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Θέµα: «Συνεργασία του Σ.Υ.∆. µε τον Συνήγορο του Πολίτη.» 

 

      Υπόψιν κυρίας Μαρίας Καραγιώργου. 
 

     Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.), δραστηριοποιείται από τον 

Μάρτιο του 2010 στην κατεύθυνση της υποστήριξης των δικαιωµάτων των 

διεµφυλικών ατόµων (παρενδυτικών, τραβεστί, τρανσέξουαλ, διαφυλικών, 

ίντερεσεξ/µεσοφυλικών). 

     Απευθυνόµαστε σε εσάς ως φορέα – ανεξάρτητη αρχή, για την προώθηση της 

αρχής της ίσης µεταχείρισης και κατά των διακρίσεων.  

     Τα διεµφυλικά άτοµα, βρίσκονται αντιµέτωπα µε τις διακρίσεις και τη µισαλλοξία  

σε όλο τα φάσµα της καθηµερινή ζωής, και αποτελούν από το φάσµα των lgbt 

(λεσβιών, οµοφυλόφιλων, αµφί, διεµφυλικών), την πιο περιθωριοποιηµένη υποοµάδα, 

σύµφωνα µε όλες τις πρόσφατες εκθέσεις τόσο του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης, Thomas Hammarberg, όσο και του 

Ινστιτούτου για τα Θεµελιώδη Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (FRA).  

      Συγκεκριµένα ο Επίτροπος Hammarberg αναφέρει: 

         Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των διεµφυλικών ατόµων σε 

µεγάλο βαθµό περιφρονείται, δεν δεικνύεται το ενδιαφέρον, παρ’ όλο που τα 

προβλήµατά τους είναι πολύ σοβαρά και συναντώνται µόνο σ’ αυτή την 

οµάδα. Τα διεµφυλικά άτοµα αντιµετωπίζουν στο µέγιστο διακρίσεις,  

µισαλλοδοξία και απερίφραστη βία. Τα βασικά τους ανθρώπινα δικαιώµατα 

καταστρατηγούνται, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος στη ζωή, του 

δικαιώµατος στην φυσική τους ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, του 

δικαιώµατος στην υγεία.  

      Πρωτού σας αναλύσουµε τα θεµελιώδη προβλήµατα καταστρατήγησης των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων για τα διεµφυλικά άτοµα, επιτρέψτε µας να κάνουµε µία 



πρώτη παρατήρηση που αφορά καίρια και άµεσα τον τρόπο που ο Συνήγορος του 

Πολίτη ως θεσµός θέτει τα αίτια των διακρίσεων. 

     Συγκεκριµένα, ως αιτίες/έδαφος διάκρισης αναφέρονται: η ηλικία, η καταγωγή, ο 

σεξουαλικός προσανατολισµός, οι θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, κατάσταση 

υγείας ή αναπηρίας. ∆εν αναφέρεται όµως ως έδαφος διάκρισης, οι διακρίσεις για 

λόγους ταυτότητας κοινωνικού φύλου, ενώ σε καµία από τις προηγούµενες 

κατηγορίες για τις οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη λαµβάνει καταγγελίες για 

διακρίσεις, δεν συµπεριλαµβάνεται η ταυτότητα φύλου. 

       Σε Ευρωπαϊκό, και διεθνές επίπεδο, είναι πάγια τακτική, η σαφής αναφορά της 

ταυτότητας κοινωνικού φύλου (gender identity), ξεχωριστά ως έδαφος διακρίσεων. 

Μάλιστα, επειδή σε πολλές χώρες, γίνεται το λάθος, να συγχέεται ο σεξουαλικός 

προσανατολισµός µε την ταυτότητα/έκφραση φύλου (διεµφυλικότητα), ο ίδιος ο 

Επίτροπος Hammarberg, τονίζει: 

                  Για να µπορέσουµε να καταλάβουµε την έννοια της ταυτότητας φύλου, είναι 

σηµαντικό να διαχωρίσουµε τις έννοιες του γεννετήσιου φύλου (sex) από το 

κοινωνικό φύλο (gender). To γεννετήσιο φύλο, αναφέρεται στο βιολογικό 

µας φύλο, στην διαφορά  µεταξύ άντρα και γυναίκας, το κοινωνικό φύλο 

στην κοινωνική διάσταση της διαφοράς των φύλων, συµπληρωµατικά µε το 

βιολογικό φύλο. Ο όρος «ταυτότητα φύλου» µας προσφέρει την δυνατότητα 

να καταλάβουµε ότι το φύλο µε το οποίο καταγράφεται ένα νήπιο στη 

γέννησή του ενδέχεται να µην αντιστοιχεί µε την κοινωνική έκφραση του 

φύλου του όταν αυτό µεγαλώνει. Αναφέρεται δηλαδή στην ατοµική και 

εσωτερική εµπειρία του φύλου, η οποία µπορεί να µην βρίσκεται σε ευθεία 

αντιστοιχία µε το φύλο που γεννιέται και εσωκλείει την προσωπική αίσθηση 

του σώµατος και του φύλου (δηλ. «έκφραση φύλου») και τούτο µπορεί να 

εκφραστεί στο ντύσιµο, τον τρόπο οµιλίας, τους τρόπους συµπεριφοράς.    

Τόσο η έννοια της ταυτότητας φύλου, όσο και η µορφή της έκφρασης φύλου 

στην καθηµερινότητα είναι σηµαντικά στοιχεία για την κατανόηση των 

προβληµάτων, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, που αντιµετωπίζουν 

τα διεµφυλικά άτοµα. Τα νοµικά πλαίσια συχνά στο Συµβούλιο της 

Ευρώπης, αλλά και σε χώρες µέλη, δυστυχώς κατηγοριοποιούν την 

ταυτότητα φύλου, µαζί µε τον σεξουαλικό πρσανατολισµό, κάτι το οποίο 

δεν είναι σωστό, καθώς η ταυτότητα φύλου και ο σεξουαλικός 

προσανατολισµός είναι δύο εντελώς διαφορετικά θέµατα. 
 

 

       Συνεπώς, η ταυτότητα φύλου, αφενός µεν δεν περιέχεται σε καµία από τις 

προηγούµενες κατηγορίες που αναφέρονται, αφετέρου, δεν µπορεί να συγχέεται µε 

καµία εξ αυτών, και, κυρίως, είναι απαραίτητη η αναφορά της, καθώς όπως τονίζεται 

στην έκθεση του Επιτρόπου: «Τα διεµφυλικά άτοµα αντιµετωπίζουν στο µέγιστο 

διακρίσεις,  µισαλλοδοξία».  

 

      Εποµένως, µία πρώτη πρόταση προς εσάς, ως φορέα – ανεξάρτητη αρχή για την 

εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης, είναι κατ’ αρχήν η αναφορά της ταυτότητας 



κοινωνικού φύλου, στις κατηγορίες διακρίσεων, σε πλήρη συµφωνία µε όσα αναφέρει 

ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Hammarberg. 

 

      Επίσης, θα θεωρούσαµε ιδιαίτερα θετική την συµβολή σας, εάν ως σχετική 

ανεξάρτητη αρχή, στις εκθέσεις σας θέτετε προς το αρµόδιο υπουργείο την ανάγκη 

της αναθεώρησης του σχετικού νόµου (3304/2005) ώστε να αναφέρεται ρητώς η 

ταυτότητα κοινωνικού φύλου ως έδαφος που πρέπει να απαγορεύονται οι διακρίσεις.  

 

       Σε δεύτερο επίπεδο, επιτρέψτε µας να κάνουµε µία γενική αναφορά των πεδίων 

που τα διεµφυλικά άτοµα αντιµετωπίζουν διακρίσεις, και στη συνέχεια θα 

αναφερθούµε σε συγκεκριµένα περιστατικά.  

 

- Αδυναµία εύρεσης στέγης. Τα διεµφυλικά άτοµα, πολλές φορές αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα στην εύρεση στέγης. Έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας, περιστατικά 

διεµφυλικών ατόµων, που αναζητούν στέγη, και οι ιδιοκτήτες όταν αντιλαµβάνονται 

την ταυτότητά τους, δεν τους ενοικιάζουν οικία.  

- Αδυναµία εύρεσης εργασίας. Η πλειοψηφία των διεµφυλικών ατόµων είναι 

αποκλεισµένα από τον χώρο εργασίας, και ιδιαίτερα οι διεµφυλικές γυναίκες 

αναγκάζονται να εξασκούν –εν τοις πράγµασι– καταναγκαστική πορνεία, µην 

έχοντας άλλους πόρους επιβίωσης. 

- ∆υσκολίες ταυτοποίησης λόγω ταυτότητας. Εδώ αναφερόµαστε ειδικά στα 

διεµφυλικά άτοµα που δεν έχουν κάνει µη αναστρέψιµη επέµβαση 

επαναπροσδιορισµού  φύλου και συνεπώς δεν έχουν τη δυνατότητα αλλαγής των 

εγγράφων τους. Εποµένως υπάρχει σαφής ασυµφωνία εξωτερικών χαρακτηριστικών, 

µε το φύλο που ανακύπτει από την ταυτότητα του ατόµου. Έχουν υπάρξει 

καταγγελίες ατόµων, που έχουν χλευαστεί σε δηµόσιες ή άλλες υπηρεσίες, όταν το 

άτοµο επέδειξε την ταυτότητά του που δεν βρισκόταν σε συµφωνία µε την εξωτερική 

εµφάνιση. Πέραν των χλευασµών, παρενοχλήσεις ή ακόµη και άρνηση παροχής 

υπηρεσιών. Αυτό αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

τα διεµφυλικά άτοµα που δεν έχουν κάνει επέµβαση επαναπροσδιορισµού και είναι 

ένα από τα πάγια αιτήµατα της κοινότητας των διεµφυλικών: η δυνατότητα αλλαγής 

των εγγράφων.  

- Προβλήµατα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και ασφάλισης. Ένα πρώτο θέµα 

είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες που αφορούν τον επαναπροσδιορισµό του φύλου 

(είτε µιλάµε για µη αναστρέψιµο, είτε για µερικό), αλλά και η ασφαλιστική κάλυψη 

από όλα τα ταµεία, σε συµφωνία µε την υπόθ. van Kück v. Germany (Application no. 

35968/97 του Ε∆Α∆. Ένα δεύτερο είναι η έλλειψη επαρκώς καταρτισµένου 

προσωπικού τόσο στο ζήτηµα της ψυχικής υγείας, όσο και της ίδιας της διαδικασίας 

επαναπροσδιορισµού. Ένα επίσης σοβαρό θέµα προκύπτει από το προαναφερθέν των 

δυσκολιών ταυτοτοποίησης.  

 

    Σας σκιαγραφήσαµε εν τάχει κάποιους από τους θεµελιώδεις τοµείς που τα 

διεµφυλικά άτοµα βρίσκονται αντιµέτωπα µε τις διακρίσεις. Προχωρούµε πιο 

συγκεκριµένα.         

 

1. Έχει περιέλθει στην αντίληψή µας, καταγγελία που είχε γίνει στον Συνήγορο του 

Πολίτη, της ΧΧΧ  



 

2. Σχετικά µε το πρόβληµα που σας προαναφέρθη, της αδυναµίας των διεµφυλικών 

ατόµων να έχουν πλήρη και επαρκή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, σας 

επισυνάπτουµε υπόθεση ατόµου ΧΧΧ. 

 

      Σας αναφέραµε δύο περιπτώσεις που έχουν περιέλθει και στη δική σας αντίληψη, 

όµως είναι πολλές οι περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωµάτων των διεµφυλικών 

ατόµων, πλην όµως δυστυχώς είναι πολύ λίγες οι φορές που γίνονται επίσηµες 

καταγγελίες.  

 

       Επιπλέον, θα πρέπει να σας αναφέρουµε, περιστατικά που έχουν ενταθεί λόγω 

της οικονοµικής κρίσης που τα διεµφυλικά άτοµα έχει επηρεάσει επιπλέον ως 

ευάλωτη κοινωνική οµάδα. Αφενός έχουµε τεράστιο πρόβληµα διεµφυλικών ατόµων 

που αδυνατούν να επιβιώσουν, αφετέρου έχουν υπάρξει κρούσµατα αυτοκτονιών ή 

ακόµη και θανάτου από υποσιτισµό. Ακόµη δέ, µας έχει καταγγελθεί περιστατικό 

διεµφυλικό ατόµου που σιτίζεται σε συσσίτια, και ακόµη κι εκεί αντιµετώπισε τον 

χλευασµό και αναγκάστηκε και έφυγε. Αντιλαµβάνεστε ότι το πλέγµα διακρίσεων και 

οικονοµικής κρίσης, κάνει το πρόβληµα ακόµη πιο δύσκολα αντιµετωπίσιµο, σχεδόν 

εκρηκτικό.  

 

     Εµείς ως Σωµατείο, προσπαθούµε να πείθουµε τα µέλη µας, να κάνουν επίσηµα 

καταγγελίες, ώστε να βοηθείται µε αυτόν τον τρόπο να γίνεται και αποτελεσµατική η 

παρέµβαση του Συνήγορου, πλην όµως, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της αντίληψής 

σας, ότι πολλές φορές οι αδύναµες/ευάλωτες οµάδες, κρατούν ως άµυνά τους τη µη 

δηµοσιοποίηση των προβληµάτων τους πιστεύοντας –λανθασµένα ασφαλώς– ότι 

κρατώντας το αφανές προστατεύονται.  

 

    Προς αυτήν την κατεύθυνση εµείς εργαζόµαστε να σπάσει το τείχος σιωπής, να 

υπάρχουν επίσηµες καταγγελίες που θα τύχουν της προσοχής σας. Πέραν όµως 

αυτού, υπάρχουν αξιοσηµείωτες πρωτοβουλίες Συνηγόρων του Πολίτη σε άλλες 

χώρες, όπως στην Ισπανία του Βάσκου Συνήγορου του Πολίτη που µε εκθέσεις του, 

πέραν των συγκεκριµένων καταγγελιών, ή όπως στην Κύπρο που ο αρµόδιος 

Συνήγορος έκανε ειδική έκθεση για το δικαίωµα των ΛΟΑ∆ στην νοµική αναγνώριση 

των σχέσεών τους. 

 

     Έτσι λοιπόν, είναι απαραίτητη η ανάληψη πρωτοβουλιών, αφού υπάρχει το 

οπλοστάσιο του Συνήγορου του Πολίτη που έχει εκ του νόµου αρµοδιότητα για 

αυτεπάγγελτες έρευνες, χωρίς δηλαδή να υπάρχει προϋπόθεση υποβολής 

αναφοράς από θιγόµενο, και είναι σηµαντικό ο Συνήγορος να εξασκήσει αυτό το 

δικαίωµα, ειδικά στην περίπτωση των διεµφυλικών ατόµων που είναι από τις 

πλέον περιθωριοποιήµενες οµάδες που αντιµετωπίζουν στο µέγιστο βαθµό τις 

διακρίσεις. 
 

     Επιτρέψτε µας επίσης να σας επισηµάνουµε ότι στον Κύκλο Ισότητας των Φύλων 

(σελ. 139-155, εκθ. 2010), οι διεµφυλικοί δεν αναφέρονται καθόλου, παρά την 

σχετική σύσταση της επιτροπής του ΟΗΕ (CEDAW, 

http://www.womenlobby.org/spip.php?article712) που αναφέρει ρητώς ότι η Σύµβαση για τα 



∆ικαιώµατα των Γυναικών α ότι οι διατάξεις της πρέπει να εφαρµόζονται και προς 

την κατεύθυνση της απάλειψης των διακρίσεων λόγω και ταυτότητας φύλου.  
 

      Θεωρούµε λοιπόν, ότι θα πρέπει ο Συνήγορος του Πολίτη, πέραν των 

καταγγελιών, να ενεργοποιήσει την δυνατότητα αυτεπάγγελτης δράσης, ειδικά αφού 

αρµόδιοι φορείς όπως το Σωµατείο µας, επισηµαίνει ότι τα διεµφυλικά άτοµα 

βρίσκονται ορισµένες φορές σε οριακά σηµεία.  

 

      Εµείς είµαστε πάντα στη διάθεσή σας, και ελπίζουµε σε κάθε δυνατή συνεργασία 

στην κατεύθυνση της προώθησης της ίσης µεταχείρισης και για λόγους ταυτότητας 

φύλου. 
 

 

 

Με εκτίµηση, 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
http://www.transgender-association.gr/  

transgender.support.association@gmail.com 

 

 


