
 

 

 
Η παρούσα δημοσίευση εκπονήθηκε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό της 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν αντικατοπτρίζει κατ’ ανάγκη τις απόψεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχει το εν λόγω υλικό. 
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Το έργο Το BRING-

IN συνεχίζει να 

διαδίδει τη 

σημαντικότητα της 

προάσπισης των 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των 

Intersex ατόμων! 

Το έργο μας είναι ένα κοντά στο 

κλείσιμο των εργασιών του, για αυτό 

και πλήθος δραστηριοτήτων και 

εκδηλώσεων υπεράσπισης έχουν 

πραγματοποιηθεί! Περισσότερα νέα 

παρακάτω…

Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρόοδο ενός από τα πιο καινοτόμα έργα αναφορικά με την 

προστασία των Ίντερσεξ ατόμων, υπενθυμίζουμε πως στόχος μας είναι να εισαγάγουμε διευρυμένες τεκμηριωμένες 

πρακτικές και να παρουσιάσουμε δεδομένα που αφορούν την παρούσα κατάσταση και τις ανάγκες των Ίντερσεξ 

ατόμων, των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στην Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και την ΕΕ γενικότερα. Και αυτό, γιατί θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και να ενισχύσουμε την 

ορατότητα των αναγκών των στοχευόμενων ομάδων αλλά και των τελικών δικαιούχων (επαγγελματίες υγείας και 

κοινωνικής πρόνοιας και, διαδοχικά, τα Ίντερσεξ άτομα και οι οικογένειες/ στενοί φίλοι τους).   

Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας (WEBSITE) στην Αγγλική, 

Ελληνική, Βουλγαρική και στην Ουγγρική γλώσσα. Ενημερώνεται συνεχώς! 

Τα νέα του έργου BRING-IN! 

Το εταιρικό σχήμα με τίτλο «BRING-IN - 

Αναπτύσσοντας επαγγελματικές ικανότητες 

με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων 

εις βάρος των Ίντερσεξ ατόμων και την 

καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους», υπό 

την καθοδήγηση του συντονιστή φορέα 

έργου, του Παντείου Πανεπιστημίου, 

συνεχίζει να είναι αφοσιωμένο στην 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

των ίντερσεξ ατόμων μέσω της υλοποίησης 

δράσεων  συνηγορίας και ενημερωτικών 

εκδηλώσεων. Ο Βούλγαρος εταίρος μας 

εξειδικευμένος σε θέματα ίντερσεξ ατόμων 

έχει την πλήρη επίβλεψη των σχετικών 

δραστηριοτήτων. Περισσότερες λεπτομέρειες 

παρακάτω! 
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Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δυο 

ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα 

σχετικά με τις αναμενόμενες εκπαιδεύσεις 

για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής 

προστασίας! Οι εγγραφές για τα 

εκπαιδευτικά σεμινάρια έχουν ήδη ξεκινήσει 

και μπορείτε να εγγραφείτε εδώ. 

 

Πως ξεκίνησαν όλα! 

Το εταιρικό μας σχήμα, υπό την καθοδήγηση και την ηγεσία ενός από τα πιο πιο καταξιωμένα Πανεπιστήμια Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών στην Ελλάδα, το Πάντειο Πανεπιστημίο, διαπίστωσε την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των 

αναγκών των Ίντερσεξ ατόμων, και άρα την κάλυψη αυτών μέσω της επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας και 

κοινωνικής πρόνοιας. Κατά συνέπεια, συστάθηκε ένας υψηλού επιπέδου εταιρικό σχήμα, εξειδικευμένο σε ζητήματα 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, με μέλη από την Ελλάδα (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και 

ΑΜΚΕ ΣΥΜΠΛΕΞΙΣ), τη Βουλγαρία (Bilitis), την Ουγγαρία (Háttér Society), το Ηνωμένο Βασίλειο (Restorative Justice for All 

- RJ4All (UK) και την Κύπρο (ITML).  Όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς έχουν την τεχνική και επιστημονική κατάρτιση να 

προωθήσουν νέες προοπτικές και δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των Ίντερσεξ ατόμων, και έχουν 

καταβάλει σημαντική προσπάθεια για να ανταποκριθούν σε όλα τα προβλεπόμενα αποτελέσματα.    

Περισσότερα νέα καλά και … όχι τόσο καλά 

1. Το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχέση με την προστασία των ίντερσεξ ατόμων έχει ήδη 

σχεδιαστεί και είναι έτοιμο για υλοποίηση  

2. Ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων των φορέων που σχετίζονται με θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και 

κυρίως των ίντερσεξ ατόμων συνεχίζεται  

3. Ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται ήδη από την ΑΜΚΕ Σύμπλεξις με την ενεργή υποστήριξη του 

Συντονιστή φορέα  

4. Ένα επιπλέον σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2021, με 

συμμετέχοντες από τους εταίρους RJ4All, ITML και Hatter. Το σεμινάριο συντονίστηκε από τον υπεύθυνο φορέα 

από τη Βουλγαρία και συγκεκριμένα από το Bilitis Resource Center.  

5. Εξακολουθούν να πραγματοποιούνται στοχευμένες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Ειδικότερα, στη Βουλγαρία, οι προσπάθειες του Bilitis Resource Center να επηρεάσει την απόφαση του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με την ερμηνεία του όρου «φύλο» δεν απέδωσαν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του στις 26 Οκτωβρίου 2021 και υπογράμμισε έντονα ότι 

υπάρχει μόνο μία πιθανή κατανόηση του όρου «φύλο» σύμφωνα με το βουλγαρικό Σύνταγμα. Το δικαστήριο 

δήλωσε ότι το φύλο ορίζεται ως βιολογικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την «αναπαραγωγική 

συμπεριφορά» του ατόμου. Παράλληλα, η δικαστική απόφαση περιλαμβάνει αναφορά σε ίντερσεξ άτομα.  

«Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η ταυτότητα φύλου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την αλλαγή του φύλου 

που καταγράφεται στα αρχεία προσωπικής ταυτότητας μόνο στην οριακή υπόθεση στην οποία, λόγω 

αποκλίσεων από τους τυπικούς συνδυασμούς των χρωμοσωμάτων φύλου (XX στις γυναίκες και XY στους 

άνδρες), το άτομο έχει χαρακτηριστικά φύλου που διακρίνονται και για τα δύο φύλα και επομένως η ταυτότητα 
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φύλου δεν καθορίζεται βιολογικά (κατάσταση, η οποία 

ορίζεται ως «intersex»), και επομένως μια τέτοια αλλαγή δεν 

θα ήταν αντίθετη με την κατανόηση του φύλου που 

ενσωματώνεται στον Βασικό Νόμο, ο οποίος βασίζεται 

σχετικά με το δυαδικό φύλο." (Βουλγαρικό Συνταγματικό 

Δικαστήριο, Απόφαση №15/26.10.2021 δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος 93. Από 9.11.2021.  

Με αυτόν τον τρόπο, το Δικαστήριο κρίνει ότι τα ίντερσεξ 

άτομα έχουν βάσιμο λόγο να ζητήσουν νομική αναγνώριση 

φύλου. Ταυτόχρονα, στην απόφαση αυτή δεν αναγνωρίζεται 

η ύπαρξη ψυχολογικού φύλου, γεγονός που συνεπάγεται ότι 

το Δικαστήριο δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη νομικών 

προϋποθέσεων για την αναγνώριση φύλου των τρανς 

ατόμων. Το Ίδρυμα Bilitis διοργάνωσε μια ειδική εκδήλωση 

στην οποία δικηγόροι που είναι φιλικοί προς τους LGBTI 

παρείχαν την ερμηνεία και την ανάλυση της απόφασης του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου σε τρανς και ίντερσεξ άτομα που 

ενδιαφέρονται για τη νομική αναγνώριση φύλου. 

 

Δυστυχώς, μια εξτρεμιστική επίθεση έλαβε χώρα στο κέντρο της ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητας του Βουλγάρου εταίρου μας στη Σόφια - το Rainbow Hub. Για να μάθετε 
περισσότερα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου μας @bring-in.eu στην καρτέλα 

ειδήσεων. 

Το θετικό είναι ότι η πρώτη μας σύντομη πολιτική ενημερωτική έχει δημοσιευθεί και 
διαδοθεί ευρέως. Όλα είναι ευρέως διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας! 

 

Λεπτομέρειες του έργου  

The project is funded by the DG Justice, 

under the Rights, Equality and 

Citizenship Programme 2014-2020. The 

project’s activities started in March 2020 

and its duration is 24 months.  

Stay tuned for more information in 

the third newsletter in autumn just 

before the training of professionals 

kicks-off! 
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