61rY
https://www.youtube.com/channel/UC8kqhwua5sMdSjZmQGEAnJg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC89vszXH-fiAJefOvBpeUGw
https://voiceup.avmag.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%89%CF%82-%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%AC%CE%BD/
https://www.in.gr/tags/%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%AF%CE%B1/
https://www.in.gr/2022/05/26/greece/ratsistiki-via-2021-katagrafikan-72-peristatika-loatki-kai-metanastes-ta-perissotera-thymata/
https://www.in.gr/2022/05/26/greece/ratsistiki-via-2021-katagrafikan-72-peristatika-loatki-kai-metanastes-ta-perissotera-thymata/
https://www.postmodern.gr/sapfo-i-gyneka-pou-emathe-stin-anthropotita-to-lexilogio-tou-erota/
https://rainbowresourcecentre.org/files/16-08-Two-Spirit.pdf
https://indiancountrytoday.com/archive/8-misconceptions-things-know-two-spirit-people

