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Πληροφορίες
Ελληνικά

Πως λειτουργούμε
Η ένωση είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος 
αποτελείται από τη Γενική  Συνέλευση και μια εκλεγμένη 
Εκτελεστική Επιτροπή.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει δυο φορές το χρόνο 
και απαρτίζεται από αντιπροσώπους από τις διάφορες 
ευρωπαϊκές αστυνομικές ΛΟΑΔ οργανώσεις και από χώρες 
οι οποίες δεν διαθέτουν αστυνομική ΛΟΑΔ οργάνωση.

Οι χώρες που επί του παρόντος αντιπροσωπεύονται στο 
Γενικό Συμβούλιο:

www.lgbtpolice.eu
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European LGBT Police Association

Οικοδομώντας από κοινού  ένα 
όραμα ισότητας, συμπερίληψης και 

προάσπισης της ΛΟΑΤ κοινότητας στις 
αστυνομικές δυνάμεις της Ευρώπης.

www.lgbtpolice.eu/training



Σχετικά με εμάς
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΛΟΑΔ Αστυνομικών ή προς χάριν 
συντομίας EGPA ιδρύθηκε το 2004 από μια ομάδα 
αστυνομικών οι οποίοι ήθελαν να βελτιώσουν τις εργασιακές 
συνθήκες των ΛΟΑΔ αστυνομικών υπαλλήλων σε όλη 
την Ευρώπη και να βοηθήσουν στη βελτίωση της σχέσης 
Αστυνομίας και ΛΟΑΔ+ κοινότητας.

Το 2016 το όνομα της ένωσης άλλαξε από Ένωση 
Ομοφυλόφιλων Αστυνομικών σε Ευρωπαϊκή Ένωση ΛΟΑΔ 
Αστυνομικών, αντικατοπτρίζοντας το εύρος των αστυνομικών 
και του προσωπικού το οποίο εργάζεται στο τομέα της 
ποινικής δικαιοσύνης και που υποστηρίζεται από την ένωση.

Η ένωση παρέχει την πλατφόρμα για αστυνομικές οργανώσεις 
Λεσβίων, Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων και Τρανς 
ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη ανταλλαγής γνώσεων, 
βέλτιστων πρακτικών και εμπειρίας στην αντιμετώπιση των 
διακρίσεων των ΛΟΑΔ ανθρώπων τόσο εντός όσο και εκτός 
αστυνομίας.

Στόχοι
Οι Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΟΑΔ Αστυνομικών είναι:

Να υποστηρίξει τους αστυνομικούς υπαλλήλους που είναι • 
ΛΟΑΔ+ ή να τους κατευθύνει σε οργανώσεις οι οποίες 
μπορούν να παρέχουν τη σωστή υποστήριξη.

Να οικοδομήσει σχέση εμπιστοσύνης με τη ΛΟΑΔ+ • 
κοινότητα για καταγγελίες εγκλημάτων. 

Να στηρίξει την ανάπτυξη Εθνικών ενώσεων υποστήριξης • 
ΛΟΑΔ+ προσωπικού. 

Να αντιπροσωπεύσει τις Εθνικές ενώσεις υποστήριξης ΛΟΑΔ • 
+Αστυνομικών σε ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται 
συλλογικά.

Να υποστηρίξει τις αστυνομικές δυνάμεις και τα εθνικά • 
αστυνομικά ιδρύματα να αναπτύξουν επιχειρησιακές 
γνώσεις αστυνόμευσης και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες 
που απευθύνονται στη ΛΟΑΔ+ κοινότητα.

Να υποστηρίξει τις αστυνομικές δυνάμεις και τα εθνικά • 
αστυνομικά ιδρύματα να γίνουν πιο αντιπροσωπευτικά και 
να συμπεριλάβουν τη ΛΟΑΔ+ κοινότητα.

Να μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές. • 

Τρανς
Καθώς οι τρανς συνάδελφοί μας γίνονται πιο ορατοί στο 
χώρο εργασίας, η ανάγκη της παροχής υποστήριξης και να 
εκπαιδευθούν οι προϊστάμενοί τους αυξάνεται.  

Η EGPA προχωράει για να καταστήσει το χώρο εργασίας ένα 
ασφαλές, δίκαιο και υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους. 
Για να το επιτύχουμε αυτό, ορίσαμε έναν Τρανς Πρεσβευτή 
να συντονίσει το έργο μας μέσω της δικτύωσης και της 
εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 
στείλτε e-mail: trans@lgbtpolice.eu.

Εκπαίδευση
Αντιπρόσωποι από την EGPA τακτικά παρέχουν εκπαίδευση 
σε αξιωματούχους και κυβερνήσεις από όλη την Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Αλβανίας, της 
Σερβίας και του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο. 
Έχουμε πρόσβαση σε εξειδικευμένους ομιλητές και 
εκπαιδευτές σε διάφορα πεδία ποινικής δικαιοσύνης, που 
περιλαμβάνουν εγκλήματα μίσους, εμπλοκή της κοινότητας 
και της ηγεσίας.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις 
απαιτήσεις σας στέλνοντας e-mail στο training@lgbtpolice.
eu.

Διάσκεψη
Για να διευκολύνει την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών 
η EGPA οργανώνει μια διετή διάσκεψη η οποία φιλοξενείται 
από μια διαφορετική χώρα κάθε φορά. Προηγούμενα 
συνέδρια πραγματοποιήθηκαν στο Άμστερνταμ, Λονδίνο, 
Στοκχόλμη, Βαρκελώνη, Βιέννη, Δουβλίνο και Βερολίνο. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα μας.


