
 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διοργάνωσης Διημερίδας με τίτλο: «Διασφάλιση της ισότητας 

και των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+  στη Δημόσια  

Διοίκηση»  

 
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, σε συνεργασία με το  Ε.Κ.Δ.Δ.Α., διοργανώνει 

Διημερίδα  με τίτλο: «Διασφάλιση της ισότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας 

ΛΟΑΤΚΙ+  στη Δημόσια  Διοίκηση», στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2023, ώρες 08.00 – 15.00, η οποία θα 

διεξαχθεί  ηλεκτρονικά, μέσω τηλεδιάσκεψης / πλατφόρμας με τη μορφή σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

 

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

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

επιπλέον ως απάντηση σε αναγνωρισμένες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης 

στο κομμάτι της αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως αυτές διαπιστώθηκαν κατά τη διαμόρφωση 

κειμένου Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, το 2021 (https://primeminister.gr/wp-

content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf).  

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πρωτοπόρο για τα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης 

και επιχειρεί να μειώσει το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνία και τις ανάγκες της, και την 

εξυπηρέτηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Είναι επίσης καινοτόμο, τόσο από 

πλευράς περιεχομένου, όσο και από πλευράς εκπαιδευτικών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

γύρω από θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου,  
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                Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2022 

               Αρ. Πρωτ.: 35594 
 

  Προς: 

1. Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών 
Μονάδων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά 

2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 6ου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

               Κοιν.: 
                1.    Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

κα Νίκη Κεραμέως 

2. Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,                
κα Ζέττα Μακρή 

3. Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,           

κ. Άγγελο Συρίγο 
4. Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων,                           

κ. Αλέξανδρο Κόπτση 

5. Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού    

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης                                    
                       Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης                      

                       Εκπ/κού  Προσωπικού Α΄θμιας και Β΄θμιας      

                       Εκπ/σης, Τμήμα Γ  ́Επιμόρφωσης 
6. Περιφερειακό Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής,                     

κ. Γεώργιο Κόσυβα 
 



με στόχο την εγκαθίδρυση βασικών καλών πρακτικών, την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ 

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

τους στις υπηρεσίες αυτές, και την καταπολέμηση ομοφοβικών και τρανσφοβικών συμπεριφορών 

διάκρισης. Συνοπτικά, σκοπός είναι το πρόγραμμα αυτό να συμβάλει στη βελτίωση των δημόσιων 

υπηρεσιών, κάνοντάς τες περισσότερο ασφαλείς και συμπεριληπτικές προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.  

 

Θεματικές Ενότητες 

1η Ημέρα  
-ΕΚΔΔΑ  -  Παρουσίαση φορέα 

-(ΕΝΌΤΗΤΑ 1)  Είδη και Επίδραση Διακρίσεων 

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

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

                            ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου.   

 

2η Ημέρα     

- (ΕΝΟΤΗΤΑ 3 συνέχεια)  

                            Βασική ορολογία και έννοιες γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την   

                            ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου.  

-(ΕΝΟΤΗΤΑ 4) Νομικό πλαίσιο: προστασία και ελλείψεις 

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

-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14 (2 Ημέρες)  

 

Βεβαιώσεις Πιστοποίησης 

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/ουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης, θα πρέπει να έχουν 

παρακολουθήσει ανελλιπώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την 

προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

Στόχοι Διημερίδας 
-Να ευαισθητοποιήσει τους δημοσίους υπαλλήλους ως προς θέματα ισότητας των ατόμων της κοινότητας 

ΛΟΑΤΚΙ+.                                                                                                                                                         

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

-Να μειώσει τα φαινόμενα και τις συμπεριφορές ομοφοβίας. 

Διαδικασία εγγραφής και παρακολούθησης 

Προκειμένου να παρακολουθήσετε τη διημερίδα, θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής 

υποβολής αιτήσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι/ες), η οποία φιλοξενείται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp, μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 

2023.  

Παρακαλείσθε να αποφύγετε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παρό.χ.ων hotmail και outlook, λόγω 

αδυναμίας  ανταπόκρισης του συστήματος.  

Δεν χρειάζεται όμως να κάνετε αίτηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφού είναι κλειστό -αφορά 

αποκλειστικά τη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και μόνο τριάντα (30) άτομα, τα οποία θα επιλεγούν με σειρά  

προτεραιότητας της εγγραφής τους στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Σε περίπτωση που είστε ήδη εγγεγραμμένοι/ες, να ελέγξετε αν ισχύει η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) που έχετε καταχωρίσει, ώστε να την επικαιροποιήσετε, αν χρειάζεται.  

Τέλος, θα πρέπει να αποστείλετε έγγραφο στο e-mail του Τμήματος Επιμόρφωσης της Δ.Δ.Ε. Πειραιά 

epimorfpir@dide-peiraia.att.sch.gr, στο οποίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ. των 

ενδιαφερομένων της υπηρεσίας σας, που έκαναν εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

                                                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

                                                                                 Διονύσιος Αναστασόπουλος Δρ. 

                                                                                 Φιλόλογος 
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