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1. Εισαγωγή  
 

 

  
Η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό (19%) ατόμων που αισθάνθηκαν 
ότι βίωσαν διακρίσεις λόγω της ΛΟΑΤΙ ταυτότητάς τους όταν αναζητούσαν 
εργασία και αποτελεί μία από τις τρεις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά 
ατόμων (31%) που αισθάνθηκαν διακρίσεις στην εργασία κατά τους 12 μήνες 
που προηγήθηκαν της τελευταίας έρευνας του FRA (2020). 33% βίωσε 
παρενόχληση για το ίδιο χρονικό διάστημα. 9% δήλωσε ότι είχε υποστεί 
σωματική και/ή σεξουαλική επίθεση λόγω της ΛΟΑΤΙ ταυτότητάς του, κατά 
τα πέντε χρόνια πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Δεν υπάρχουν αρκετά 
δεδομένα για τις ανάγκες 

πολιτικής μεταρρύθμισης όσον 
αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ+ 

δικαιώματα. Ωστόσο, 66% των 
συμμετεχόντων ατόμων από 

την Ελλάδα στο Flash 
Ευρωβαρόμετρο 478 σχετικά 
με τις απόψεις των νέων για 
τον τρόπο οικοδόμησης μιας 

ισχυρότερης και πιο συνεκτικής 
Ευρώπης, ανέφερε ότι η 

καταπολέμηση της φτώχειας 
και των οικονομικών και 

κοινωνικών ανισοτήτων θα 
πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα για την ΕΕ. 

26%

38%

36%

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  ΤΩΝ  

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 493

(EUROPEAN COMMISSION, 2019)

Αποτελεσματικές

Σχετικά αποτελεσματικές

Αναποτελεσματικές

Το έργο ‘VoiceIt: Strengthening LGBTQI+’s Voice in Politics’ στοχεύει να συμβάλλει στη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ 
ατόμων στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο και  την Ιταλία. Η παρούσα δημοσίευση, 
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 5, παρουσιάζει τα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με την κατάσταση 
στην Ελλάδα όσον αφορά τις διακρίσεις, την πολιτική συμμετοχή και τις ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης. 
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2. Μεθοδολογία 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ευρήματα της διαδικτυακής έρευνας  

3.1 Γνώση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στην Ελλάδα 
  ΛΟΑΤΚΙ+ 

ΑΤΟΜΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ 
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΘΕΣΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΚΟΙΝΟ 

Τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να 
υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης 

στην Ελλάδα 

Ναι 95.6% 83.9% 100% 87.1% 
Όχι 2.9% 0% 0% 3.0% 

Τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να 
παντρευτούν στην Ελλάδα 

Ναι 4.4% 9.7% 23.5% 5.9% 
Όχι 93.4% 74.2% 70.6% 62.5% 

Δεν είμαι 
σίγουρος/η/ο 

2.2% 12.9% 5.9% 19.8% 

Τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να 
γίνουν ανάδοχοι γονείς στην Ελλάδα 

Ναι 35.0% 19.4% 35.3% 22.4% 
Όχι 42.3% 38.7% 47.1% 45.3% 

Τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να 
υιοθετήσουν παιδιά στην Ελλάδα 

Ναι 45.3% 9.7% 5.9% 10.8% 
Όχι 87.6% 67.7% 70.6% 64.2% 

Δεν είμαι 
σίγουρος/η/ο 

9.5% 22.6% 17.6% 25.0% 

Η αλλαγή των στοιχείων φύλου στα 
νομικά έγγραφα είναι νόμιμη στην 

Ελλάδα 

Ναι 82.5% 83.9% 82.4% 59.1% 

Όχι 7.3% 3.2% 0% 8.6% 

Μέθοδος έρευνας

• Δευτερογενής (βιβλιογραφική) 
έρευνα

• Διαδικτυακή έρευνα: Ιαν-Απρ
2020, μέσω του LimeSurvey, 
chi-square & one-way ANOVA 
για την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων

Δείγμα

•417 ολοκληρωμένα 
ερωτηματολόγια
• 85 μη ολοκληρωμένα 
ερωτηματολόγια

Συμμετέχοντα άτομα

• 137 ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
• 31 κρατικοί λειτουργοί
• 17 εκπρόσωποι πολιτικών 
θεσμών

• 232 γενικό κοινό

Η μηδενική υπόθεση (Y0), όσον αφορά τις αποκλίσεις, ήταν ότι ο ρόλος των ερωτηθέντων ατόμων (δηλαδή η ομάδα 
στην οποία ανήκουν) δεν θα είχε σημαντική επίδραση στις αντιλήψεις τους σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, τις 
διακρίσεις και τις ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης. 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και νομικό πλαίσιο 
 Στάσεις προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα 
 Διακρίσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 
 Συμμετοχή ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική 
 Ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης  

Διαδικτυακή έρευνα 
 Γνώση και στάσεις απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα 
 Αντιλήψεις και πραγματική συχνότητα διακρίσεων 
κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 
 Συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική 
 Ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης 
 Διαφορές μεταξύ των ομάδων στόχου 
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Δεν είμαι 
σίγουρος/η/ο 

10.2% 12.9% 11.8% 31.9% 

Στην Ελλάδα, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι 
νομικά προστατευμένα από τις 

διακρίσεις   

     Ναι 35.0% 48.4% 41.2% 34.5% 
Όχι 51.1% 38.7% 41.2% 35.8% 

Δεν είμαι 
σίγουρος/η/ο 

13.9% 12.9% 11.8% 28.9% 

Στην Ελλάδα, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι 
νομικά προστατευμένα από τα 

εγκλήματα μίσους 

Ναι 45.3% 51.6% 52.9% 48.2% 

Όχι 38.0% 32.3% 29.4% 52.8% 
Τα ίντερσεξ άτομα προστατεύονται 

από  ιατρικές παρεμβάσεις 
«κανονικοποίησης» στην Ελλάδα  

Ναι 5.8% 29.0% 17.6% 13.8% 
Όχι 48.2% 22.6% 35.3% 24.1% 

Δεν είμαι 
σίγουρος/η/ο 

46.0% 45.2% 41.2% 61.2% 

3.2 Αντιλήψεις σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στην Ελλάδα 

3.3 Αντιλήψεις για τη συχνότητα 
διακρίσεων κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ 
κοινότητας  

 Η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα δεν είναι γενικά αποδεκτή στην Ελλάδα, ενώ 
γίνονται αρνητικά σχόλια κατά της κοινότητας δημόσια. 
 Υπάρχει ένα κλίμα μίσους, διακρίσεων και υποεκπροσώπησης στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, τις δομές και την απασχόληση, που οδηγούν τα 
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να κρύψουν την ταυτότητά τους. 
Η ηθελημένη και εν γνώσει αναφορά σε λάθος γένος και/ή αντωνυμίες 
συμβαίνει συχνά ή μερικές φορές και οι άνθρωποι συχνά πέφτουν 
θύματα λεκτικής βίας (ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα - 64,96%, γενικό κοινό - 68,97%, 
κυβερνητικοί αξιωματούχοι - 64,52%, εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών - 
58,82%) ή δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα (ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα - 52,55%, 

Η πλειονότητα του δείγματος δήλωσε ότι:  
 Οι άνθρωποι θα έπρεπε να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή/και την 
ταυτότητα φύλου τους  
 τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα θα έπρεπε να έχουν τα ίδια δικαιώματα και ισότιμη μεταχείριση με τα cisgender ετεροφυλόφιλα 
άτομα   
 Οι άνθρωποι δε θα έπρεπε να απολύονται/ να μην προσλαμβάνονται λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού, της 
ταυτότητας φύλου και/ή των χαρακτηριστικών φύλου τους και αυτό θα έπρεπε να προστατεύεται από το νόμο  
 Ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών και η αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια θα έπρεπε να είναι νομικά κατοχυρωμένα 
Τα άτομα θα έπρεπε να μπορούν να αλλάζουν τα στοιχεία φύλου τους στα νομικά τους έγγραφα  
Η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα θα έπρεπε να εκπροσωπείται ισότιμα στην πολιτική 
 

Η συνολική εικόνα έδειξε θετική στάση απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα 
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γενικό κοινό - 56,90%, κυβερνητικοί αξιωματούχοι - 54,84%, εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών - 64,71%) επειδή είναι 
ή θεωρούνται ΛΟΑΤΚΙ+. 

 
41.61% των ΛΟΑΤΚΙ+ πιστεύει ότι σωματικές επιθέσεις λαμβάνουν χώρα μερικές φορές και 40.88% των ΛΟΑΤΚΙ+ 
πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει συχνά· 41.81% του γενικού κοινού πιστεύει ότι συμβαίνουν συχνά ενώ 38.36% πιστεύει 
ότι είναι λιγότερο συχνές· 41.94% των κυβερνητικών αξιωματούχων πιστεύει ότι τέτοιες επιθέσεις συμβαίνουν 
μερικές φορές και 35.48% πιστεύει ότι είναι πιο συχνές· 35.29% των εκπροσώπων πιστεύει ότι συμβαίνουν μερικές 
φορές και 23.53% ότι συμβαίνουν σπάνια. 
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3.4 Συχνότητα διακρίσεων 
Δεκατέσσερα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ανέφεραν ότι θεωρούν τους εαυτούς τους 
ΛΟΑΤΚΙ+ με μειονοτικό εθνικό ή/και πολιτισμικό υπόβαθρο.  

57.14% ανέφερε ότι οι άνθρωποι σπάνια χρησιμοποιούν επίτηδες 
διαφορετικό γένος και/ή αντωνυμίες από αυτό/αυτές που έχουν δηλώσει ότι 
προτιμούν και 42.86% δήλωσε ότι οι άνθρωποι κάνουν αρνητικά σχόλια για 
αυτούς/ές/ά γενικά και στο διαδίκτυο, επειδή είναι ή θεωρείται ότι είναι 
ΛΟΑΤΚΙ+ με συγκεκριμένο εθνικό ή/και πολιτισμικό υπόβαθρο.  
 Τέσσερα άτομα ανέφεραν ότι μερικές φορές γίνονται αρνητικά σχόλια λόγω 
της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητάς τους και τρία ότι μερικές φορές ακούνε τέτοια 
σχόλια λόγω και των δύο ταυτοτήτων τους. 
 Πέντε αποκλείονται συχνά ή μερικές φορές από δραστηριότητες, τρεις 
μερικές φορές βιώνουν τέτοια παρενόχληση και τέσσερις σπάνια. 
 35.71% δέχεται μερικές φορές σωματικές επιθέσεις εξαιτίας και των δύο 
ταυτοτήτων. Ένας/μία/ένα συχνά παρενοχλείται σεξουαλικά, τρεις μερικές 
φορές και τέσσερις σπάνια. 

 

 

 

 

Κατά μέσο όρο, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα με μειονοτικό εθνικό ή/και πολιτισμικό 
υπόβαθρο ήταν σημαντικά πιο πιθανό να αναφέρουν υψηλότερη 
συχνότητα κατά 0,5-1 βαθμούς στην κλίμακα πέντε σημείων. Ήταν σημαντικά 
πιο πιθανό να αναφέρουν υψηλότερη συχνότητα αρνητικών σχολίων, λεκτικής 
παρενόχλησης, αποκλεισμού από δραστηριότητες, σωματικών επιθέσεων και 
σεξουαλικής παρενόχλησης, σε σχέση με τα άτομα χωρίς μειονοτικό 
υπόβαθρο. 

3.5 Εμπλοκή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική 
 Η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα δεν εκπροσωπείται ισότητα στην πολιτική ζωή στην Ελλάδα, π.χ. σε πολιτικά κόμματα, 
θεσμούς και οργανισμούς. 

 Η συντριπτική πλειονότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που συμμετείχε στην έρευνα συμφώνησε ότι δεν υπάρχουν 
αρκετά ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που συμμετέχουν στην πολιτική στην Ελλάδα. Τα περισσότερα άτομα από τις 
άλλες τρεις ομάδες ανέφεραν το ίδιο. 

0%

50%
29%

21%0%

Άτομα σας επιτίθενται λεκτικά επειδή είστε ή
θεωρείται ότι είστε ΛΟΑΤΚΙ+ με συγκεκριμένο εθνικό 

και/ή πολιτισμικό υπόβαθρο

Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συχνά
Πάντα
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 Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μπορούν να συμμετάσχουν στην πολιτική ως υποψήφιοι/ες βουλευτές/ριες ή/και 
ευρωβουλευτές/ριες, κρατικοί λειτουργοί ή να κατέχουν δημοτικές ή περιφερειακές θέσεις, να είναι 
ακτιβιστές/ριες ή μέλη πανεπιστημιακών παρατάξεων. «Η συμμετοχή σε μία παρέλαση υπερηφάνειας είναι 
πολιτική πράξη. Το να είσαι out είναι μια πολιτική πράξη [να έχεις γνωστοποιήσει την ταυτότητά σου, σημείωση 
του/της συγγραφέα]» - ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο. 

 Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο δήλωσε ότι οι διακρίσεις μπορεί να προέρχονται από άτομα με τις ίδιες πολιτικές θέσεις 
με τη δική τους. Ένα άλλο άτομο που συμμετείχε σχολίασε ότι «η πολιτική στην Ελλάδα εμπεριέχει πολύ 
"ματσισμό" και συντηρητισμό. Ακόμη και από τα αριστερά κόμματα». 

  Μία άλλη συμμετέχουσα ανέλυσε περαιτέρω τα προνόμια των διαφορετικών ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων: «Είμαι μια 
cis high femme αμφιφυλόφιλη γυναίκα, ως εκ τούτου είμαι πιο προνομιούχα από τους/τις τρανς και τα άτομα 
που δεν συμμορφώνονται με το φύλο που τους έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση, feminine γκέι/αμφιφυλόφιλους 
άνδρες και τις αρρενωπές λεσβίες/αμφιφυλόφιλες γυναίκες, αλλά εξακολουθώ να είμαι λιγότερο προνομιούχα 
από ό,τι οι cis φαινομενικά ετεροφυλόφιλοι άνδρες». 

 

 Από το σύνολο των 137 ΛΟΑΤΚΙ+ συμμετεχόντων ατόμων: 

   70.07% δεν αισθάνεται ότι μπορεί να εμπλακεί σε πολιτικές διαδικασίες χωρίς κίνδυνο να 
βιώσει διακρίσεις. 

     71.53% δεν νιώθει ότι αν ασχοληθεί με την πολιτική, οι θέσεις τους θα λαμβάνονται 
υπόψη τόσο όσο ενός cisgender ετεροφυλόφιλου πολίτη. 

     Δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για την εμπλοκή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική. 

«Θα ήταν πολιτική αυτοκτονία να το παραδεχτούν δημοσίως, δεδομένου της 
κατάστασης της χώρας σε αυτό το κομμάτι» – Εκπρόσωπος πολιτικών θεσμών 
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3.6 Ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης 
Η πλειονότητα και των τεσσάρων ομάδων συμφώνησε ότι υπάρχει ανάγκη πολιτικής μεταρρύθμισης, σχετικά με 
τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στους ακόλουθους τομείς:  

Η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα εξέφρασε κατά μεγαλύτερο 
ποσοστό την ανάγκη πολιτικής μεταρρύθμισης στα 
προαναφερθέντα θέματα, ενώ οι εκπρόσωποι των 
πολιτικών θεσμών υποστήριξαν κατά το μικρότερο 
ποσοστό αυτήν την ανάγκη ως απαραίτητη. Η 
προστασία των οικογενειακών δικαιωμάτων και το 
σύστημα εκπαίδευσης είναι οι τομείς για τους οποίους 
μεγαλύτερο ποσοστό συμφώνησε ότι υπάρχει ανάγκη 
πολιτικής μεταρρύθμισης.. 

Μερικά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σχολίασαν ότι πρέπει να γίνουν 
μεταρρυθμίσεις προς την ισότητα, τη συμπερίληψη, την 

αποδοχή της διαφορετικότητας, γενικά, και την εξάλειψη του θεσμικού ρατσισμού. 
Ένα άτομο πρότεινε ότι η εκπαίδευση σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου πρέπει 
να παρέχεται από τα πρώτα σχολικά έτη, καθώς και κατάρτιση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, 
κοινωνικούς λειτουργούς κλπ. Ένα άλλο άτομο που απάντησε το ερωτηματολόγιο κατήγγειλε ότι τα τρανς άτομα 
συνήθως στερούνται υπηρεσιών, επομένως απαιτείται ένας συμπεριληπτικός νόμος για την προστασία από τις 
διακρίσεις. 

Ένα συμμετέχον άτομο από το γενικό κοινό πρόσθεσε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα δεν πρέπει να διαφέρουν από 
τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων, καθώς προστατεύονται επίσης από το νόμο. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός 
πρέπει να προστεθεί στην εκπαίδευση, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα κατά του εκφοβισμού. 
Άλλα συμμετέχοντα άτομα ανέφεραν ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα πρέπει να εκπροσωπούνται εξίσου στην πολιτική ζωή 
και όλα τα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται από το νόμο. 

Ένας/μία εκπρόσωπος πολιτικών θεσμών επικεντρώθηκε στην ανάγκη «εγκαθίδρυσης μιας ανοικτής κοινωνίας 
και ελεύθερης αγοράς», ενώ ένας/μία άλλος/η πρότεινε ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της υγείας και των δικαιωμάτων, καθώς υπάρχουν πολλές οπισθοδρομήσεις σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας/μία κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν 
μια σημαντική ανάγκη στην Ελλάδα, ώστε όλοι οι άνθρωποι να ασκούν τα δικαιώματά τους, ενώ απαιτούνται 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ώστε το κοινό να κατανοήσει τη σημασία αυτών των μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, 
πρότειναν ότι το ιατρικό προσωπικό, οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι αστυνομικοί και οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να 
εκπαιδευτούν και να προστεθούν σχετικά μαθήματα στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά κέντρα.  

  

δημόσιες υπηρεσίες

κοινωνική πρόνοια

πολιτικά και οικογενειακά δικαιωμάτα

νόμος κατά των διακρίσεων

εργασιακή πολιτική

σύστημα εκπαίδευσης

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
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4. Συμπεράσματα και 
προτάσεις 

Παρόλο που η πλειονότητα των απαντήσεων αποκάλυψε μια 
γενική θετική στάση απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τα 
δικαιώματά τους, παραμένει προφανές ότι οι διακρίσεις και η 
έλλειψη συμπερίληψης επικρατούν στην ελληνική κοινωνία. Τα 
συμμετέχοντα άτομα υποστήριξαν την απόκτηση και την 
προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων. Ωστόσο, ήταν σαφές ότι 
πολλά συμμετέχοντα άτομα δεν ήταν εξοικειωμένα με το ισχύον 
νομικό πλαίσιο και τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ 
ατόμων. Η πλειονότητα πιστεύει ότι η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα δεν 
είναι γενικά αποδεκτή στην Ελλάδα. Η πλειονότητα των 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που συμμετείχαν έχει βιώσει, τουλάχιστον μία 
φορά, διάφορες μορφές διακρίσεων και βίας. Η πολιτική σκηνή 
στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική για τα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομα, καθώς η πλειονότητα δήλωσε ότι δεν νιώθει ότι μπορεί 
να εμπλακεί στις πολιτικές διαδικασίες και χρειάζονται πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής. 

Περιορισμοί  
 Έλλειψη ομοιογένειας του δείγματος & μικρός αριθμός 
συμμετεχόντων ατόμων σε δύο από τις ομάδες-στόχους: δεν 
μπορεί να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων, αλλά παρέχουν 
μια εικόνα για την εθνική κατάσταση.  
 Παρόλο που οι απαντήσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων με 
μειονοτικό εθνικό ή/και πολιτισμικό υπόβαθρο ήταν 
ομοιογενείς, ο αριθμός των ατόμων που απάντησαν το 
ερωτηματολόγιο και είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν 
περιορισμένος. 
 Η στοχευμένη προώθηση της διαδικτυακής έρευνας 
ενδέχεται να είχε επιρροή στα αποτελέσματα: προώθηση μέσω 
των ιστοσελίδων και των κοινωνικών δικτύων του έργου, του 
ΚΜΟΠ και του UNRISD, καθώς και μέσω στοχευμένων 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυξάνοντας την 
πιθανότητα μεροληψίας.  
 Πολλά συμμετέχοντα άτομα φάνηκαν μπερδεμένα σχετικά 
με τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες, παρόλο που η ενότητα των 
δημογραφικών στοιχείων περιελάμβανε σχετικούς ορισμούς.  

  



 

  
 

The content of this publication represents the views of the author only and is 
its sole responsibility. The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the information it contains. 
 

5. Βιβλιογραφία  
European Commission. (2019). Flash Eurobarometer 478 - How do we build a stronger, more united Europe? The 
views of young people. Retrieved from: 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/2016/yearTo/20
20/surveyKy/2224 

European Commission. (2019). Special Eurobarometer 493 – Discrimination in the European Union. Retrieved 
from: 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surv
eyKy/2251 

European Union Agency for Fundamental Rights - FRA. (2020). EU LGBTI Survey II - A long way to go for LGBTI 
equality. Retrieved from: https://fra.europa.eu/en/project/2018/eu-lgbti-survey-ii 

Βουλή των Ελλήνων. (2010). Σύνταγμα της Ελλάδας. Ανακτήθηκε από: 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (2014). Τεύχος A / 191. Ν. 4285/2014 Τροποποίηση του νόμου Ν. 927/1979 (Α΄ 
139) και προσαρμογή στην Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913 / ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. 
Ανακτήθηκε από:  
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2014/a/fek_a_191_2014.pdf&t=ef599387bdea6105fd271e
16496a386e 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (2015). Τεύχος A / 181. Ν. 4356/2015 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, 
ποινικές και άλλες διατάξεις. Ανακτήθηκε από: 
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2015/a/fek_a_181_2015.pdf&t=49ebfcb7c1975c52e9d800
7e4a580c55 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (2016). Τεύχος A / 232. Νόμος Ν. 4443/2016 [Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων,]. Ανακτήθηκε από: 
https://www.synigoros.gr/resources/N4443_2016.pdf  

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (2018). Τεύχος A / 85. Νόμος Ν. 4538/2018 Μέτρα για την προώθηση των θεσμών 
της αναδοχής και υιοθεσίας και άλλες διατάξεις. Ανακτήθηκε από: 
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2018/a/fek_a_85_2018.pdf&t=90c8c27d198f2d5951ad2e2
16d41c33d  

 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/2016/yearTo/2020/surveyKy/2224
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/2016/yearTo/2020/surveyKy/2224
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2251
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2251
https://fra.europa.eu/en/project/2018/eu-lgbti-survey-ii
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2014/a/fek_a_191_2014.pdf&t=ef599387bdea6105fd271e16496a386e
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2014/a/fek_a_191_2014.pdf&t=ef599387bdea6105fd271e16496a386e
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2015/a/fek_a_181_2015.pdf&t=49ebfcb7c1975c52e9d8007e4a580c55
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2015/a/fek_a_181_2015.pdf&t=49ebfcb7c1975c52e9d8007e4a580c55
https://www.synigoros.gr/resources/N4443_2016.pdf
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2018/a/fek_a_85_2018.pdf&t=90c8c27d198f2d5951ad2e216d41c33d
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2018/a/fek_a_85_2018.pdf&t=90c8c27d198f2d5951ad2e216d41c33d


 

  
 

The content of this publication represents the views of the author only and is 
its sole responsibility. The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the information it contains. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση: Οδός Σκουφά 75,Αθήνα 10680  
Email: voiceit@kmop.eu  
Διεύθυνση Ιστοσελίδας: https://www.kmop.gr/ 
 

The content of this publication represents the views of the author only and is 
its sole responsibility. The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the information it contains. 
 

Συντονιστής έργου 

Εταίροι έργου 

mailto:voiceit@kmop.eu
https://www.kmop.gr/

	1. Εισαγωγή
	2. Μεθοδολογία
	3. Ευρήματα της διαδικτυακής έρευνας
	1.
	2.
	3.
	3.1 Γνώση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στην Ελλάδα
	3.2 Αντιλήψεις σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στην Ελλάδα
	3.3 Αντιλήψεις για τη συχνότητα διακρίσεων κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
	3.4 Συχνότητα διακρίσεων
	3.5 Εμπλοκή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική
	3.6 Ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης
	4. Συμπεράσματα και προτάσεις
	Περιορισμοί

	5. Βιβλιογραφία

