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ΠΡΟΕΔΡΟ  

 
Ακινα,     18/1/2023 
Αρ. πρωτ.: 348  

 
Προσ: Πίνακασ Αποδεκτϊν 

                                                                          
 
ΘΕΜΑ: Διοργάνωςθ Επιμορφωτικϊν Προγραμμάτων με τίτλο: «Διαςφάλιςη τησ 

ιςότητασ και των δικαιωμάτων των ατόμων τησ κοινότητασ ΛΟΑΣΚΙ+ ςτη δημόςια 

διοίκηςη» 

 

Σο Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικοφ Κζντρου Δημόςιασ Διοίκηςησ και 

Αυτοδιοίκηςησ (ΕΚΔΔΑ), ςτο πλαίςιο ανάδειξθσ και ςτιριξθσ νζων δθμόςιων 

πολιτικϊν που άπτονται κεμάτων Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικισ 

Πολιτικισ, διοργανϊνει, μεταξφ άλλων, ςειρά επιμορφωτικϊν προγραμμάτων με 

τίτλο: 

 
«Διαςφάλιςη τησ ιςότητασ και των δικαιωμάτων των ατόμων τησ κοινότητασ 

ΛΟΑΣΚΙ+ ςτη δημόςια διοίκηςη» 
 

 
Σο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία για τθν προςταςία τθσ 

ιςότθτασ και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΣΚΙ+ ατόμων κατά τθν επαφι τουσ με 

υπθρεςίεσ του ευρφτερου Δθμοςίου Σομζα. Ανταποκρίνεται ςε αναγνωριςμζνεσ 

ανάγκεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Δθμόςιασ 

Εκπαίδευςθσ ςτο πεδίο τθσ αναβάκμιςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων, όπωσ αυτζσ 

διαπιςτϊκθκαν κατά τθν διαμόρφωςθ του κειμζνου τθσ Εκνικισ τρατθγικισ για τθν 

ιςότθτα των ΛΟΑΣΚΙ+ το 2021 (https://primeminister.gr/wp-

content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf?v=2). Σο 

ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πρωτοπόρο και επιχειρεί να καλφψει 

κεμελιϊδεισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ και να ςυμβάλει ςτθ λειτουργία των 

Δθμόςιων Τπθρεςιϊν χωρίσ αποκλειςμοφσ και διακρίςεισ και με αναπτυγμζνθ 

κουλτοφρα ςυμπερίλθψθσ και ςεβαςμοφ για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Είναι επίςθσ 

https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf?v=2
https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf?v=2
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καινοτόμο τόςο από πλευράσ περιεχομζνου όςο και από πλευράσ εκπαιδευτικϊν 

μεκόδων που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

κοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ των εργαηόμενων ςτον 

ευρφτερο δθμόςιο τομζα γφρω από κζματα ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, 

ταυτότθτασ, ζκφραςθσ και χαρακτθριςτικϊν φφλου με ςτόχο τθν εγκακίδρυςθ 

βαςικϊν καλϊν πρακτικϊν, τθν προςταςία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΣΚΙ+ ατόμων 

κατά τθν επαφι τουσ με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τθν ενίςχυςθ τθσ ζννοιασ τθσ 

ςυμπερίλθψθσ.  

Από πλευράσ περιεχομζνου το πρόγραμμα διαρκρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ θεματικζσ 

ενότητεσ:  

1η Ημέρα  

1. Είδθ και Επίδραςθ Διακρίςεων 

2. Εμπόδια και Προκλιςεισ ςτθν πρόςβαςθ ΛΟΑΣΚΙ+ ατόμων ςε Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ 

3. Βαςικι ορολογία και ζννοιεσ γφρω από τον ςεξουαλικό προςανατολιςμό, τθν 

ταυτότθτα, τθν ζκφραςθ και τα χαρακτθριςτικά φφλου 

2η Ημέρα  

3. (ςυνζχεια) Βαςικι ορολογία και ζννοιεσ γφρω από τον ςεξουαλικό 

προςανατολιςμό, τθν ταυτότθτα, τθν ζκφραςθ και τα χαρακτθριςτικά φφλου 

4. Νομικό πλαίςιο: προςταςία και ελλείψεισ 

5. Καλζσ πρακτικζσ ςτθν εξυπθρζτθςθ πολιτϊν ςτο πλαίςιο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

6. Αξιολόγθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων 

Διάρκεια: 14 ϊρεσ (2 Θμζρεσ / πρωινά προγράμματα από 08:00-15:00 ι 

απογευματινά από 15:00-22:00). 

Ομάδα – τόχοσ: Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςτο ςφνολο του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του ευρφτερου Δθμόςιου Σομζα, κακϊσ και τθσ Εκπαίδευςθσ, ιδιαίτερα 

ςε υπαλλιλουσ δθμόςιων υπθρεςιϊν, ςε εκπαιδευτικοφσ και ςε ςτελζχθ τθσ 

δθμόςιασ εκπαίδευςθσ που ζχουν ιδιαίτερθ ςυνάφεια κακθκόντων (ενδεικτικά 

αναφζρονται διοικθτικοί υπάλλθλοι κάκε βακμίδασ και ειδικότθτασ που ζρχονται ςε 

κακθμερινι επαφι με πολίτεσ, υπάλλθλοι και ςτελζχθ κοινωνικϊν δομϊν και 

υπθρεςιϊν και ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, 

Εκπαιδευτικοί, φμβουλοι χολικισ Ηωισ). 
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Σρόποσ διεξαγωγήσ: φγχρονθ Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ. 

Για τθ διευκόλυνςθ των υπαλλιλων προςφζρονται και προγράμματα ςε 

απογευματινό ωράριο (15:00-22:00). 

Ο προγραμματιςμόσ για το Αϋεξάμθνο 2023 περιλαμβάνει μεγάλο αρικμό 

προγραμμάτων του ςυγκεκριμζνου τίτλου και οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν 

πρόςβαςθ από τθν Αναηιτθςθ Προγραμμάτων Επιμόρφωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 

ΕΚΔΔΑ. 

το πλαίςιο αυτό  καλοφμε όλεσ τισ υπηρεςίεσ του ευρφτερου δημόςιου τομζα, 
καθώσ και τησ εκπαίδευςησ να προωκιςουν τθν παροφςα εγκφκλιο ϊςτε να τεκεί 
ςε γνϊςθ όλων των ενδιαφερομζνων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλλθλοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ διαδικτυακά. 
ΣΘΝ ΠΕΡΙΠΣΩΘ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ΕΚΔΔΑ, κα πρζπει πρϊτα να 
εγγραφοφν ςτθν υπθρεςία θλεκτρονικισ υποβολισ αιτιςεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που 
φιλοξενείται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp. τθν ίδια διεφκυνςθ καλοφνται να 
επικαιροποιιςουν το email τουσ όςοι εγγεγραμμζνοι ζχουν δθλϊςει κάποιο 
υπθρεςιακό email, το οποίο δεν ιςχφει πλζον. 
Τπθρεςίεσ που επικυμοφν, μποροφν να υποβάλουν αίτθμα για υλοποίθςθ κλειςτοφ 
προγράμματοσ αποκλειςτικά για υπαλλιλουσ τουσ ςτον ιςτότοπο του ΕΚΔΔΑ 
Επιμορφωτικζσ ανάγκεσ / Τποβολι Αιτθμάτων.  
 
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτον Επιςτθμονικά 

Τπεφκυνo του προγράμματοσ κο Ιωάννθ Κατςαρό (τθλ. 2131306407, e-mail: 

jkatsaros@ekdd.gr). 

ε περίπτωςθ επιλογισ, θ ςυμμετοχι των υπαλλιλων, εφόςον εγκρίνεται από τθν 

υπθρεςία, είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 57/2007, τ.Αϋ 59). Προκειμζνου οι 

ςυμμετζχοντεσ/χουςεσ να λάβουν Βεβαίωςθ Πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να ζχουν 

παρακολουκιςει ανελλιπϊσ το επιμορφωτικό πρόγραμμα και να ζχουν 

ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ γνϊςεων και 

δεξιοτιτων. 

Οι επιμορφωτικζσ δράςεισ ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Σαμείο. 

 
 
 

Η Πρόεδροσ του ΕΚΔΔΑ 
 
 
 

Παραςκευή Δραμαλιώτη 
 

  

https://www.ekdd.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
https://www.ekdd.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b5%cf%82/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd/
mailto:jkatsaros@ekdd.gr
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Εςωτερική Διανομή (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου): 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α  

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α 

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΙΝ.ΕΠ.  

5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Ε..Δ.Δ.Α. 

6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ, ΖΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΘΣΑ, ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ  

9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

10. ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ  

11. ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ & ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

12. ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΖΡΓΟΤ ΙΝ.ΕΠ. 

13. ΣΜΘΜΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΖΡΓΟΤ ΙΝ.ΕΠ.  

14. ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟΤ ΖΡΓΟΤ ΙΝ.ΕΠ. Κ. ΠΑΝΣΕΛΘ ΒΟΤΛΣΙΔΘ  

15. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  ΙΝ.ΕΠ. ΚΟ ΙΩΑΝΝΘ ΚΑΣΑΡΟ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου): 

1.  Προσ όλα τα Τπουργεία για προϊκθςθ ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ του ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα 
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