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VoiceIt: ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα 

στην καθημερινότητα 

 

 

 

 

Πέμπτη 14.10.2021 

11.30 - 14.00 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ:  

Απαιτείται  προεγγραφή  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufuyvrj0jGtKz47cCtjj6Vtw0-KZzoO6l
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Το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την  

Πέμπτη 14 Oκτωβρίου 2021 και ώρα 11.30 με 14.00 στη διαδικτυακή ημερίδα με 

θέμα «VoiceIt: ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στην καθημερινότητα».  Η εκδήλωση 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "VoiceIt: Strengthening LGBTQI+’s Voice in 

Politics" το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα REC της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ. 

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Απαιτείται προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufuyvrj0jGtKz47cCtjj6Vtw0-

KZzoO6l 

Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

 

 

 

https://kmop.gr/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufuyvrj0jGtKz47cCtjj6Vtw0-KZzoO6l
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufuyvrj0jGtKz47cCtjj6Vtw0-KZzoO6l
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Πρόγραμμα εκδήλωσης 

11:30 - 11:40 Προσέλευση και καλωσόρισμα 

Xάρης Ιωάννου - Αρχισυντάκτης TheTOC.gr 

11:40 - 12:10 Παρουσίαση του έργου VoiceIt-Strengthening LGBTQI+’s Voice in Politics και των 

ευρημάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία 

Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη - Συντονίστρια του έργου και Ερευνήτρια ΚΜΟΠ 

12:10 - 12:40 ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και πολιτική: εκπροσώπηση και εμπόδια 

Rebecca Graziosi - ANS, Italy 

Νικόλας Γιατρομανωλάκης - Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για 

θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού 

12:40 - 13:00 Η επίδραση των ΜΜΕ στη διαμόρφωση των αντιλήψεων 

σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και δικαιώματα 

Μαρία-Έλλη Δουφεξή-Καπλάνη - ΚΜΟΠ, Ελλάδα 

Χριστίνα Χελά - Δημοσιογράφος, Κοσμοδρόμιο 

13:00 - 13:20 ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά στην εκπαίδευση: συμπερίληψη και προστασία των δικαιωμάτων 

Δήμητρα Κογκίδου - Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Α.Π.Θ. 

13:20 - 13:40 ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα: συστάσεις και σύγχρονες διεκδικήσεις 

Maggie Carter - Ερευνήτρια, UNRISD, Switzerland 

Απόστολος Καραμπαΐρης - Εκπρόσωπος του Thessaloniki Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας 

Θεσσαλονίκης, μέλος της Επιτροπής 

13:40 - 14:00 Ερωτήσεις & Συζήτηση με το κοινό 
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Λίγα λόγια για το έργο 

Το έργο VoiceIt στοχεύει να συμβάλει στη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία. Σε 
συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Κοινωνική Ανάπτυξη των Ηνωμένων 
Εθνών, το VoiceIt έχει στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην 
πολιτική και την ευαισθητοποίηση σχετικά με εσφαλμένες απόψεις για τα δικαιώματα 
των ΛΟΑΤΚΙ+, τις εμπειρίες διακρίσεων και τη σημασία της συμπερίληψης μειονοτήτων 
στις πολιτικές διαδικασίες, μέσα από την έρευνα στα παραπάνω ζητήματα, τη σύσταση 
Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων για τη σύνταξη ενός Σχεδίου Δράσης και τα Σεμινάρια 
Ενημέρωσης και Ενδυνάμωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. 

ℹ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 📧📧 voiceit@kmop.eu ή να καλέσετε στο ☎ 210-3637547 

 

mailto:voiceit@kmop.eu
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