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Τρίτη 1η Ιουνίου 2021 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή του παρόντος Δελτίου Τύπου δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις του/της/των συντάκτη/κτριας/κτών και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Δελτίο Τύπου: Πρώτη παρουσίαση αποτελεσμάτων 

ερευνητικού έργου BRING-IN  

 

Ο Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου «ΜΕΘΕΞΗ» και έχων την γενική και 

επιστημονική εποπτεία του ευρωπαϊκού έργου  «Ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων για την καταπολέμηση 

των διακρίσεων κατά των ίντερσεξ ατόμων και για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών αυτών (BRING - IN)» - 

συντονιστής φορέας του οποίου είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - κ. 

Γεράσιμος Καραμπελιάς, συμμετείχε ως προσκεκλημένος εισηγητής στο Διεθνές, Διεπιστημονικό Συνέδριο 

«Καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της προσβολής της μνήμης του ολοκαυτώματος, της ισλαμοφοβίας, της 

ξενοφοβίας, του αντιτσιγγανισμού, του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων». 

 

Το πενθήμερο (26-31/05/2021) συνέδριο διοργανώθηκε διαδικτυακά από τον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και 

Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο 

του 16ου σκοπού της βιώσιμης ανάπτυξης με τίτλο «Ειρήνη και Δικαιοσύνη» του ΟΗΕ και συγκέντρωσε διακεκριμένους-

ες επιστήμονες-ισσες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Θέμα της εισήγησης του Καθηγητή κ. Καραμπελιά ήταν «Διακρίσεις κατά intersex ατόμων στην Ελλάδα». Κατά τη 

διάρκεια της εισήγησης παρουσιάστηκαν τα κεντρικά ερευνητικά αποτελέσματα του - πρωτοποριακού για τα ελληνικά 

δεδομένα - έργου «Bring-In», αναφορικά με την κατάσταση των ίντερσεξ ανθρώπων στη χώρα μας.  

 

Η πρώτη επιστημονική ερευνητική έκθεση για την κατάσταση των ίντερσεξ ατόμων στην Ελλάδα είναι διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα του έργου Bring-In www.bring-in.eu και, συγκεκριμένα, στο σύνδεσμο: 

https://bring-in.eu/sites/default/files/docs/BRING-

IN_D2.3_The%20status%20of%20Intersex%20People%20in%20Greece_GR.pdf  

 

 

Λίγα λόγια το έργο Bring-In: 

Tο Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι συντονιστής φορέας του - έργου «BRING-IN» (881824 — Bring-In — REC-AG-2019 / 

REC-RDIS-DISC-AG-2019) που υλοποιείται στην Ελλάδα (Πάντειο Πανεπιστήμιο και ΑΜΚΕ Σύμπλεξις), στη Βουλγαρία 

(Bilitis), στην Ουγγαρία (Háttér Society), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Restorative Justice for All) και στην Κύπρο (τεχνικός 

εταίρος Information Technology for Market Leadership) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας 

και Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για το πρώτο έργο στην Ελλάδα που αφορά αποκλειστικά 

στα ίντερσεξ άτομα, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και στην καλύτερη κάλυψη των 

αναγκών τους. 

https://bring-in.eu/index.php/
http://www.bring-in.eu/
https://bring-in.eu/sites/default/files/docs/BRING-IN_D2.3_The%20status%20of%20Intersex%20People%20in%20Greece_GR.pdf
https://bring-in.eu/sites/default/files/docs/BRING-IN_D2.3_The%20status%20of%20Intersex%20People%20in%20Greece_GR.pdf
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Ο σκοπός του έργου BRING-IN είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω χαρακτηριστικών φύλου - 

ιδίως στο πλαίσιο της λειτουργίας και δραστηριότητας των δομών, φορέων, υπηρεσιών κοινωνικής και υγειονομικής 

φροντίδας - αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των ίντερσεξ ατόμων και τις προκλήσεις που αυτά  αντιμετωπίζουν. Επίσης, 

βασικός σκοπός του έργου είναι και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις ποικίλες διακρίσεις και 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων, η αύξηση της κοινωνικής ορατότητας τους και η 

κοινωνική συμπερίληψη τους. 

 

Στις δράσεις του έργου περιλαμβάνονται: 

 πρωτογενής έρευνα (διαδικτυακή έρευνα, προσωπικές συνεντεύξεις και ομάδες εστιασμένης συζήτησης) με τη 

συμμέτοχη μελών της Ίντερσεξ κοινότητας, επαγγελματιών δομών και υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και 

φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης, ειδικών εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων χάραξης πολιτικής και 

λήψης αποφάσεων και κάθε άλλα ενδιαφερόμενο μέρος  

 δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών 

 παραγωγή ερευνητικού υλικού (εθνική έκθεση) και εκπαιδευτικού (online εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες) 

 προτάσεις πολιτικής προς αρμόδιους φορείς, με σκοπό την ίση μεταχείριση, κοινωνική συμπερίληψη και 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων.  

 

Περίοδος υλοποίησης: Μάρτιος 2020 – Φεβρουάριος 2022. 

 

 


