
ΟΔΗΓΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Έντυπα αιτήσεων- υπευθύνων δηλώσεων να αναγράφονται και τα δυο (2) γένη: 

Ο/Η ΑΙΤΏΝ/ΟΥΣΑ Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

Λοιπά έγγραφα-απαντητικές επιστολές γενικού περιεχομένου και με τα δυο(2) γένη 

(π.χ.. προκηρύξεις προσλήψεων, ενημερώσεις μέσω δελτίων τύπου προς γενικό 

πληθυσμό, προσκλήσεις προς γενικό πληθυσμό ή άλλα έγγραφα) 

 

Γενικού κανόνες προτάσεις όπως διατυπώνονται στον «Οδηγό χρήσης μη 

σεξιστικής γλώσσας στα Δημόσια Έγγραφα» 

Μάρτιος 2018 από ΥΠΕΣ/Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

1. Η ταυτόχρονη αναφορά σε γυναίκες και άντρες όταν το κείμενο αναφέρεται σε 

μεικτούς πληθυσμούς αποτελούμενους και από τα δύο φύλα μέσω της χρήσης και 

των δύο γραμματικών γενών είτε αναγράφοντας ολόκληρη τη λέξη είτε την 

κατάληξη του αρσενικού -εφόσον η λέξη είναι γένους θηλυκού- και το αντίστροφο. 

 2. Όταν η αναφορά σε γυναίκες είναι αποκλειστική, η χρήση του θηλυκού γένους 

αυτονόητα είναι επίσης αποκλειστική.  

3. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δημιουργείται αμφισημία ως προς το γένος 

του ονόματος αναφοράς σε άτομα και ομάδες ανθρώπων λόγω της κοινής 

μορφολογικής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 42 κατάληξης, να 

αναγράφονται τα άρθρα και στα δύο γένη. Στην περίπτωση δε της μορφολογικά 

κοινής ονομαστικής και γενικής του πληθυντικού, να προστίθεται η διευκρίνιση: 

‘γυναίκες και άντρες’.  

 

4. Στις περιπτώσεις μορφολογικής ταύτισης αρσενικού και θηλυκού γένους τα 

προσαρτήματα στην ΟΦ (π.χ. επιθετικοί προσδιορισμοί) να παρατίθενται και στα 

δύο γένη. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να προστίθεται η φράση ‘γυναικών και 

αντρών’.  

5. Στις περιπτώσεις αναφοράς σε μεικτούς πληθυσμούς να παρατίθενται και στα 

δύο γένη των αντωνυμιών που αναπέμπουν σε πρόσωπα. Στην περίπτωση δε 

αποκλειστικής αναφοράς σε γυναικεία πρόσωπα είναι ακατανόητη και απαράδεκτη 

η γενικευτική χρήση αντωνυμιών γένους αρσενικού.  



6. Να χρησιμοποιείται συχνά η πρόταξη του θηλυκού γραμματικού γένους. Στόχος 

είναι η επιλογή δήλωσης του γένους/ φύλου να είναι ανατρεπτική ως προς τον 

κυρίαρχο γραμματικό κανόνα και να λειτουργήσει αφυπνιστικά, υποδεικνύοντας τη 

δυνατότητα μιας εναλλακτικής συντακτικής διευθέτησης όχι αμιγώς γλωσσικών 

ζητημάτων στην εκπροσώπηση των φύλων στο λόγο. Αντίστοιχες εναλλακτικές 

επιλογές μπορούν να υιοθετηθούν από τις/τους συντάκτριες/τες των Δημοσίων 

Εγγράφων οι οποίες είναι δυνατόν, εάν το επιθυμούν, να καταστούν σαφή την 

επιλογή τους στις/στους αναγνώστριες/τες με μια υποσημείωση στην αρχή του 

εγγράφου.  

7. Ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή πρέπει να δίνεται στην αναπαραγωγή 

απαξιωτικών σημασιολογικών στερεοτύπων που αφορούν κοινωνικές ταυτότητες 

και ρόλους και στη συνειδητή απόρριψη της χρήσης τους.  

8. Τα κείμενα προσλαμβάνονται και ερμηνεύονται από τις/τους αναγνώστριες/τες 

ως ολότητες. Ως εκ τούτου, εάν το σύνολο του κειμένου τονίζει την κυριαρχία του 

αρσενικού γραμματικού γένους, τότε και οι ουδέτερες νοηματικά λέξεις θα 

ερμηνευθούν ως αρσενικές. Για να μη συμβεί αυτό θα πρέπει με συνέπεια να 

δηλώνονται και τα δύο γένη/ φύλα.  


