
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Η Στέλλα Μπελιά σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Αθήνας (σημερινό 

ΤΕΑΠΗ) και έχει ειδίκευση στη Λογοτεχνία- Θέατρο στην Εκπαίδευση  (ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ) 

Συμμετέχει σε πολλές συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών:  Ιδρύτρια και Πρόεδρος 

της οργάνωσης «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο», ιδρυτικό μέλος της συλλογικότητας 

«Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση» (σημερινό «Πολύχρωμο Σχολείο») ιδρυτικό 

μέλος της συλλογικότητας  «Υπερήφανοι Γονείς» κ.ά. αλλά και σε επιστημονικές   

οργανώσεις  (ΟΜΕΡ –Παγκόσμια Οργάνωση για την Προσχολική Εκπαίδευση,  Νηπιαγωγοί 

σε Δράση κ.ά.)  

Εξαιτίας της ενασχόλησής της με την ανάδειξη των διακρίσεων που βιώνουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ 

άνθρωποι συμμετείχε σε πολλά συνέδρια διαφόρων φορέων ενώ οργάνωσε με τις 

Οικογένειες Ουράνιο Τόξο μία ημερίδα («Η Αγάπη Δημιουργεί Οικογένειες» – Τιτάνια 

14/2/2014) και ένα συνέδριο («Η Αγάπη Δημιουργεί Οικογένειες»- Γεν.Γρ.Μ.Μ.Ε. 

13&14/2/2016 στα οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και μέλη ΔΕΠ από Πανεπιστήμια όλης 

της χώρας (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πάντειο).  Με την  ιδιότητα της  Προέδρου 

των Οικογενειών Ουράνιο Τόξο, συμμετείχε στις ακροάσεις των εκπροσώπων της κοινωνίας 

των πολιτών στην Βουλή σε όλα τα νομοσχέδια που αφορούσαν την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ 

ατόμων (Σύμφωνο Συμβίωσης, Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου, Υιοθεσία και 

Αναδοχή, Συμμετοχή ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων στην Ε.Ε.Δ.Α.)  

Καλείτε συχνά να συμμετέχει σε  μαθήματα πανεπιστημιακών ώστε να ενημερώσει τους 

φοιτητές για θέματα που αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα σχετικά με το αντικείμενό 

σπουδών τους :  ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ ,  ΠΤΔΕ του  ΑΠΘ,  Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑΔΑ 

κ.ά 

Συμμετείχε και στα δύο επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Αττικής (1ο επί προεδρίας Σοφίας Κωνσταντέλια  και 2ο  επί προεδρίας Γιάννου 

Λιβανού) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων του τομέα παιδικής 

προστασία στα ζητήματα που αφορούν την αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια 

Συμμετείχε σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών για ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα μετά από πρόσκληση 

παλαιότερα Συμβούλων Αγωγής Υγεία (Α’θμιας και Β΄Βαθμιας) και Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού Έργου.  

Συμμετείχε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  FAROS  

που μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση διαφόρων επαγγελματικών 

κατηγοριών (εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων, δικαστικών υπαλλήλων κ.α.) στοχεύει 

να ενισχύσει τους μηχανισμούς προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης, καθώς και να 

συμβάλει στην καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και των ομοφοβικών, αμφιφοβικών 

και τρανσφοβικών διακρίσεων και βίας. (Χρηματοδότηση: REC Διάρκεια: 31/01/2020 – 

31/12/2021) 

Έχει γράψει δύο βιβλία για παιδιά  που μιλούν για την πολυμορφία των οικογενειακών 

σχηματισμών ( « Τα δύο μικρά αυγά» Αθήνα, 2014, «Η Αλίκη κοιτάζει στον καθρέφτη» 



Αθήνα 2016) και δύο διηγήματα στο συλλογικό «Μικρές Οικογενειακές Ιστορίες» Αθήνα 

2016  

Υπήρξε μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+  με πρόεδρο τον Λίνο-

Αλέξανδρο Σισιλιάνο,  καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών και 

πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. που κατέθεσε το 

πόρισμα της για την Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ στον πρωθυπουργό 

τον Ιούλιο του 2021. 

Συμμετείχε ως επιμορφώτρια στην εκπαίδευση των  250 εκπαιδευτών στην ΣΧΟΛΗ 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με αντικείμενο τα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων – πεδίο: μέλη της 

ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. 

Συμμετείχε στην ομάδα εκπόνησης του φακέλου Φ1 «Διασφάλιση της ισότητας και των 

δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη δημόσια διοίκηση» του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Οργάνωσε και συμμετείχε ως επιμορφώτρια στο 1ο πιλοτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α  

80133Κ22 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΑΤΚΙ+ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα μέσω 

πλατφόρμας Webex καθώς και στην εκπαίδευση των επιμορφωτών του παραπάνω 

προγράμματος . Συνεχίζει να συμμετέχει ως επιμορφώτρια και συχνά ως μέντορας νέων 

επιμορφωτών στο ίδιο πρόγραμμα.   

 Επιλέχθηκε για την συγκρότηση της  Ομάδας Εργασίας ΙΝΕΠ  (υπ’ αριθ. 2263/19-4-2022 

απόφαση συγκρότησης Ομάδας Εργασίας) για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και 

υλικού πιστοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Διασφάλιση της 

ισότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη Δημόσια Διοίκηση» 


