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Σχέδιο Νόµου για την «Καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων 

ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του Ποινικού Κώδικα. 
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1.- Εισαγωγή 

 

Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών, µε βάση την νοµοθετική πρωτοβουλία που 

τέθηκε προς ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, «για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και 

εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του Ποινικού ∆ικαίου» στις 22.2.2011, 

συνόψισε τις παρακάτω παρατηρήσεις του, παρακάτω. 

Με κόκκινα γράµµατα παρατίθενται οι παρατηρήσεις του Σωµατείου µας, και µε 

έντονα κόκκινα γράµµατα, οι προτεινόµενες διατυπώσεις, κατ’ άρθρον. 

 

 

 

 



2. - Παρατηρήσεις επί του Νοµοσχεδίου. 

 

Άρθρο 1 Σκοπός 

Σκοπός του νόµου είναι η καταπολέµηση ιδιαίτερα σοβαρών µορφών και 

εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου σύµφωνα µε την 

Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 28
ης

 Νοεµβρίου 2008 και την 

από 7 Μαρτίου 1966 ∆ιεθνή Σύµβαση «περί καταργήσεως πάσης µορφής φυλετικών 

διακρίσεων» που κυρώθηκε µε το Ν.∆. 494/1970. 

Άρθρο 2 Έννοια όρων 

Στον παρόντα νόµο, ο όρος «εχθροπάθεια» θα πρέπει να νοηθεί ως αναφερόµενος 

τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην εξωτερίκευση αισθηµάτων µίσους και 

αντιπαλότητας. 

Το παρόν νοµοσχέδιο, όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση, έχει στόχο 

την ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/913/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 28.11.2008. Στην Απόφαση-Πλαίσιο ορίζονται κατ’ αρχήν τα 

«αδικήµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας» τα οποία τιµωρούνται(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:01:EL:HTML, 

άρθρο 1, παράγραφος 2). Αναφέρεται ότι: «τα κράτη µέλη µπορούν να τιµωρούν µόνον 

συµπεριφορά µε (...) απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα». 

Στο συγκεκριµένο άρθρο του νοµοσχεδίου, εισάγεται όρος «εχθροπάθεια», που είναι 

ασαφής ακόµη και µε την επεξήγηση που δίνεται. Περαιτέρω, δεν αποδίδει µε 

σαφήνεια και ακρίβεια το πνεύµα της προς ενσωµάτωση Απόφασης. 

Προτείνουµε την ακόλουθη απλή και κατανοητή διατύπωση: 

Στον παρόντα νόµο, ο όρος «ρητορική µίσους» θα πρέπει να νοηθεί ως 

αναφερόµενος στην δηµόσια προσβολή που στρέφεται κατά οµάδας προσώπων ή 

µέλους οµάδας. 

Ο όρος «θρησκεία» θα πρέπει να νοηθεί ως αναφερόµενος γενικά σε πρόσωπα τα 

οποία προσδιορίζονται βάσει θρησκευτικής πίστης ή άλλων περί την πίστη 

 πεποιθήσεων. 

Προτείνουµε την εισαγωγή του όρου «ταυτότητα κοινωνικού φύλου», όπως έχει 

προτείνει ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

κύριος Thomas Hammarberg στην Έκθεσή του «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και 

Ταυτότητα Φύλου» (Human Rights and Gender Identity), καθώς και η Επίτροπος 

Vivian Reding.  

Συγκεκριµένα προτείνουµε την ακόλουθη διατύπωση:  



Ο όρος «ταυτότητα κοινωνικού φύλου» θα πρέπει να νοηθεί ως αναφερόµενος 

στην ατοµική και εσωτερική εµπειρία του φύλου, η οποία µπορεί να µην 

βρίσκεται σε ευθεία αντιστοιχία µε το φύλο που γεννιέται το άτοµο και εσωκλείει 
την έκφραση του σώµατος και του φύλου του ατόµου (όπως ορίζεται στην έκθεση 

του Επιτρόπου Thomas Hammarberg). 

Άρθρο 3 

1. Όποιος από πρόθεση, δηµόσια προφορικά ή διά του τύπου ή µέσω του διαδικτύου 

ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο ή τρόπο, προκαλεί ή διεγείρει σε βιαιοπραγίες ή 

εχθροπάθεια κατά οµάδας ή προσώπου, που προσδιορίζονται µε βάση τη φυλή, το 

χρώµα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το γενετήσιο προσανατολισµό, 

ή κατά πραγµάτων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τις παραπάνω οµάδες ή 

πρόσωπα, κατά τρόπο που µπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη, τιµωρείται 

µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών έως τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή 

χιλίων έως πέντε χιλιάδων (1.000 – 5.000) ευρώ. 

Κατ’ αρχήν προτείνουµε την εισαγωγή της «ταυτότητας κοινωνικού φύλου» ως 

κατηγορία που θεωρούµε ότι πρέπει να προστατεύεται από την ρητορικής µίσους, 

όπως εισήχθησαν οι έννοιες στο Άρθρο 2 κατά εισήγησή µας.  

Περαιτέρω, θεωρούµε την έννοια του γενετήσιου προσανατολισµού προβληµατική 

ως µετάφραση του αγγλικού “sexual orientation” και προτείνουµε την ορολογία 

«σεξουαλικός προσανατολισµός». Άλλωστε στην Εισαγωγή του προς ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση ν/σ ο ίδιος ο Υπουργός στην 3
η
 παράγραφο αναφέρει «γενετήσιο-

σεξουαλικό προσανατολισµό», και οµοίως και στην Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 3 

παράγραφος 2). Προτείνουµε λοιπόν την αλλαγή του σε «σεξουαλικό 

προσανατολισµό, ως πιο δόκιµη.  

Τέλος, προτείνουµε και εδώ την αντικατάσταση της έννοιας της εχθροπάθειας µε την 

εισηγηθείσα έννοια της «ρητορικής µίσους», ενώ θεωρούµε  αφού ο όρος αυτός 

προϋποθέτει απλά  προσβλητικό, απειλητικό ή υβριστικό χαρακτήρα, σε πλήρη 

συµφωνία µε την Απόφαση-Πλαίσιο Άρθρο 1, παράγραφος 2, αρκεί αυτή η αναφορά. 

Προτείνουµε, την ακόλουθη διατύπωση του 1., ως ακολούθως:  

Όποιος από πρόθεση, δηµόσια προφορικά ή διά του τύπου ή µέσω του 

διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο ή τρόπο, διαδίδει ρητορική µίσους ή 

προκαλεί ή διεγείρει σε βιαιοπραγίες κατά οµάδας ή προσώπου, που 

προσδιορίζονται µε βάση τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, την εθνική ή 

εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισµό, την ταυτότητα κοινωνικού 

φύλου ή κατά πραγµάτων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τις 

παραπάνω οµάδες ή πρόσωπα, κατά τρόπο που µπορεί να έχει απειλητικό, 

υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι 

(6) µηνών έως τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή χιλίων έως πέντε χιλιάδων 

(1.000 – 5.000) ευρώ. 



2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου είχε ως άµεσο επακόλουθο την τέλεση 

εγκληµάτων, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή 

τριών έως δέκα χιλιάδων (3.000 – 10.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα 

µε άλλη διάταξη. 

3. Όποιος συνιστά ή συµµετέχει σε οργάνωση, οι δραστηριότητες της οποίας µε 

οποιαδήποτε µορφή εµπίπτουν στη ρύθµιση της παραγράφου 1, τιµωρείται µε 

φυλάκιση έως δύο (2) έτη. 

Άρθρο 4 

1. Όποιος δηµόσια προφορικά ή διά του τύπου ή µέσω του διαδικτύου ή µε 

οποιοδήποτε άλλο µέσο ή τρόπο, εγκωµιάζει ή αρνείται ή εκµηδενίζει τη σηµασία 

εγκληµάτων γενοκτονίας, εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκληµάτων 

πολέµου, όπως ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του ∆ιεθνούς 

Ποινικού ∆ικαστηρίου ή των εγκληµάτων που ορίζονται στο άρθρο 6 του 

Καταστατικού του ∆ιεθνούς Στρατοδικείου που προσαρτάται στη Συµφωνία του 

Λονδίνου της 8
ης

 Αυγούστου 1945 και η πράξη αυτή στρέφεται κατά οµάδας 

προσώπων που προσδιορίζεται µε βάση τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, την εθνική 

ή εθνοτική καταγωγή ή το γενετήσιο προσανατολισµό κατά τρόπο που µπορεί να 

προκαλέσει ή διεγείρει σε βιαιοπραγίες ή εχθροπάθεια κατά µιας τέτοιας οµάδας ή 

µέλους της τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη και χρηµατική ποινή χιλίων έως 

τριών χιλιάδων (1.000 – 3.000) ευρώ. 

Για τους ίδιους λόγους που έχουµε εξηγήσει στα προηγούµενα άρθρα, προτείνουµε 

την αντικατάσταση της «εχθροπάθειας» µε την έννοια της «ρητορικής µίσους», 

επίσης την αντικατάσταση του γενετήσιου προσανατολισµού µε τον σεξουαλικό 

προσανατολισµό, καθώς και την εισαγωγή της «ταυτότητας κοινωνικού φύλου. 

Συγκεκριµένα προτείνουµε την ακόλουθη διατύπωση:  

Όποιος δηµόσια προφορικά ή διά του τύπου ή µέσω του διαδικτύου ή µε 

οποιοδήποτε άλλο µέσο ή τρόπο, εγκωµιάζει ή αρνείται ή εκµηδενίζει τη 

σηµασία εγκληµάτων γενοκτονίας, εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και 

εγκληµάτων πολέµου, όπως ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού 

του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου ή των εγκληµάτων που ορίζονται στο άρθρο 

6 του Καταστατικού του ∆ιεθνούς Στρατοδικείου που προσαρτάται στη 

Συµφωνία του Λονδίνου της 8
ης

 Αυγούστου 1945 και η πράξη αυτή στρέφεται 

κατά οµάδας προσώπων που προσδιορίζεται µε βάση τη φυλή, το χρώµα, τη 

θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισµό ή 

την ταυτότητα κοινωνικού φύλου µέσω ρητορικής µίσους κατά µιας τέτοιας 

οµάδας ή µέλους της τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη και χρηµατική 

ποινή χιλίων έως τριών χιλιάδων (1.000 – 3.000) ευρώ 

2. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται τα εγκλήµατα αυτά 

να έχουν αναγνωριστεί µε αµετάκλητη απόφαση ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου. 

 



Άρθρο 5 

Για τη µέσω του διαδικτύου τέλεση των εγκληµάτων του παρόντος νόµου απαιτείται: 

α) ο δράστης να είναι σωµατικώς παρών στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν για τη 

πράξη του χρησιµοποιεί υλικό που φιλοξενείται σε σύστηµα πληροφορικής στην 

Ελλάδα, ή β) το υλικό που χρησιµοποιεί ο δράστης να φιλοξενείται σε σύστηµα 

πληροφορικής που βρίσκεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι 

σωµατικώς παρών στην Ελλάδα. 

Άρθρο 6 Ευθύνη νοµικών προσώπων 

1. Αν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 3 και 4 τελέσθηκε µέσω ή προς 

όφελος ή για λογαριασµό νοµικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε 

ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση 

εντός αυτού µε βάση εξουσία εκπροσώπησής του ή εξουσιοδότηση για τη λήψη 

αποφάσεων για λογαριασµό του ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτού, επιβάλλονται 

στο νοµικό πρόσωπο µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις: 

i) διοικητικό πρόστιµο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως εκατόν πενήντα 

χιλιάδες (150.000) ευρώ, 

ii) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας για χρονικό διάστηµα από έναν έως 

έξι µήνες ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για το ίδιο 

χρονικό διάστηµα, 

iii) αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και 

υπηρεσιών, προµήθειες, διαφηµίσεις και διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 

προσώπων του δηµόσιου τοµέα, για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Το διοικητικό πρόστιµο του στοιχείου i επιβάλλεται πάντοτε, ανεξαρτήτως της 

επιβολής άλλων κυρώσεων. Σε περίπτωση υποτροπής του νοµικού προσώπου οι 

κυρώσεις των στοιχείων ii και iii µπορεί να έχουν οριστικό χαρακτήρα. 

2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή την τέλεση από ιεραρχικά κατώτερο στέλεχος 

κάποιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 µέσω 

ή προς όφελος ή για λογαριασµό νοµικού προσώπου, επιβάλλονται στο νοµικό 

πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις: 

- διοικητικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) 

ευρώ, 

- οι προβλεπόµενες στα στοιχεία ii και iii, για χρονικό διάστηµα έως έξι µήνες. 

4. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις 

προηγούµενες παραγράφους και για την επιµέτρηση των κυρώσεων αυτών 

λαµβάνονται υπόψη ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, ο βαθµός της υπαιτιότητας, η 



οικονοµική επιφάνεια του νοµικού προσώπου και η τυχόν υποτροπή του. Καµιά 

κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη κλήτευση των νοµίµων εκπροσώπων 

του νοµικού προσώπου προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον 

ενδιαφερόµενο τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της 

ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) (Α’ 45). 

5. Η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από 

την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφεροµένων σ’ αυτές φυσικών 

προσώπων. 

6. Οι εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µετά την άσκηση ποινικής δίωξης, για υποθέσεις στις 

οποίες υπάρχει εµπλοκή νοµικού προσώπου, υπό την έννοια των παραγράφων 1 και 2 

και του κοινοποιούν τις εκδιδόµενες σχετικές δικαστικές αποφάσεις. 

Άρθρο 7 

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 79 παρ. 3 ΠΚ, που προστέθηκε µε το άρθρο 23 παρ. 

1 Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α 241/26.11.2008), τροποποιείται ως εξής: Η τέλεση της 

πράξης λόγω εχθροπάθειας κατά οµάδας ή προσώπου, που προσδιορίζονται µε βάση 

τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή το γενετήσιο 

προσανατολισµό συνιστά επιβαρυντική περίσταση. 

Για τους ίδιους λόγους όπως και σε προηγούµενα άρθρα, προτείνουµε την 

αντικατάσταση της έννοιας «εχθροπάθεια», την αντικατάσταση του «γενετήσιου 

προσανατολισµού» µε αυτήν του «σεξουαλικού προσανατολισµού» καθώς και την 

προσθήκη της «ταυτότητας κοινωνικού φύλου».  

Προτείνουµε συγκεκριµένα την ακόλουθη διατύπωση:  

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 79 παρ. 3 ΠΚ, που προστέθηκε µε το άρθρο 23 

παρ. 1 Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α 241/26.11.2008), τροποποιείται ως εξής: Η τέλεση 

της πράξης λόγω διάδοσης ρητορικής µίσους κατά οµάδας ή προσώπου, που 

προσδιορίζονται µε βάση τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, την εθνική ή 

εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισµό ή την ταυτότητα 

κοινωνικού φύλου, συνιστά επιβαρυντική περίσταση. 

Άρθρο 8 

∆ικαίωµα παράστασης πολιτικής αγωγής µόνο για την υποστήριξη της κατηγορίας 

έχουν και νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον 

συµπεριλαµβάνονται υπό οποιοδήποτε συµβουλευτικό καθεστώς στον κατάλογο που 

τηρείται από το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο (ECOSOC) του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών. 

Θεωρούµε ότι ο περιορισµός στο δικαίωµα παράστασης πολιτικής αγωγής σε νοµικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων µόνο όταν συµπεριλαµβάνονται σε συµβουλευτικό 



καθεστώς του ECOSOC, άδικη, υπερβολική και χωρίς προηγούµενο, αφού ακόµη και 

στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, δεν τίθεται τέτοιος 

περιορισµός.  

Προτείνουµε την αντικατάστασή του µε:  

«∆ικαίωµα παράστασης πολιτικής αγωγής έχουν τα θύµατα των πράξεων των 

παραγράφων 3 και 4, καθώς και νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που 

δυνάµει του Καταστατικού τους υποστηρίζουν οµάδες προσώπων λόγω των 

διακρίσεων που υφίστανται». 

Άρθρο 9 

Με την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται ο νόµος 927/1979 και το άρθρο 

39§4 του νόµου 2910/2001. 

Άρθρο 10 

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

3. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Στο παρόν παράρτηµα της έκθεσής µας επί του Νόµου για την ίση µεταχείριση, σας 

επισυνάπτουµε τα εξής έγγραφα: 

 

1. Σας επισυνάπτουµε στην παρούσα έκθεσή µας και το βιβλίο του Ευρωπαίου 

Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Ταυτότητα 

Φύλου», όπου ο Επίτροπος κύριος Hammarmberg, καταγράφει τις διακρίσεις για 

λόγους ταυτότητας κοινωνικού φύλου που υφίστανται τα διεµφυλικά άτοµα, 

κάνοντας ταυτόχρονα προτάσεις στο νοµοθετικό επίπεδο, και συστήνει «καλές 

πρακτικές».   

 

2. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, πρόσφατα, 30/11/2010, σε 

απόφασή του στην υπόθεση P.V. v. Spain (application no. 35159/09)), διαφυλικής 

γυναίκας, αναγνωρίζει ότι η διαφυλικότητα/τρανσεξουαλισµός, συνιστά έδαφος 

διάκρισης που πρέπει να εµπίπτει στο Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, παρ’ ότι το Άρθρο 14 δεν αναφέρεται ρητά στην 

διαφυλικότητα και στην ταυτότητα φύλου 

(http://www.tgeu.org/ECtHR_recognizes_Trans_under_Article14). 

 
 

 

 



3. Απόφαση 7646/2010 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην εξέταση της 

αίτησης αναγνώρισης του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών, όπου 

αναγνωρίζεται η εφαρµογή του Άρθρου 14 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), το οποίο αναφέρεται στην απαγόρευση των 

διακρίσεων. Το Άρθρο 14 της ΕΣ∆Α, απαγορεύει τις διακρίσεις για λόγους «όπως το 

φύλο, η φυλή, το χρώµα, η γλώσσα, η θρησκεία, η πολιτική ή άλλη πεποίθηση, η 

εθνική ή κοινωνική καταγωγή, η σχέση µε εθνική µειονότητα, η ιδιοκτησία, η 

γέννηση ή άλλη κατάσταση», δεν υπάρχει δηλαδή ρητή αναφορά στην ταυτότητα 

κοινωνικού φύλου. Παρ’ όλα αυτά όµως το Πρωτοδικείο Αθηνών στην εν λόγω 

απόφαση κάνοντας ερµηνεία της ΕΣ∆Α θεώρησε ότι η ταυτότητα κοινωνικού φύλου 

είναι πεδίο που πρέπει να απαγορεύονται οι διακρίσεις. 

(http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/01/file0002.pdf).  

 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  
Του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών 
 

http://www.transgender-association.gr/ 

transgender.support.association@gmail.com 


