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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, είναι ένας ανεξάρ-
τητος θεσμός του Συμβουλίου της Ευρώπης που σκοπό έχει να προάγει και να 
υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στα 47 κράτη-μέλη. 

Το έργο του επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση μέτρων μεταρρύθμισης, προ-
τάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων, βελτίωσης θεσμών και νόμων για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Το γραφείο του Επιτρόπου συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα διεθνών και 
εθνικών θεσμών (φορέων, πανεπιστημίων, οργανώσεων) για την υποστήριξη και 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξάγει συμπεράσματα και αναλαμ-
βάνει πρωτοβουλίες σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και θεμελιωδών ελευθεριών.

Ο Τόμας Χάμμαρμπεργκ, Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, από 
το 2006, εξέδωσε την παρούσα εργασία το καλοκαίρι του 2009, με θέμα την 
ταυτότητα φύλου. Εργασία πολύτιμη για την κατανόηση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά (παρενδυτικά, τραβεστί, τρανσέξουαλ, μεσοφυ-
λικά, ερμαφρόδιτα) άτομα στα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Ο Επίτροπος όμως προχωρά πέραν της καταγραφής των προβλημάτων, κά-
νοντας συστάσεις και προτείνοντας λύσεις σε επίπεδο θεσμών, νομοθεσίας, 
ενημέρωσης για την αντιμετώπιση του πλήθους των κεφαλαιωδών προβλημά-
των που βρίσκονται αντιμέτωπα τα διεμφυλικά άτομα σε όλη την σφαίρα της 
δημόσιας και ιδιωτικής τους ζωής. 

Στην εισαγωγή, φωτίζει την έννοια της ταυτότητας φύλου και της διεμφυλι-
κότητας. Στη συνέχεια δίνει τις βασικές γραμμές της Διεθνούς Νομοθεσίας για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επικεντρώνοντας στα δικαιώματα των διεμφυλικών, 
ενώ παρακάτω προχωρά εξειδικεύοντας στα βασικά θέματα της ατζέντας των 
διεμφυλικών: την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, τις προϋποθέσεις 
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αλλαγής φύλου και ονόματος, τις συνέπειες στον οικογενειακό βίο, την πρόσβα-
ση στις υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας, την πρόσβαση στην εργασία. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διακρίσεις, την βία και τα εγκλήματα μίσους 
κατά των διεμφυλικών ατόμων, ενώ θίγει και το ευαίσθητο θέμα των διεμφυλι-
κών μεταναστών και προσφύγων και καταλήγει δίνοντας βασικές γραμμές «κα-
λών πρακτικών» και μέσα από παραδείγματα προτείνει λύσεις για την κατανό-
ηση, ενημέρωση και προστασία των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων. 

Η εργασία κλείνει με το Παράρτημα, όπου ο αναγνώστης βρίσκει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και την λειτουργία του Γραφεί-
ου του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Η εργασία αυτή του Επιτρόπου κυρίου Χάμμαρμπεργκ, δημοσιεύεται στα 
Ελληνικά, τον Νοέμβριο του 2010, οκτώ μήνες μετά την ίδρυση του Σωματείου 
Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), με σκοπό να αποτελέσει ένα βασικό ερ-
γαλείο ενημέρωσης για την πλήρη κατανόηση των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν τα διεμφυλικά άτομα, αλλά και εργαλείο επεξεργασίας θέσεων και 
πρότασης λύσεων για τα θέματα της ατζέντας των διεμφυλικών. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Κρις Μπουκλή, Αφροδίτη Παπαγεωργίου και 
Στάσσα Πασαντζή για την εθελοντική μεταφραστική δουλειά τους.

Μαρίνα Γαλανού
7 Οκτωβρίου 2010
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ταυτότητα φύλου είναι μία από τις πλέον θεμελιώδεις διαστάσεις της ζωής. Το 
φύλο ενός ατόμου συνήθως καθορίζεται στην γέννηση και αποτελεί ένα κοινωνι-
κό και νομικό γεγονός από εκεί και πέρα. Ωστόσο, ένας σχετικά μικρός αριθμός 
ανθρώπων βιώνει προβλήματα, λόγω του φύλου με το οποίο καταγράφεται. Αυ-
τό ισχύει και για τα μεσοφυλικά (ίντερσεξ) άτομα, τα οποία έχουν είτε κάποια 
χαρακτηριστικά είτε και αντρική και γυναικεία φυσιολογία. Για άλλους/άλλες 
το πρόβλημα προκύπτει λόγω της έμφυτης αίσθησης ότι το σώμα τους δεν είναι 
σύμμορφο με το γενετήσιο φύλο τους. Αυτά τα άτομα αναφέρονται ως διεμφυ-
λικά ή διαφυλικά, και η παρούσα εργασία μιλάει γι’ αυτή την ομάδα ατόμων. 

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων σε με-
γάλο 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. 

Μολονότι ο αριθμός των διεμφυλικών ατόμων είναι μικρός, θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι η κοινότητα των διεμφυλικών είναι πολυποίκιλη. Συμπεριλαμβάνει 
τα προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά διαφυλικά άτομα, καθώς επίσης και όσα 
άτομα δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτή την διαδικα-
σία. Έτσι λοιπόν διαχωρίζουμε στους διεμφυλικούς άντρες (γυναίκα προς άντρα 
– στα αγγλικά συντομογραφικά f-t-m) και στις διεμφυλικές γυναίκες (άντρα 
προς γυναίκα – στα αγγλικά συντομογραφικά m-t-f), τα οποία άτομα μπορεί να 
έχουν υποβληθεί ή όχι σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου, ή σε λήψη 
ορμονών. Η κοινότητα των διεμφυλικών περιλαμβάνει επίσης τα παρενδυτικά 
άτομα (crossdressers), τραβεστί, καθώς και όσα άτομα δεν αυτοπροσδιορί-
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ζονται στο δίπολο άρσενικό-θηλυκό. Πολλά νομικά πλαίσια αφορούν μόνο τα 
διαφυλικά (τρανσεξουαλικά) άτομα, αφήνοντας όμως εκτός το κρίσιμο σημείο 
της κοινότητας. 

Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την έννοια της ταυτότητας φύλου, είναι 
σημαντικό να διαχωρίσουμε τις έννοιες του γεννετήσιου φύλου (sex) από το κοι-
νωνικό φύλο (gender). To γεννετήσιο φύλο, αναφέρεται στο βιολογικό μας φύ-
λο, 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 καταλάβου-
με 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 μεγα-
λώνει. Αναφέρεται δηλαδή στην ατομική και εσωτερική εμπειρία του φύλου, η 
οποία μπορεί να μην βρίσκεται σε ευθεία αντιστοιχία με το φύλο που γεννιέ-
ται 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 συμπεριφοράς1. Για τα περισσότερα άτομα που νομικά 
ορίζονται ως άντρες ή γυναίκες, αντιστοιχίζεται η αντρική ή γυναικεία τους ταυ-
τότητα φύλου. Στα διεμφυλικά άτομα όμως, δεν συμβαίνει αυτό και μπορεί να 
επιθυμούν να αλλάξουν το νομικό, κοινωνικό ή φυσικό στάτους τους – ή μέρος 
αυτών – ώστε να βρίσκονται σε αντιστοιχία με το κοινωνικό τους φύλο. Η αλ-
λαγή της εμφάνισης του σώματος, είτε του ντυσίματος, ιατρικές ή χειρουργικές 
μέθοδοι ή άλλες είναι συχνά μέρος της προσωπικής εμπειρίας για το φύλο. 

Τόσο η έννοια της ταυτότητας φύλου, όσο και η μορφή της έκφρασης φύλου 
στην καθημερινότητα είναι σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση των προβλη-
μάτων, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αντιμετωπίζουν τα διεμφυ-
λικά άτομα. Τα νομικά πλαίσια συχνά στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και 
σε χώρες-μέλη, δυστυχώς κατηγοριοποιούν την ταυτότητα φύλου, μαζί με τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, καθώς η ταυτότητα 
φύλου και ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι δύο εντελώς διαφορετικά θέ-
ματα. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, θα πρέπει να γίνεται κατανοητός ως η 
έκφραση συναισθηματικής, σεξουαλικής έλξης, είτε προς το έτερο είτε προς το 
ίδιο, είτε και προς τα δύο φύλα (ετεροφυλοφιλία, ομοφυλοφιλία, αμφισεξουα-
λικότητα)2. Επιπροσθέτως, πολλές εθνικές και διεθνείς κατηγοριοποιήσεις πε-

1. Ορισμός όπως χρησιμοποιήθηκε στις Αρχές της Yogyakarta κατ’ εφαρμογήν της Διεθνούς 
Νομοθεσίας για τ’ Ανθρώπινα Δικαιώματα, με βάση τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό και την 
Ταυτότητα Φύλου, διαθέσιμος στον ιστιόχωρο www.yogyakartaprinciples.org

2. Ibid



| 13 |

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ

ριέχουν την διάγνωση της ψυχικής διαταραχής για την διεμφυλικότητα. Τέτοιου 
είδους διαγνώσεις, μπορούν να είναι ένα επιπλέον κώλυμα για την απόδοση των 
δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων, ειδικά στην κατεύθυνση του περιορι-
σμού του εύρους νομοθεσίας ή την κατεύθυνση ιατρικής φροντίδας. 

Η πρόκληση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων για όλους, 
έγκειται στην εφαρμογή συνεπούς οπτικής γι’ αυτά και όχι ο αποκλεισμός ομά-
δων ανθρώπων. Είναι καθαρό ότι, τα διεμφυλικά άτομα δεν απολαύουν τα θεμε-
λιώδη τους δικαιώματα, τόσο στο επίπεδο των νομικών εγγυήσεων, όσο στο επί-
πεδο της καθημερινής ζωής. Έτσι λοιπόν υπάρχει η ανάγκη να προσεγγίσουμε 
με εγγύτητα την κατάστασή τους. Αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός αυτής της 
εργασίας, η έκθεση των προβλημάτων, αλλά και η συζήτηση προτάσεων γι’ αυ-
τά, για όσα τα ίδια τα διεμφυλικά άτομα θεωρούν πιο σοβαρά.3 Η εργασία αυτή 
σκιαγραφεί ένα διεθνές πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εφαρ-
μογή τους για τα διεμφυλικά άτομα. Στο ακόλουθο κεφάλαιο περιγράφονται 
τα σημεία κλειδιά για τα δικαιώματα των διεμφυλικών, για τις διακρίσεις, την 
μισαλλοδοξία και την βία που αντιμετωπίζουν. Η εργασία τελειώνει με παρα-
δείγματα και με προτάσεις προς τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Ένα πρόβλημα στην εργασία αυτή είναι φυσικά η έλλειψη στοιχείων, ερευ-
νών γύρω από το θέμα. Η περιορισμένη ενημέρωση που έχουμε προέρχεται 
από μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η έλλειψη στοιχείων από άλλες χώρες 
(του Συμβουλίου της Ευρώπης) δεικνύουν την ανάγκη για επιπλέον έρευνες 
και συλλογή πληροφοριών. Το γραφείο του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα έχει ήδη ξεκινήσει μία συγκριτική έρευνα για την ομοφυλοφοβία, την 
τρανσφυλοφοβία, τις διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και 
ταυτότητας φύλου σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εν 
τούτοις τα ήδη τρέχοντα διαθέσιμα στοιχεία, αποδεικνύουν την θλιβερή κατά-
σταση και κρούουν τον κώδωνα για επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων. 

Διεθνής νομοθεσία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Κατά κανόνα, η διεθνής νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστατεύ-
ει τους πάντες χωρίς διακρίσεις. Παρά το γεγονός ότι η ταυτότητα φύλου ως 

3. Δείτε επίσης την αναφορά του Επιτρόπου: “Discriminations against transgender persons 
must no longer be tolerated”, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2009.
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αιτία για διακρίσεις, όπως και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, δεν αναφέρο-
νται ξεχωριστά σε διεθνείς συνθήκες για τ’ ανθρώπινα δικαιώματα, οι συνθήκες 
αυτές έχουν εφαρμογή για όλα τα άτομα στις ανοικτές ρήτρες για τις διακρί-
σεις. Ειδικά στην Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά 
και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τούτο επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την αρμόδια 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία αναφέρεται: «η ταυτότητα φύλου 
αναγνωρίζεται σαφώς ως πεδίο που απαγορεύονται οι διακρίσεις – για παρά-
δειγμα για άτομα που αναγνωρίζονται ως διεμφυλικά, διαφυλικά ή μεσοφυλικά, 
συχνά αντιμετωπίζουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, όπως στο σχολείο 
ή στον χώρο εργασίας».4 Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων έχει εφαρμόσει σε σημαντικές του αποφάσεις την Συνθήκη αυτή 
και έχει αποφασίσει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στα διεμφυλικά 
άτομα την δυνατότητα επέμβασης επαναπροσδιορισμού του φύλου τους, ενώ 
θα πρέπει να παρέχουν επίσης την κάλυψη ασφαλιστικών πλάνων για την πλή-
ρη απαραίτητη ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη5. Το δικαστήριο επίσης έχει 
αποφασίσει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν την αλλαγή φύλου στα 
έγγραφα ταυτότητας.6 

Άλλα δεσμευτικά κείμενα, όπως Οδηγίες της Ε.Ε. που έχουν εφαρμογή στην 
αρχή της ίσης μεταχείρισης των φύλων στην πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών, 
περιέχουν λίστα για τα πεδία που απαγορεύονται οι διακρίσεις, ωστόσο δεν 
αναφέρουν ρητά την ταυτότητα φύλου7. Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
έχει αποφασίσει ρητά ότι «οι διακρίσεις που αναφύονται (...) από την διαδικα-
σία επαναπροσδιορισμού φύλου» θεωρούνται ως διακρίσεις με βάση το φύλο 
στην απόφαση-σταθμό PvS and Cornwall County Council. Η απόφαση αυτή 
επιβεβαιώθηκε και επεκτάθηκε και σε ακόμη μία απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου.8 

4. Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, 
UN, γενικό σχόλιο No 20 κατά των διακρίσεων.

5. ECtHR, van Kück v. Germany, απόφαση 12ης Ιουνίου του 2003.
6. ECtHR, B. v. France, απόφαση της 25ης Μαρτίου του 1992 & Christine Goodwin v. U.K., 

απόφαση της 11ης Ιουλίου του 2002.
7. Οι διακρίσεις για λόγους φύλου, περιλαμβάνονται εδώ και χρόνια σε συναφείς νομοθεσίες 

της ΕΕ. Από το 1957, η Συνθήκη EEC περιλαμβάνει μέριμνα απαγόρευση άνισης πληρωμής με-
ταξύ αντρών και γυναικών, η οποία αναθεωρήθηκε στην Συνθήκη του Άμστερνταμ. Από το 1975, 
η ΕΕ έχει εκδώσει αρκετές Οδηγίες για τις διακρίσεις λόγω φύλου.

8. ECJ, Υπόθεση C-13/94, P. v. S. & Cornwall City Council, απόφαση της 30ης Απριλίου 1996, 
ECR [1996] I-2143, ECJ, Υπόθεση C-117/01, K.B. v. National Health Service Pensions Agency, 
Secretary of State for Health, απόφαση της 7ης Ιανουαρίου 2004, ECJ, Υπόθεση C-423/04, 
Sarah Margaret Richards v Secretary of State for Work and Pensions, απόφαση της 27.4.2006. 



| 15 |

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ

Όπως διατυπώνει στην απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ‘διακρίσεις 
με πεδίο το φύλο’ εντοπίζονται στην περίπτωση των διεμφυλικών ατόμων που 
σκοπεύουν, υποβάλλονται ή έχουν υποβληθεί σε διαδικασία επαναπροσδιορι-
σμού του φύλου τους, των οποίων η αλλαγή φύλου θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
νομικά από τα κράτη-μέλη σε εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου9. Οι ‘διακρίσεις με πεδίο το φύλο’, 
δεν καλύπτουν τα προ-εγχειρητικά διεμφυλικά άτομα. Η ομάδα αυτή μπορεί να 
μην προχωρά σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου είτε λόγω επιλογής, εί-
τε για λόγους υγείας, είτε λόγω άρνησης πρόσβασης σε οποιαδήποτε φροντίδα, 
κάτι που είναι σύνηθες στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.10

Σε μία πρόσφατη αναφορά της η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FRA) σε συνάρτηση των παραπάνω διατυπώνει ότι 
«δεν υπάρχει κανένας λόγος για την μή επέκταση της προστασίας από τις δια-
κρίσεις ατόμων που χαρακτηρίζονται ως παρενδυτικά, κροσντρέσσερς, τραβεστί, 
άτομα που ζουν μόνιμα με το αντίθετο από το βιολογικό τους φύλο χωρίς καμία 
ιατρική επέμβαση και όλων των ατόμων που απλά επιθυμούν να παρουσιάζουν 
το φύλο τους διαφορετικά».11 Στην κατεύθυνση της επιτυχούς αντιμετώπισης 
των περιορισμών στην κάλυψη των διεμφυλικών ατόμων, υπάρχει η ευκαιρία να 
συμπεριληφθεί η ταυτότητα φύλου στον κατάλογο κατά των διακρίσεων στην 
αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών που πρόκειται να γίνει το 2010.12

Δείτε επίσης προς εξήγηση της προοδευτικής φύσης των αποφάσεων αυτών το «European Union 
Agency for Fundamental Rights, Homophobia and Discrimination on the grounds of sexual 
orientation in the EU Member States, Part I Legal Analysis», σελ.124.

9. ECtHR, B. v. France απόφαση της 25ης Μαρτίου του 1992 (Series A no. 232-C) (αντιδια-
στέλλοντας τις αποφάσεις Rees & Cossey)· Sheffield & Horsham v. the United Kingdom από-
φαση της 30ης Ιουλίου 1998; Christine Goodwin v. the United Kingdom, Appl. no. 28957/95, 
απόφαση της 11ης Ιουλίου 2002· Grant v. the United Kingdom, Appl. no. 32570/03,απόφαση 
της 23ης Μαίου 2006.

10. Εκτιμάται ότι μόνο το 10% των διεμφυλικών ατόμων στην πραγματικότητα διαλέγουν, 
έχουν πρόσβαση ή είναι ικανά να προχωρήσουν σε επέμβαση επαναπροσδιοριμού του φύλου 
τους.

11. European Union Agency for Fundamental Rights, «Homophobia and Discrimination 
on the grounds of sexual orientation in the EU Member States», Μέρος I Νομική Ανάλυση, 
σελ.126.

12. Δείτε την Οδηγία 2004/113/EC της 13ης Δεκεμβρίου 2004 κατ’ εφαρμογήν της αρχής 
της ίσης μεταχείρησης μεταξύ αντρών και γυναικών στην πρόβαση αγαθών και υπηρεσιών, OJ L 
373, 21.12.2004, σελ.37· επίσης την Οδηγία 2006/54/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου του 2006 κατ’ εφαρμογήν της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης 
μεταχείρησης αντρών και γυναικών στον χώρο εργασίας και στην απασχόληση of the principle of 
equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and 
occupation (αναθεώρηση), OJ L 204 της 26.7.2006, σελ. 23 (Αναθεώρηση Οδηγίας Φύλου).
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Η αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ως μία από τις καθολικώς προστατευό-
μενες περιοχές διακρίσεων έχει επίσης τονιστεί και από τον Επίτροπο των Ηνω-
μένων Εθνών: «Ούτε οι εθνικοί νόμοι, ούτε τα όποια έθιμα, ούτε τίποτε άλλο 
μπορούν να αιτιολογήσουν την κακοποίηση, τις επιθέσεις, τους βασανισμούς, 
ή τις δολοφονίες ομοφυλόφιλων, αμφισεξουαλικών και διεμφυλικών άτομων, 
τα οποία υφίστανται γι’ αυτό που είναι. Λόγω του στίγματος που συνδέονται 
με θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα 
φύλου, η βία κατά των λοαδ ατόμων συχνά δεν αναφέρεται, δεν καταγράφε-
ται και εν τέλει παραμένει αδημοσίευτη. Αυτή η επαίσχυντη σιωπή αποτελεί 
εντέλει απόρριψη της θεμελιώδους αρχής της καθολικότητας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων».13 

Εξειδικευμένα κείμενα και συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών έχουν συμπεριλά-
βει αυτή την οπτική. Η ειδική αναφορά των Ηνωμένων Εθνών στις εξωδικαστι-
κές, ή με συνοπτικές διαδικασίες ή αυθαίρετες εκτελέσεις διεμφυλικών ατόμων, 
και η ειδική αναφορά σε θέματα βασανισμών, δεικνύουν ειδεχθείς παραβιάσεις 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων, σε αρκετές αναφορές συ-
γκεκριμένων κρατών. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανισμών 
έχει επισημάνει αυτά τα θέματα, ειδικά σε περιπτώσεις αιτήσεων ασύλου, ή σε 
περιπτώσεις μεταναστών, επί παραδείγματι σε περιπτώσεις διεμφυλικών ατό-
μων που ζητούν από τις τοπικές αρχές να τους εκδοθούν έγγραφα ταυτότητας 
και η φυσική εμφάνιση δεν ταιριάζει με το βιολογικό φύλο.14

Η Κοινοβουλευτική Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρώπης, υιοθέτησε κεί-
μενο με τον τίτλο «Συστάσεις για την κατάσταση των διαφυλικών», το 198915. 
Επίσης, βρίσκεται σε προπαρασκευή από τις αρμόδιες επιτροπές Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων, κείμενο αρχών που θα καλύπτει από τις 
διακρίσεις και την ταυτότητα φύλου. Η αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, έχει πολλές φορές απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του Κοινοβου-
λίου επισημαίνοντας την αρχή της ίσης απολαβής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

13. Έγγραφη Θέση του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
του ΟΗΕ στο Διεθνές Συνέδριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τα λοαδ δικαιώματα, 
Μόντρεαλ 26 Ιουλίου του 2006, διαθέσιμη στον ιστόχωρο www.unhchr.ch/huricane/huricane.
nsf/0/B91AE52651D33F0DC12571BE002F172C?opendocument.

14. Ανώτατος Επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, UNHCR Συμβουλευτική 
Σημείωση σε σχέση με αίτηση ασύλου με βάση τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό και την Ταυτό-
τητα Φύλου, 21 Νοεμβρίου 2008, διαθέσιμη στον ιστόχωρο: http://www.unhcr.org/refworld/
docid/48abd5660.html

15. Εισήγηση 1117 (1989) για την κατάσταση των διεμφυλικών, διαθέσιμη στον ιστόχωρο: http://
assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta89/erec1117.htm
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σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβάνοντας την ταυτότητα φύλου. Επιπλέον, στις 
2 Ιουλίου του 2008, αποφασίστηκε η έναρξη δράσεων για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύ-
λου. Αυτή η απόφαση έφερε ως καρπό μία διακυβερνητική ομάδα ειδικών η 
οποία θα είχε ως στόχο την προπαρασκευή οδηγίας για τα 47 κράτη μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Η αρχή έγινε με την οδηγία του 1989 16 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου που καλεί τα κράτη μέλη να πάρουν νομοθετικά μέτρα για 
την προστασία των διαφυλικών ατόμων. Σε πιο γενικές οδηγίες του 2006 και 
του 2007 δόθηκε προσοχή στην κατάσταση των διεμφυλικών ατόμων, από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.17 

Σε μία ιδιαίτερης σημασίας προσπάθεια για την ανάδειξη διεθνών στάνταρντς 
ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, μία διεθνής 
ομάδα ειδικών στα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσίευσε το 2007, τις «Αρχές της 
Γιογκιακάρτα σε εφαρμογή της Διεθνούς Νομοθεσίας για τα Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα σε συνάρτηση με τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό και την Ταυτότητα 
Φύλου». Παρ’ ότι το κείμενο αυτό δεν υιοθετήθηκε ως διεθνές στάνταρντ (δεν εί-
ναι δεσμευτικό), οι αρχές αυτές μνημονεύονται στο Σώμα των Ηνωμένων Εθνών, 
είναι στη διάθεση των εθνικών δικαστηρίων, και πολλές κυβερνήσεις τις χρησιμο-
ποιούν ως έναν οδηγό για την πολιτική τους στον τομέα αυτό. Ο Επίτροπος για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει προσυπογράψει τις Αρχές της Γιογκιακάρτα και 
τις θεωρεί ως πολύτιμο εργαλείο στην κατεύθυνση των υποχρεώσεων των κρατών 
για τον σεβασμό, προστασία και την απόδοση ίσων δικαιωμάτων προς όλους, συ-
μπεριλαμβανομένης και της ταυτότητας φύλου.18

Ειδικής σημασίας είναι το Άρθρο Νο3, των Αρχών της Γιογκιακάρτα: “Κάθε 
άνθρωπος έχει παντού το δικαίωμα να αναγνωρίζεται από τον νόμο ως πρόσω-
πο. Ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύ-
λου πρέπει να αναγνωρίζεται σε κάθε πρόσωπο η ικανότητα δικαίου σε όλες 
τις πτυχές της ζωής του. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα 

16. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 12 September 1989, για τις διακρίσεις κατά των 
διεμφυλικών, Εισήγηση 1117 (1989) για την κατάσταση των διεμφυλικών, διαθέσιμη στον ιστόχωρο 
http://tsnews.at.infoseek.co.jp/european_parliament_resolution890912.htm

17. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ομοφυλοφοβία στην Ευρώπη (2006), δια-
θέσιμο στον ιστόχωρο www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&ref
erence=P6-TA-2006-0018· Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ομοφυλοφοβία στην 
Ευρώπη (2007) διαθέσιμο στον ιστόχωρο www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0167+0+DOC+XML+V0//EN

18. Αρχές της Yogyakarta κατ’ εφαρμογήν της Διεθνούς Νομοθεσίας για τα Ανθρώπινα 
Δικαώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου., σελ. 11-12.
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φύλου που κάθε άτομο αποδίδει στον εαυτό του είναι αναπόσπαστα στοιχεία 
της προσωπικότητάς του και συνιστούν μια από τις πιο βασικές πτυχές του 
αυτοκαθορισμού, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας. Κανένας δεν πρέπει να 
αναγκάζεται να υποβληθεί σε ιατρικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
χειρουργικής επέμβασης επανακαθορισμού φύλου, στείρωσης ή ορμονικής θε-
ραπείας, ως προαπαιτούμενο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύ-
λου του. Απαγορεύεται η επίκληση ενός νομικού καθεστώτος, όπως ο γάμος ή 
η πατρότητα, προκειμένου να αποτραπεί η νομική αναγνώριση της ταυτότητας 
φύλου ενός προσώπου. Απαγορεύεται να υποβληθεί ένα άτομο σε πίεση, ώστε 
να αποκρύψει, να καταπιέσει ή να αρνηθεί τον σεξουαλικό προσανατολισμό η 
την ταυτότητα φύλου του”.

Ειδικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η ταυτότητα φύλου ως έδαφος διακρίσεων για τις χώρες μέλη του Συμβουλίου  
της Ευρώπης

Οι διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου δεν καλύπτονται σαφώς από το 
νομικό πλαίσιο της πλειοψηφίας των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης19. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα αναφέρει ότι 13 μέλη της Ε.Ε. απαγορεύουν της διακρίσεις για λόγους 
ταυτότητας φύλου, 2 κράτη-μέλη την θεωρούν εσφαλμένα ως διάκριση για λό-
γους σεξουαλικού προσανατολισμού, ενώ σε 11 κράτη μέλη δεν θεωρείται ούτε 
διάκριση για λόγους φύλου, ούτε για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού.20 
Αυτό έχει όχι μόνο ως αποτέλεσμα μία κατάσταση νομικής απροσδιοριστίας ως 
προς την σαφή προστασία των διεμφυλικών ατόμων από τις διακρίσεις, επίσης 
έχει αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή προστασία των διεμφυλικών ατόμων. Για 
τα υπόλοιπα 20 μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουμε συστηματικά 
στοιχεία για την κατάσταση που ισχύει, παρ’ όλα αυτά όμως μπορούμε να υπο-

19. Στην Σουηδία απαγορεύονται οι διακρίσεις με βάση την ταυτότητα φύλου ή έκφρασης 
φύλου, στην Νέα Πράξη Κατά των Διακρίσεων, η οποία ήρθε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 
του 2009. 

20. European Union Agency for Fundamental Rights, “Homophobia and Discrimination 
on the grounds of sexual orientation in the EU Member States”, Μέρος I – Νομική Ανάλυση, 
σελ. 20.
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θέσουμε από αναφορές του Επιτρόπου, ότι η ταυτότητα φύλου, δεν συμπερι-
λαμβάνεται σαφώς ως λόγος διακρίσεων στις χώρες αυτές. 

Νομική αναγνώριση του επιθυμητού φύλου

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης «ο καθένας έχει το δικαί-
ωμα στον σεβασμό της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής, του οίκου του 
και των επικοινωνιών του». Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων έχει ως κεκτημένο (δεδικασμένο) ότι η αποτυχία μιας χώρας να αλλάξει 
το πιστοποιητικό γεννήσεως ενός ατόμου εναρμονίζοντάς το με το γένος της 
βούλησης του ατόμου συνεπάγεται παράβαση του Άρθρου 8 της Συνθήκης.21 
Συνεπώς τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίσουν την αλλαγή φύ-
λου των διαφυλικών ατόμων. 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των διαδικασιών αναγνώρισης του φύλου, 
όπου αυτές υπάρχουν, είναι ο συνδυασμός δυσκίνητων και χρονοβόρων νομικών 
διαδικασιών και οι ιατρικές απαιτήσεις, των οποίων τα όρια είναι συχνά δυσδιά-
κριτα. Χρονοβόρες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με ψυχολογικές, ψυχιατρι-
κές και βιολογικές εξετάσεις είναι βασικά χαρακτηριστικά τέτοιων διαδικασιών 
αναγνώρισης. Ορισμένα από αυτά, όπως για παράδειγμα η εξέταση των αναπα-
ραγωγικών οργάνων θίγουν την αξιοπρέπεια σε συνάρτηση με την φυσιολογία 
του ατόμου και προσβάλουν την ακεραιότητά του. Συχνά διεμφυλικά άτομα 
διαλέγουν να μην εμπλακούν με τις επίσημες διαδικασίες λόγω διακρίσεων και 
κακής μεταχείρισης κατά τη διάρκεια ιατρικών παροχών, ή λόγω της έλλειψης 
εναλλακτικών λύσεων και την ύπαρξη μιας μόνο οδού παροχής υπηρεσιών (θε-
ραπείας). Εν συνεχεία, και εξαιτίας των προβλημάτων που προκύπτουν από 
τις ιατρικές υπηρεσίες, δεν γίνεται αποδεκτό είτε το αίτημά τους για πρόσβαση 
στη νομική αναγνώριση του προτιμώμενου γένους και ονόματος, είτε το αίτημά 
τους για παροχή θεραπείας/υπηρεσιών επαναπροσδιορισμού που να ανταπο-
κρίνεται στις επιθυμίες και εξατομικευμένες ανάγκες τους. Παρά την υπερε-
παρκή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που στηρίζει υποθέσεις αναγνώρισης του φύλου, η νομική κατοχύρωση παρα-

21. Δείτε Eur. Ct. HR, B. v. France απόφαση της 25ης Μαρτίου του 1992 (Series A no. 232-
C) (σε αντιπαραβολή με τις αποφάσειςRees & Cosse), Eur. Ct. HR, Sheffield & Horsham v. 
the United Kingdom απόφαση της 30ης Ιουλίου 1998, Eur. Ct. HR, Christine Goodwin v. the 
United Kingdom, Appl. no. 28957/95, απόφαση της 11.7.2002. Eur. Ct. HR (4th sect.), Grant v. 
the United Kingdom, Appl. no. 32570/03, απόφαση της 23.5.2006.
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μένει μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία για πολλά διεμφυλικά άτομα στα 
κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Προϋποθέσεις αλλαγής φύλου και ονόματος

Πρόσβαση σε διαδικασίες αλλαγής φύλου και ονόματος (μικρού ονόματος και 
όχι επιθέτου) σε επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητα του ατό-
μου είναι μείζονος σημασίας για κάθε διεμφυλικό άτομο που επιθυμεί να ζήσει 
σύμφωνα με το επιθυμητό φύλο. Στην ουσία, η δυνατότητα να ζήσει κανείς 
σύμφωνα με το επιθυμητό φύλο, και αυτό να αναγνωρίζεται νομικά, προϋποθέ-
τει να μπορεί κανείς να αλλάξει έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητα του 
ατόμου και είναι αναγκαία για την διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων, 
όπως για παράδειγμα η χρήση βιβλιαρίου υγείας, διπλώματος οδήγησης αντί-
γραφου πτυχίου κατά τη διάρκεια κάποιας αίτησης απασχόλησης. Το γεγονός 
ότι είναι συχνά μακροχρόνια και γραφειοκρατική η διαδικασία αναγνώρισης 
του γένους και του ονόματος, καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση ταξιδιών 
λόγω έλλειψης έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων, ακόμα και όταν αυτό αφορά 
επίσκεψη συγγενικών προσώπων σε γειτονική χώρα για ένα σαββατοκύριακο. 
Επίσης, μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς όσον αφορά την συμμετοχή ατό-
μων σε προγράμματα εκπαίδευσης ή απασχόλησης, όπου είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση είτε του πιστοποιητικού γεννήσεως είτε ταυτότητας στην οποία 
αναγράφεται το φύλο του/της κατόχου. Πρακτικά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι 
τα διεμφυλικά άτομα χωρίς να έχουν στην κατοχή τους τα έγκυρα και ακριβή 
επίσημα έγγραφα ουσιαστικά παρεμποδίζονται στο να συμμετάσχουν στην αγο-
ρά εργασίας, με το παρεπόμενο της ανεργίας. 

Στο παρόν κρίνεται αναγκαίο να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ διαδικασιών αλ-
λαγής του πρώτου ονόματος και αυτών της αλλαγής του φύλου. Εντούτοις, και 
οι δύο διαδικασίες απαιτούν πρώτα την εξέταση του ενδιαφερόμενου ατόμου 
από τις ιατρικές υπηρεσίες, ώστε το ιατρικό προσωπικό να αποφασίσει αν το 
υπό εξέταση άτομο είναι κατάλληλο για να έχει πρόσβαση στις σχετικές διαδι-
κασίες αλλαγής.

Πρέπει να τονίσουμε ότι οι συνθήκες καταλληλότητας για αλλαγή φύλου 
σε πιστοποιητικά ποικίλουν ανά την Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές μπορούμε 
να διαχωρίσουμε την ύπαρξη τριών κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται τα 
κράτη-μέλη. Στην πρώτη κατηγορία είναι οι χώρες στις οποίες δεν υπάρχει 
καμία διάταξη για επίσημη αναγνώριση. Όπως έχει υπογραμμιστεί παραπάνω 
σε αυτή την περίπτωση ισχύει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων22. Στη δεύτερη και μικρότερη κατηγορία ανήκουν οι 
χώρες, όπου δεν υπάρχει κανένα προαπαιτούμενο στο να αρχίσει κάποιο άτομο 
είτε ορμονική θεραπεία, είτε επέμβαση κάθε τύπου, είτε να αποκτήσει επίσημη 
αναγνώριση του επιθυμητού φύλου. Νομικά έμφυλη αναγνώριση είναι δυνατή 
όταν οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν στο δικαστήριο έγγραφα που αποδεικνύουν 
«δυσφορία φύλου»23, είτε σε μια αρμόδια υπηρεσία ειδικών εμπειρογνωμόνων 
από το Υπουργείο Υγείας (στην Ουγγαρία) ή μια ομάδα ειδικών για τον Επανα-
προσδιορισμό του Φύλου (στην Αγγλία) είτε σε ένα γιατρό είτε σε έναν κλινικό 
ψυχολόγο. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, όπου το άτομο πρέπει να αποδείξει τα εξής:

1.  ότι αυτός/ή έχει ακολουθήσει μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού του φύ-
λου, κάτω από ιατρική επίβλεψη - συχνά περιορισμένη σε συγκεκριμένους 
γιατρούς εντεταλμένους από το Κράτος ή σε συγκεκριμένα ιδρύματα.

2.  ότι αυτός/ή έχει δεχθεί μη αναστρέψιμη χειρουργική επέμβαση που έχει 
δημιουργήσει μια μόνιμη στειρότητα (στείρωση). Και/είτε

3.  ότι αυτός/ή έχει υποβληθεί σε άλλες ιατρικές διαδικασίες, όπως για παρά-
δειγμα ορμονική θεραπεία.24

Συνεπώς είναι ξεκάθαρο ότι τέτοια προαπαιτούμενα βρίσκονται αντίθετα 
με την φυσική ακεραιότητα του ατόμου. Το να ζητείται η πρόκληση μόνιμης 
στειρότητας ή άλλης χειρουργικής επέμβασης σαν προαπαιτούμενο της νομικής 
αναγνώρισης του επιθυμητού φύλου ενός ατόμου, δείχνει ότι δεν λαμβάνεται 
υπ’όψιν το γεγονός ότι ενώ τέτοιου είδους επεμβάσεις είναι συχνά επιθυμη-
τές από διεμφυλικά άτομα, συγχρόνως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
και εξαιρέσεις. Ακόμη, μια επέμβαση τέτοιου τύπου δεν είναι πάντοτε ιατρικά 
δυνατή, διαθέσιμη ή προσιτή από οικονομικής άποψης, ειδικά όταν δεν καλύ-
πτεται οικονομικά - ασφαλιστικά. Συνεπώς, η θεραπεία μπορεί να μην είναι 
εναρμονισμένη είτε με τις επιθυμίες και ανάγκες του ατόμου, είτε με τις επιτα-
γές του/της ιατρού που παρακολουθεί τον/την ασθενή. Παρ’όλα αυτά η νομική 
αναγνώριση του επιθυμητού φύλου καθίσταται αδύνατη χωρίς αυτές τις επεμ-

22. Παραβάλετε European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), «Homophobia 
and Discrimination on the grounds of sexual orientation in the EU Member States», Μέρος I, 
Νομική Ανάλυση, σελ. 131-133.

23. Πρόκειται για την κατάσταση όπου το άτομο νοιώθει δυσφορία με το βιολογικό του  
φύλο. 

24. Επιπλέον, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν ζήσει για μία μακρά περίοδο με το νέο 
τους φύλο - κάτι το οποίο καλείται «εμπειρία πραγματικής ζωής». Αυτή προηγείται της θεραπεί-
ας με ορμόνες και των μορφών χειρουργικής επέμβασης και αποτελούν την «τριαδική θεραπεία», 
που συχνά απαιτείται σε χώρες-μέλη για την αναγνώριση του νέου τους φύλου. 
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βάσεις/θεραπείες, θέττοντας το διεμφυλικό άτομο σε αδιέξοδο χωρίς να του/της 
αφήνει κάποια εμφανή οδό ανοιχτή ως λύση. Άπτεται μεγάλου ενδιαφέροντος 
το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη τα διεμφυλικά άτομα είναι η μονα-
δική ομάδα που νομικά τους ζητούνται να υποστούν στείρωση βάσει κρατικής 
επιταγής.

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι τα διεμφυλικά άτομα, και πιθανώς τα περισ-
σότερα διαφυλικά άτομα μεταξύ αυτών, διαλέγουν να υποστούν τέτοια διαδι-
κασία, συχνά συμπεραλαμβανομένης και της αφαίρεσης των αναπαραγωγικών 
οργάνων. Η θεραπεία είναι συχνά επιθυμητή σαν βασική αναγκαιότητα από την 
ομάδα. Παρά ταύτα, η ιατρική θεραπεία οφείλει πάντοτε να χορηγείται με βάση 
του πως να υπηρετήσει τις ανάγκες του κάθε άτομου και πως να ανταποκριθεί 
καλύτερα στις εξατομικευμένες απαιτήσεις του και κάτω από συγκεκριμένες 
περιστάσεις. Καθίσταται δυσανάλογο από την πολιτεία να συνταγογραφεί θε-
ραπείες βάσει του σκεπτικού ότι όλοι μπορεί να εξυπηρετηθούν κάτω από ίσα 
μέτρα και σταθμά. Το βασικό μέλημα εδώ με πυξίδα τα ανθρώπινα δικαιώματα 
είναι το με ποια διακαιολογητικά η πολιτεία επεμβαίνει σε τέτοιο βαθμό στην 
προσωπική ζωή των πολιτών και πως αυτό μπορεί να το δικαιολογήσει, όπως 
επίσης πως η πρόκληση στειρότητας και άλλες συναφείς διαδικασίες/ιατρικές 
επεμβάσεις είναι προαπαιτούμενα ώστε να ταξινομήσουν άτομα με το κριτήριο 
ότι ανήκουν στο ένα φύλο ή στο άλλο.

Δύο πολύ σημαντικά δικαστήρια υποστηρίζουν αυτή την άποψη με τις απο-
φάσεις τους. Στις 27 Φεβρουαρίου 2009, το Αυστριακό Ανώτατο Διοικητικό 
Δικαστήριο αποφάσισε ότι η υποχρέωση σε επέμβαση δεν αποτελεί προαπαι-
τούμενο για την αλλαγή φύλου (και ονόματος).25 Μια διαφυλική γυναίκα που 
υποβλήθηκε σε όλες τις απαιτούμενες αλλαγές εκτός από την επέμβαση γεν-
νητικών οργάνων, και ζούσε ως γυναίκα σε όλες τις κοινωνικές της επαφές και 
σχέσεις, μπόρεσε να αποδείξει στο δικαστήριο ότι η συγκεκριμένη κατάσταση 
στον εργασιακό της χώρο δεν θα ήταν ευνοϊκή λόγω του μεγάλου χρονικού δια-
στήματος που θα έπρεπε να της χορηγηθεί άδεια ασθενείας για την επέμβασή 
της και συγχρόνως δεν θα μπορούσε να αμελήσει τις οικονομικές της υποχρεώ-
σεις απέναντι στην οικογένειά της κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος. Τα 
παραπάνω οδήγησαν το δικαστήριο να αποφασίσει ότι ο νομοθέτης έπρεπε να 
καταργήσει το αρχικό απαιτούμενο της επέμβασης γιατί το δικαστήριο δεν μπο-

25. Αφότου το Συνταγματικό Διακαστήριο αποφάσισε κατά στην υπόθεση (VfGH 29.09.2008, 
B 411/08, B 412/08), το Διοικητικό Ανώτατο Δικαστήριο έκανε εφικτή την αλλαγή στον νόμο το 
2009 (VwGH 27.2. 2009).
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ρούσε να τεκμηριώσει την ανάγκη για αυτή τη συγκεκριμένη απαίτηση, σε ότι 
αφορά τις διαφυλικές γυναίκες. Στη Γερμανία το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικα-
στήριο έχει διασαφηνίσει ότι: ‘μια επέμβαση σαν προαπαιτούμενο για αλλαγή 
φύλου θεωρείται όλο και περισσότερο σαν κάτι το προβληματικό ή τουλάχιστον 
σαν κάτι το μη υποστηρίξιμο από τους ειδικούς’.26

Το σημείο κλειδί στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι δεν υπάρχει συμφυ-
ής ανάγκη για τον καθορισμό ενός είδους συγκεκριμένων χειρουργικών πρα-
κτικών που να θεωρούνται ως επαρκείς για την ταξινόμηση ενός ατόμου ως 
κατάλληλο/η για αλλαγή φύλου (γένους). Παρόμοιο σκεπτικό υποστηρίζει και 
το Ισπανικό (Spanish Ley de Identidad de Genero) καθώς επίσης και το Βρε-
τανικό Πράξη Αναγνώρισης του Φύλου (Gender Recognition Act)27. Και οι δύο 
νομοθεσίες έχουν αναγνωρίσει ότι η προστασία της πλειοψηφίας προϋποθέτει 
πρόνοια σχετικά με την τεκνοποίηση διεμφυλικών ατόμων – γεγονός εξαιρετικά 
σπάνιο, λόγω της ορμονικής θεραπείας και της επιθυμίας των περισσοτέρων 
ατόμων – αυτό όμως δεν δικαιολογεί το ότι η πολιτεία αμελεί την υποχρέωσή 
της να προστατέψει την σωματική ακεραιότητα των πολιτών της. Κράτη που 
επιβάλουν τέτοιες παρεμβάσεις στην φυσιολογία του ατόμου, ουσιαστικά υπο-
νομεύουν το δικαίωμά τους στο να κάνουν οικογένεια.

Σχετικά με τις προϋποθέσεις αλλαγής μικρού ονόματος, υπάρχει μια αντί-
στοιχη διαδικασία με αυτή της αλλαγής φύλου, όπως περιγράφτηκε παραπά-
νω. Η διαδικασία μπορεί να είναι εύκολη ή να αποδειχθεί μακρόχρονη, και/ή 
να αποδειχθεί δαπανηρή ως προς τις ιατρικές διαδικασίες που απαιτούνται 
ή μπορεί να τους αρνηθεί η πρόσβαση στις διαδικασίες. Σε μερικές χώρες το 
όνομα μπορεί να αλλάξει μόνο όταν κατατεθούν ιατρικές αποδείξεις που να 
δηλώνουν ότι η πλήρης αλλαγή φύλου έχει λάβει χώρα, συμπεριλαμβανομένης 
της επέμβασης των γεννητικών οργάνων, οι οποίες συχνά δεν είναι διαθέσιμες 
ή επιθυμητές για μια πληθώρα λόγων. Σε άλλες χώρες τέτοιου είδους δικαιο-
λογητικά δεν είναι αναγκαία αλλά αντ’αυτών, ή επιπλέον, πρέπει πρώτα να 
επέλθει διάγνωση του ατόμου ως πάσχον από ‘δυσφορία φύλου’, και γίνεται 
αναγκαία μια διετής λήψη ορμονών μέχρι το άτομο να γίνει κατάλληλο για την 
αλλαγή ονόματος. Σαν αποτέλεσμα, διεμφυλικά άτομα ζουν για μεγάλη περίοδο 
της ζωής τους αποκλεισμένα από την συμμετοχή στην κοινωνία την οποία ζουν, 

26. BVerfG, 1 BvL 3/03 (6 Δεκεμβρίου 2005).
27. Περισσότερα για τον Ισπανικό νόμο μπορείτε να δείτε στο: “Raquel Platero, Open Forum 

on Spain: Outstanding challenges in a post-equality era: The same-sex marriage and gender 
identity laws in Spain, University of Madrid (2008)”· για τον νόμο στο Ηνωμένο Βασίλειο δείτε 
στον ιστότοπο , http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/ukpga_20040007_en_1
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στην εκπαίδευση ή εργασία βρισκόμενα συνεχώς αντιμέτωπα με το να πρέπει 
να ‘αιτιολογήσουν’ ποιοι/ες είναι. Το γραφείο του Επιτρόπου έχει λάβει πολλές 
μεμονωμένες αναφορές από διεμφυλικά άτομα που, σαν αποτέλεσμα της έλ-
λειψης των απαραιτήτων εγγράφων, αναφέρουν ότι έχουν δεχτεί προκατάληψη 
και εξοστρακισμό σε ανησυχητικό βαθμό. Επίσης, είναι σημαντικό να λεχθεί ότι 
ακόμα και όταν ένα άτομο αναγνωριστεί νομικά ως άτομο του ‘νέου’ επιθυμη-
τού φύλου, μπορεί ακόμα να αντιμετωπίζει πρακτικά προβλήματα σε ιδρύματα 
όπως νοσοκομεία, σε επαφές του με την αστυνομία και στις φυλακές. 

Συνέπειες στον οικογενειακό βίο

Σε ορισμένες χώρες τα διεμφυλικά άτομα έχουν τη νομική υποχρέωση σε 
περίπτωση που τελούν σε γάμο με σύντροφο του αντιθέτου (βιολογικού) φύλου 
από το δικό του/της, τότε υποχρεούνται να πάρουν διαζύγιο πριν αναγνωριστεί 
το καινούργιο φύλο τους. Αυτό δημιουργεί μείζονα προβλήματα σε κράτη τα 
οποία δεν αναγνωρίζουν το γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, δηλαδή σε 
κράτη τα οποία η αλλαγή φύλου θα σήμαινε ότι ο γάμος του ζευγαριού έχει τε-
λεστεί μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Εφόσον ο γάμος μεταξύ ατόμων του ιδί-
ου φύλου είναι αναγνωρισμένος μόνο σε επτά κράτη-μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης28, τα διεμφυλικά άτομα που τελούν σε γάμο βρίσκονται αναγκασμένα 
να πάρουν διαζύγιο πριν γίνει η επίσημη αναγνώριση του νέου τους φύλου. Σε 
πληθώρα υποθέσεων, το καταναγκαστικό διαζύγιο τίθεται εκ διαμέτρου αντίθε-
το στη ρητή θέληση του ζευγαριού, το οποίο επιθυμεί να παραμείνει μια νομικά 
αναγνωρισμένη οικογενειακή μονάδα, ειδικά όταν έχει υπό την κηδεμονία του 
παιδιά.

Πράγματι, ο καταναγκαστικός τερματισμός του γάμου ενδέχεται να έχει ένα 
πολύ αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά του ζευγαριού. Σε πολλές χώρες ο/η γο-
νέας που έχει υποβληθεί σε αλλαγή φύλου χάνει την κηδεμονία του παιδιού. Σε 
άλλα κράτη υπάρχουν διφορούμενες νομοθεσίες στις οποίες δεν είναι έκδηλη 
καμία πρόθεση να ληφθούν υπ’ όψιν τα συμφέροντα του παιδιού29. Αυτό συ-
νεπώς οδηγεί σε δυσκολίες ειδικά όταν και οι δύο γονείς επιθυμούν να παρα-
μείνουν στη συζυγική ένωση, ούτως ώστε ο μη-διαφυλικός σύζυγος να μην χάσει 
την κηδεμονία του παιδιού τους και να συνεχίζει να επωφελείται κρατικών πα-

28. Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισλανδία, Πορτογαλία.
29. Prof Steven Whittle OBE, Dr Lewis Turner, Ryan Combs, Stephenne Rhodes – 

Transgender EuroStudy: Legal Survey and Focus on The Transgender Experience of Health 
Care – 2008 – Transgender Europe and ILGA – Europe, σελ 22-23.
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ροχών επιπρόσθετα της απασχόλησής του, να δύναται να συνεχίσει να υποστη-
ρίζει οικονομικά τον σύντροφό του, που βρίσκεται σε αδυναμία, και πλέον έχει 
υποβληθεί σε αλλαγή φύλου, και να συνεχίσει να στηρίζει οικονομικά το παιδί 
τους30.

Το Αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο έχει χορηγήσει το δικαίωμα σε δι-
αφυλική γυναίκα να αλλάξει το φύλο της σε γυναικείο ενώ ακόμη παραμένει 
σε γάμο με τη σύζυγό της. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ‘η αλλαγή του φύλου 
στο πιστοποιητικό γεννήσεως δεν μπορεί να παρεμποδίζεται από την ύπαρξη 
γάμου’. Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, αντίστοιχα, αποφάσισε ότι η 
Γερμανική Κυβέρνηση έχει νομική υποχρέωση να αλλάξει τη σχετική νομοθεσία 
του κράτους έως το τέλος του Αυγούστου 2009.31 Και οι δύο αυτές αποφάσεις 
καλούν την πολιτεία να δεχτεί να παράσχει προστασία σε όλους τους πολίτες 
της χωρίς διακρίσεις και να αποτρέπει τα εξαναγκαστικά εκ του κράτους διαζύ-
για, δεδομένων των περιπτώσεων που αυτά οδηγούν σε γάμους μεταξύ ατόμων 
του ιδίου φύλου. Αυτή η αντιμετώπιση θεωρείται επιθυμητή καθότι δίνει τέλος 
στα εξαναγκαστικά διαζύγια για τα ζευγάρια όπου ο/η ένας σύντροφος είναι 
διεμφυλικός/ή.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

Το αναφαίρετο δικαίωμα στην υγεία και σε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας εί-
ναι κατοχυρωμένο βάσει πολλών Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων του Διε-
θνούς Συμφώνου Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτισμικών Δικαιωμάτων και 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Παρά ταύτα, οι διεμφυλικοί πολίτες συ-
ναντούν πολλές δυσκολίες στο να καρπωθούν αυτά τα κεκτημένα. Η μελέτη 
Transgender EuroStudy κρούει τον κώδωνα του κινδύνου παρουσιάζοντας τις 
εμπειρίες διεμφυλικών ατόμων σε ό,τι αφορά σχέσεις ισότητας και διακρίσεων 
όσον αφορά πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας της Ευρώπης32.

Η πρώτη ρύθμιση που έχει να κάνει με υπηρεσίες υγείας για διεμφυλικούς 

30. Στην χώρα της προαναφερθείσας περίπτωσης, η κηδεμονία δίνεται στη μητέρα και σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία σχετικά με τη διαδικασία αλλαγής φύλου, η γονεϊκή σχέση παραμείνει η 
ίδια που ίσχυε προ της αλλαγής φύλου.

31. Συνταγματικό Δικαστήριο της Αυστρίας, BverfG, 1 BvL 1/04 (18 July 2006)· Συνταγματι-
κό Δικαστήριο της Γερμανίας, BVerfG, 1BvL 10/05 (27 Μαίου 2008).

32. Prof Stephen Whittle OBE, Dr Lewis Turner, Ryan Combs, Stephenne Rhodes - 
Transgender EuroStudy: Legal Survey and Focus on The Transgender Experience of Health 
Care - 2008 - Transgender Europe and ILGA-Europe.
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πολίτες είναι η ύπαρξη διεθνούς και εθνικής κατηγοριοποίησης σύμφωνα με 
την οποία η διαφυλικότητα ορίζεται ως ψυχική διαταραχή. Αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν διεθνώς δύο συστήματα κατηγοριοποίησης των ψυχικών διαταραχών: 
το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM), το οποίο περιλαμβάνει 
τον όρο ‘Διαταραχή Ταυτότητας Φύλου (Δ.Τ.Φ.)’ ως μια ψυχική διαταραχή και 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει άτομα που νιώθουν μια έντονη δυσφορία 
σε σχέση με το ανατομικό τους φύλο, δηλαδή νιώθουν έντονη δυσαρέσκεια με 
το φύλο που τους αναγνωρίστηκε κατά τη γέννησή τους33. Δευτερευόντως, η 
Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Ασθενειών και των Σχετικών Προβλημάτων 
Υγείας (ICD) αναφέρει τη διαφυλικότητα ως μια ψυχική διαταραχή και διατα-
ραχή συμπεριφοράς. Εδώ είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι για το λόγο 
αυτό τα διεμφυλικά άτομα χαρακτηρίζονται ως ψυχικά διαταραγμένα34. Καθώς 
τα DSM και ICD συστήματα συχνά αντικατοπτρίζονται στα εθνικά συστήματα 
κατηγοριοποίησης ιατρικών νοσημάτων στην Ευρώπη, συχνά χρησιμοποιούνται 
στην διάγνωση διεμφυλικών ατόμων σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινό τητας. 

Τέτοιου είδους κατηγοριοποιήσεις είναι με τη σειρά τους προβληματικές και 
ολοένα και περισσότερο αμφισβητούνται από φορείς της κοινωνίας των πολι-
τών35 και από εργαζόμενους σε υπηρεσίες υγείας36. Επιπλέον, τέτοιες κατηγορι-
οποιήσεις ενδεχομένως αποτελούν εμπόδιο στην πλήρη απόλαυση των κεκτημέ-
νων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από διεμφυλικά άτομα, ειδικά όταν χρησιμοποι-
ούνται για να περιορίσουν είτε την δικαιοπρακτική ικανότητα ή τα περιθώρια 
επιλογής για ιατρική θεραπεία. Επιπλέον, χρειάζεται να σημειωθεί ότι αυτό 
το ερώτημα αποτελεί ένα σημαντικό σημείο δισταγμού και διαχωρισμού της 
ίδιας της κοινότητας των διεμφυλικών. Πολλοί διεμφυλικοί άνθρωποι νιώθουν 
ότι απειλούνται από όποια πιθανή αλλαγή στα συστήματα κατηγοριοποιήσεων, 

33. Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών, 4η Έκδοση, αναφέρει 
‘Διαταραχές του φύλου σε εφήβους και ενήλικες’ (κατηγορία 302.85) υπό το κεφάλαιο ‘σεξου-
αλική διαταραχή και διαταραχή του φύλου’ και ‘Διαταραχή του φύλου σε παιδιά’ (κατηγορία 
302.6).

34. Το ICD μπορείτε να το βρείτε στον ιστόχωρο www.who.int/classifications/icd/en/. Η 
Διαφυλικότητα, στο κεφάλαιο 5 (Mental and Behavioural Disorders), κατηγορία F64.

35. Θέση για την αναθεώρηση της DSM, Transgender Europe (TGEU), 2 Νοεμβρίου 2008. 
Η TGEU είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο διεμφυλικών οργανώσεων και ατόμων.

36. Πολλοί ειδικοί στον χώρο της υγείας σημειώνουν ότι η θεραπεία συνίσταται πρωταρχικά 
σε φυσικές επεμβάσεις ώστε το σώμα να έρθει σε αρμονία με την πνευματική αίσθηση (ψυχολο-
γική, συναισθηματική) της ταυτότητας φύλου, παρά το αντίστροφο. Αυτή είναι η «γραμμή» της 
WPATH, της Παγκόσμιας Ένωσης για την Υγεία των Διεμφυλικών. 
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από τη στιγμή που φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα τους περιορίσει την πρόσβαση 
σε ιατρικές υπηρεσίες. Σκεπτόμενοι ότι τα συστήματα υγείας επιθυμούν την 
ύπαρξη μιας συγκεκριμένης διάγνωσης ούτως ώστε να ‘δικαιολογήσουν’ ιατρι-
κή ή ψυχολογική θεραπεία, συνεπώς είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας διάγνωσης 
για να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Από την άλλη μεριά, άλλοι 
υποστηρίζουν ότι με το να έχουν διαγνωστεί ως φέροντες μια συγκεκριμένη 
ψυχική διαταραχή στιγματίζονται κοινωνικά και τους κάνει αντικείμενα της ια-
τρικής επιστήμης, παρά υποκείμενα που είναι υπεύθυνα για την έκφραση των 
προσωπικών τους ιατρικών αναγκών. Εναλλακτικές κατηγοριοποιήσεις πρέπει 
να διερευνηθούν σε συνεργασία με διεμφυλικά άτομα και τις οργανώσεις που 
τα αντιπροσωπεύουν37. Από την προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των υπηρεσιών υγείας, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει καμία διάγνωση που 
να δίνει πρόσβαση σε θεραπεία όταν κάποιος/α αναζητά πρόσβαση σε ιατρικές 
υπηρεσίες. 

Το δεύτερο θέμα στη συζήτηση των υπηρεσιών υγείας είναι η πρόσβαση στη 
θεραπεία επαναπροσδιορισμού του φύλου, η οποία είναι διαθέσιμη σε κάθε 
ενήλικο άτομο, άνω 18 ετών. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ολλανδία διεμφυλικοί 
έφηβοι μπορούν να αρχίσουν θεραπεία και συμβουλευτική κατά την εφηβεία, 
ούτως ώστε να είναι σε θέση στο μέλλον να πάρουν ενημερωμένες αποφάσεις 
σχετικά με την έμφυλη ταυτότητά τους. Στην πορεία, στην ηλικία των 18 μπο-
ρούν να συνεχίσουν αναζητώντας θεραπείες σχετικές με τον επαναπροσδιο-
ρισμού του φύλου τους, αν ακόμη το επιθυμούν. Πρόσφατα, κάποιες χώρες, 
όπως για παράδειγμα το Βέλγιο και η Γερμανία, έχουν αρχίσει να διαθέτουν 
παρόμοιες θεραπείες και επιλογές για νέους κάτω των 18 ετών.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει θεμελιώσει 
σαν θετικό καθήκον κάθε κράτους να παρέχει στους πολίτες του τη δυνατότητα 
της πλήρους χειρουργικής επέμβασης επαναπροσδιορισμού του φύλου. Ανάλο-
γα δηλαδή με τις προσωπικές επιθυμίες και ανάγκες κάθε διεμφυλικού ατόμου, 
κάθε πολίτης πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε ορμονική θεραπεία και 
επέμβαση επαναπροσδιορισμού του φύλου ή κάποια άλλη ιατρική φροντίδα, 
όπως για παράδειγμα μόνιμη αποτρίχωση ή φωνητική εκπαίδευση. Είναι σημα-

37. Υπάρχει όμως τώρα η ευκαιρία να αλλάξει αυτό καθώς ο κατάλογος DSM είναι υπό ανα-
θεώρηση. Μία ομάδα εργασίας ασχολείται με αυτό και το αποτέλεσμα θα είναι ο νέος DSM-V 
που είναι προγραμματισμένος να εκδοθεί το 2012. Μπορείτε επίσης να δείτε την δήλωση της 28ης 
Μαίου του 2008 από τις Αμερικανικές οργανώσεις National Center for Transgender Equality 
(NCTE), Transgender Law and Policy Institute (TLPI), Transgender Law Center (TLC) και 
Transgender Youth Family Allies (TYFA).
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ντικό να αναγνωριστεί πως για τους περισσότερους ανθρώπους που επιθυμούν 
σχετικές θεραπείες, αυτές είναι αναγκαίες ώστε να έχει ουσιαστικό νόημα η 
ζωή του ατόμου. Η θεραπεία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 
συγκεκριμένου ατόμου ούτως ώστε να έχει επιτυχία και τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα. 

Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ξεκάθαρα απαιτεί από τα κράτη όχι μόνο να μεριμνήσουν ως προς τη δυνατό-
τητα οι πολίτες να μπορούν υποβληθούν πλήρως στα στάδια επέμβασης επα-
ναπροσδιορισμού του φύλου τους, αλλά επίσης να μεριμνήσουν ούτως ώστε 
ασφαλιστικά μέτρα/σχέδια να καλύπτουν κάθε ‘ιατρικά αναγκαία’ θεραπεία 
γενικά, μέρος της οποίας να είναι και η επέμβαση αλλαγής φύλου38. Αυτή η 
απόφαση του Δικαστηρίου έχει επιτυχώς χρησιμοποιηθεί από πολλά διεμφυλι-
κά άτομα σε πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα η Λιθουανία και το Βέλγιο, 
ώστε να επιτυγχάνουν την κάλυψη της ιατρικής τους ασφάλειας. Αυτό το μέτρο 
πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε κράτος-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Παρά ταύτα, σύμφωνα με την έρευνα Transgender EuroStudy η εμπειρία των 
διεμφυλικών ατόμων από τα συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνει 
ότι το 80% των διεμφυλικών ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους αρνήθηκε 
κρατικά επιδοτούμενη ορμονική θεραπεία, και στο 86% των διεμφυλικών ατό-
μων τους έχει αρνηθεί κρατικά επιδοτούμενη επέμβαση αλλαγής φύλου. Σαν 
αποτέλεσμα, πάνω από 50% των ατόμων που επιθυμούν τη χειρουργική αλλαγή 
φύλου πληρώνουν οι ίδιοι/ες εξ’ ολοκλήρου για τις επεμβάσεις. Υπάρχει έλλει-
ψη πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στις μη Ευρωπαϊκές χώρες. Εντού-
τοις, φαίνεται ότι οι περισσότερες εξ’αυτών δεν παρέχουν κρατικά επιδοτούμε-
νη επέμβαση επαναπροσδιορισμού του φύλου ή την προσφέρουν μερικώς. Αυτό 
εμφανώς αντιτίθεται στο πρότυπα που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Οι εμπειρίες των διεμφυλικών ατόμων με το σύστημα υγείας είναι συχνά 
αρνητικές, ειδικά με ανεπαρκώς πληροφορημένους εργαζομένους στο σύστη-
μα υγείας, συχνά προκατειλημμένους και αγενείς απέναντι στους πελάτες, για 
παράδειγμα αναφερόμενοι στον πελάτη τους χρησιμοποιώντας το μη επιθυ-
μητό φύλο39. Η προαναφερθείσα έρευνα έφερε στο φως ότι μόνο το 30% των 

38. van Kück v. Germany (Application no. 35968/97) - παράγραφοι 47, 73 and 82 και L. v. 
Lithuania (Application no. 27527/03) - παράγραφοι 59 και 74.

39. Ένα ακόμη παράδειγμα, είναι όταν ένας διαφυλικός άντρας κάνει επέμβαση στο νοσο-
κομείο για την αφαίρεση των εσωτερικών του γεννητικών οργάνων, εισάγεται όμως σε θάλαμο 
γυναικών. 
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ερωτηθέντων, όταν αναζήτησαν βοήθεια ή να παραπεμφθούν σε διαδικασίες 
επαναπροσδιορισμού του φύλου, δέχτηκαν το χαμηλότερο αποδεκτό επίπεδο 
βοήθειας – ο/η επαγγελματίας υγείας να έχει διάθεση να βοηθήσει αλλά να μην 
έχει τις επαρκείς πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες υγείας που απευθύνονται 
σε διεμφυλικούς πολίτες. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τους αρ-
νήθηκε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επειδή ο/η επαγγελματίας υγείας δεν 
ενέκρινε τον επαναπροσδιορισμό του φύλου.40

Ορισμένες χώρες επιτρέπουν μόνο μία κλινική σε όλη τη χώρα να διαθέ-
τει θεραπεία, ορισμένες φορές παρεμποδίζοντας την πραγματοποίηση νέων 
ερευνών και πιθανώς διακινδυνεύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. 
Το δικαίωμα στην πρόσβαση σε θεραπεία επαναπροσδιορισμού του φύλου θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μια λογική γκάμα επιλογών σχετικά με κέντρα που 
προσφέρουν θεραπεία και τα έξοδα της θεραπείας θα πρέπει να καλύπτονται 
ανάλογα με τους κανόνες του εθνικού συστήματος υγείας. Η ποιότητα των θε-
ραπειών σχετικών με τις ανάγκες των διεμφυλικών συχνά ούτε που πλησιάζει τα 
‘υψηλότερα πρότυπα υπηρεσιών υγείας’, κάποιες φορές έχοντας ως αντίκτυπο 
μόνιμη σωματική βλάβη. Πολλά διεμφυλικά άτομα που επιθυμούν επέμβαση 
επαναπροσδιορισμού του φύλου είναι αναγκασμένα να καταφύγουν στο εξωτε-
ρικό, αντιμετωπίζοντας μεγάλη δυσκολία να καλύψουν τα έξοδα. Γενικά, αυτή 
η κατάσταση δημιουργεί ανισότητες σε ότι αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας μέσα σε μια χώρα ή μεταξύ διαφορετικών χωρών. 

Επιπλέον, η πρόσβαση σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού του φύλου είναι 
ακόμη πιο περίπλοκη ή βασισμένη σε υποθέσεις από τα λεγόμενα ‘πρωτόκολ-
λα’ και προϋποθέσεις σχετικές με την παιδική ηλικία, τον σεξουαλικό προσα-
νατολισμό, την προτίμηση στα ρούχα, οι οποίες είναι μακράν αμφισβητήσιμες. 
Υπάρχουν εξιστορήσεις διεμφυλικών ατόμων που χρειάστηκαν να υποστούν 
εξέταση γεννητικών οργάνων από ψυχιάτρους, να πρέπει να πουν μία μόνο δε-
δομένη ιστορία της παιδικής τους ζωής, η οποία θεωρείται ως η μόνη δεδομένη 
και αποδεκτή. Επίσης, τα αιτήματά τους δεν θεωρούνταν ως πραγματικά αν 
είχαν στο παρελθόν ιστορικό απόπειρας αυτοκτονίας. Άλλα διεμφυλικά άτο-
μα πρέπει να πιέσουν τον εαυτό τους να μοιάσουν με ακραίο στερεότυπο του 
επιθυμητού φύλου, ούτως ώστε να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, συχνά 
οδηγούμενα σε εξευτελισμό στην καθημερινή τους ζωή. Τα παραδείγματα είναι 

40. Transgender EuroStudy loc. Cit. σελ.55 & 58. Δείτε επίσης την αναφορά του Bence 
Solymár (2005), The situation of Transgender People in the Hungarian Social and Health Care 
System, in: Takács J. (ed.): A léöek mütétei (Surgery of the Soul), Budapest: Új Mandátum 
Kiadό.
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πολυάριθμα για να αναφερθούν όλα, αλλά είναι ασφαλές να πούμε ότι η πλει-
οψηφία των τεστ και διαδικασιών περιλαμβάνουν διεργασίες που θα μπορούσαν 
στην καλύτερη περίπτωση να χαρακτηριστούν ακατανόητες. 

Ένας τρίτος παράγοντας έχει να κάνει με την γενική πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (European 
Union Agency for Fundamental Rights - FRA) αναφέρει ότι οι ερωτηθέντες 
στην έρευνα EuroStudy ανέφεραν ανεπιθύμητες συμπεριφορές από τους εργα-
ζομένους στον τομέα υγείας λόγω του ότι είναι διεμφυλικοί. Μια πέμπτη έρευ-
να ανέφερε ότι το να είναι κανείς διεμφυλικός είχε αντίκτυπο στους τρόπους 
που είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Για το λόγο αυτό πολλά διεμφυλικά 
άτομα ανέφεραν ότι αποφεύγουν να πηγαίνουν σε γιατρούς όσο περισσότε-
ρο γίνεται λόγω του φόβου τους να/μήπως δεχτούν ανάρμοστη συμπεριφορά41. 
Σύμφωνα με την αναφορά του FRA η μελέτη Engendered Penalties έδειξε ότι 
το 29% των ερωτηθέντων ένοιωσαν ότι η διεμφυλικότητα επηρέαζε αρνητικά το 
πώς αντιμετωπίζονταν από τους/ις εργαζομένους στις υπηρεσίες υγείας.42

Τα αποτελέσματα όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα διεμφυλι-
κά άτομα στο να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, είναι έκδηλα στις στα-
τιστικές τις σχετικές με τις υπηρεσίες υγείας. Πολλές μελέτες που αναφέρονται 
στην έρευνα του FRA δείχνουν ότι ανάμεσα στο 1/4 με 1/3 των διεμφυλικών 
ατόμων έχει αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. Σε μια έρευνα που έλαβε χώρα στην 
Ιρλανδία το 26% των διεμφυλικών ατόμων έχει αποπειραθεί να αυτοκτονήσει 
τουλάχιστον μια φορά43 και οι μισοί από τους ερωτηθέντες σε μια έρευνα με-
γάλου βεληνεκούς σχετικά με την υγεία των λοαδ ατόμων στη Σουηδία είχαν σε 
κάποια στιγμή της ζωής τους σκεφτεί να αφαιρέσουν τη ζωή τους – το 21% είχε 
όντως αποπειραθεί να το πράξει.44 

41. European Union Agency for Fundamental Rights, Homophobia and Discrimination on 
the grounds of sexual orientation and gender identity in the EU Member States: Part II - The 
social situation, σελ.122.

42. Stephen Whittle, Lewis Turner, Maryam Al-Alami, «Engendered Penalties: 
Transgender and Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination» διαθέ-
σιμο στον ιστόχωρο http://www.pfc.org.uk/files/EngenderedPenalties.pdf και ως αναφορά της 
European Union Agency for Fundamental Rights, «Homophobia and Discrimination on the 
grounds of sexual orientation and gender identity in the EU Member States: Part II» - The 
social situation

43. «Supporting LGBT Lives: A Study of the Mental Health of Lesbian, Gay, Bisexual 
and Transgender People», 2009. Πληροφορίες για τις περιπτώσεις αυτοκτονιών διεμφυλικών 
βρίσκεται στην σελίδα 95.

44. Statens Folkshälsoinstitut (2005) «Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
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Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Το δικαίωμα στην εργασία είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και 
εμπεριέχει το δικαίωμα σε ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας. Τα διεμ-
φυλικά άτομα αντιμετωπίζουν πλήθος προβλημάτων στην πρόσβαση και την 
διατήρηση αυτού του δικαιώματος. 

Η απασχόληση, επομένως και η οικονομική επιβίωση, εκτός των άλλων, είναι 
ζωτικής σημασίας για τα διεμφυλικά άτομα ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβα-
ση στις υπηρεσίες υγείας. Έχοντας δουλειά, σε πολλές χώρες-μέλη του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, σημαίνει ασφάλιση υγείας η οποία διευκολύνει την κάλυψη 
εξόδων για την φροντίδα υγείας. Ωστόσο, αφού η θεραπεία με ορμόνες ή η 
επέμβαση για τα διεμφυλικά άτομα δεν καλύπτονται πάντα από τα ασφαλιστι-
κά συστήματα της κάθε χώρας, το εισόδημα από την εργασία είναι σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις η μόνη δίοδος για την πρόσβαση στην φροντίδα υγείας, πρακτικά. 

Η ανεργία είναι ζήτημα μεγίστης σημασίας για τα διεμφυλικά άτομα. Έρευ-
να αποδεικνύει ότι μόνο το 31% των ερωτηθέντων έχει πρόσβαση στην πλήρη 
απασχόληση. Ο ακριβής αριθμός είναι, 40% για τις διεμφυλικές γυναίκες και 
36% για τους διεμφυλικούς άντρες, ενώ στους μή διεμφυλικούς τα ποσοστά 
είναι 57% για τις γυναίκες και 72% για τους άντρες. Σχετική Ισπανική έρευ-
να ανάμεσα στα διεμφυλικά άτομα έδειξε ότι το 54% των ερωτηθέντων δεν 
έχει εργασία45. Πολλά άνεργα διεμφυλικά άτομα, κατά πλειοψηφία γυναίκες, 
αδυνατούν να βρουν εργασία, και δεν βλέπουν άλλη επιλογή από αυτήν της 
βιομηχανίας του σεξ. 

Τα διεμφυλικά άτομα που εργάζονται, αντιμετωπίζουν προβλήματα στον χώ-
ρο εργασίας και συνεχείς παρενοχλήσεις από συνεργάτες τους ή/και δεν τους 
επιτρέπεται η πρόσβαση στην τουαλέτα του επιθητού τους φύλου. Αρκετά 
διεμφυλικά άτομα ωθούνται στην παραίτηση μετά από πιέσεις, οχλήσεις και 
προσβολές. Οι παρατεταμένες και χρονοβόρες νομικές απαιτήσεις για την ανα-
γνώριση από τον νόμο, ωθούν τα διεμφυλικά άτομα να ζουν μια διπλή ζωή ή 

hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI», σελ. 21.

45. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην αναφορά της European Union Agency for 
Fundamental Rights, «Homophobia and Discrimination on the grounds of sexual orientation 
and gender identity in the EU Member States: Part II» - The social situation και Esteva, I et 
al. (2001) «Social Inequalities: Demographic Characteristics of Patients Treated at the First 
Gender Identity Disorder Unit in Spain», αναφορά που παρουσιάστηκε στο Συμπόσιο XVII 
Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association Symposium, στο Galveston του 
Texas.
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να πληροφορήσουν τον εργοδότη και τους συναδέλφους για την πρόθεσή τους 
να αλλάξουν φύλο ενωρίτερα απ’ ότι θα ήθελαν. Υπάρχουν πολλά πρακτικά 
προβλήματα που έχουν επίπτωση στην δυνατότητά τους να κρατήσουν την ερ-
γασία τους. Για παράδειγμα, μία σύμβαση εργασίας αναφέρει «άντρας», όσο 
οι νομικές απαιτήσεις για την πρόσβαση στον επαναπροσδιορισμό φύλου προ-
ϋποθέτουν ότι μία διεμφυλική γυναίκα πρέπει να έχει γυναικεία περιβολή στην 
εργασία. Τούτο σημαίνει ότι το άτομο ανησυχεί για το αν θα πρέπει ή όχι να 
πληροφορήσει τον εργοδότη και τους συναδέλφους του για την ταυτότητα φύ-
λου του. 

Μετεγχειρητικά διεμφυλικά άτομα συχνά «εκ λάθους» τους απευθύνονται 
με το «παλαιό» τους φύλο λόγω αριθμών κοινωνικής ασφάλισης ή σφαλμάτων 
υπηρεσιών προσωπικών πληροφοριών. Είναι ελάχιστες οι προσφυγές που έχουν 
γίνει εάν τα αποτελέσματα τυχαίας αποκάλυψης είναι αρνητικά και οι οχλή-
σεις στον εργασιακό χώρο γίνονται αφόρητες. Το γραφείο του Επιτρόπου έχει 
λάβει ατομικές αναφορές επίμονων και εξευτελιστικών διακρίσεων στον χώρο 
εργασίας, κατά προφανή παράβαση του δικαιώματος σε ασφαλείς και υγιείς 
εργασιακές συνθήκες. 

Οι έρευνες, εξακολουθούν να είναι περιορισμένες, οι διαθέσιμες όμως στατι-
στικές δεικνύουν θλιβερή κατάσταση. Η έρευνα Engendered Penalties αποδει-
κνύει ότι το 23% απαντά ότι νοιώθει την ανάγκη να αλλάξει εργασία γιατί αντι-
μετωπίζει διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου στον χώρο εργασίας. Μόνο 
ένα 30% απαντά ότι αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια από τους συναδέλφους 
τους· ένα 10% έχει αντιμετωπίσει λεκτική βία και ένα 6% έχει έρθει αντιμέτωπο 
με σωματική βία. Ένα 42% των ερωτώμενων απαντά δεν ζει με το επιθυμητό 
φύλο φοβούμενο ότι θα χάσει την εργασία του46. Σε μία Σκοτσέζικη έρευνα, ένα 
37% απαντά ότι παίρνει επίδομα ανεργίας.47 Έρευνα από την Φιλανδία48 έχει 
παρόμοια αποτελέσματα. Ένα 77% διεμφυλικών εργαζομένων δεν αποκαλύπτει 
την ταυτότητα φύλου και, ένα 50% απαντά ότι διακατέχεται από άγχος. 

Η ανάγκη για εθνική νομοθεσία κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας 
για όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που να συμπεριλαμβάνει 

46. Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) «Engendered Penalties: Transgender 
and Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, «Wetherby: The 
Equalities Review».

47. Scottish Transgender Alliance (2008) Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary, Edinburgh: Equality Network, σ. 14

48. Lehtonen, J, Mustola, K (2004) „Straight People don’t tell, do they...?“ Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work, Helsinki: Ministry of Labour
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την ταυτότητα φύλου είναι προφανής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι αλλαγές 
στους νόμους κατά των διακρίσεων να συνοδεύονται από αντίστοιχες καμπά-
νιες συνειδητοποίησης για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, ώστε η σοβα-
ρότητα του προβλήματος να γίνεται κατανοητή. Οι εργοδότες πρέπει να έχουν 
καλύτερη πληροφόρηση για την διεμφυλικότητα που θα εγγυάται ασφαλές 
περιβάλλον στην εργασία. Ειδικά μεταβατικά μέτρα ίσως χρειαστούν για την 
τροποποίηση υπαρχόντων κανόνων εργασίας, όπως ο κώδικας ενδυμασίας ή η 
χρήση τουαλέτας. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το γεγονός ότι τα εκπαιδευ-
τικά ινστιτούτα θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να αλλάζουν αναδρομικά 
το όνομα και το φύλο ενός διεμφυλικού ατόμου στα πιστοποιητικά φοίτησης. 
Τούτο θα εξασφάλιζε ότι τα διεμφυλικά άτομα μπορούν να συνεχίσουν να επω-
φελούνται στην εργασιακή και ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση και θα τους επέ-
τρεπε να εργαστούν στη συνέχεια σύμφωνα με τα προσόντα τους, παρά να 
δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία εκπαίδευση.

Τέλος, ένα ακόμη πρόβλημα που σχετίζεται με την εργασία, είναι η ανι-
σότητα στην παροχή σύνταξης. Σε κάποιες χώρες, η ηλικία συνταξιοδότησης 
καθορίζεται για τους άντρες στα 65 και στις γυναίκες στα 60. Πριν της νομικής 
αναγνώρισης, διεμφυλικές γυναίκες που βρίσκονται τα 60 τους, δεν μπορούν να 
πάρουν σύνταξη, την οποία θα έπαιρναν αν ήταν βιολογικά γυναίκες. Ακόμη 
αρκετές γεροντότερες διεμφυλικές γυναίκες ανακαλύπτουν ότι πρέπει να εγκα-
ταλείψουν την δουλειά τους, για να μπορέσουν να αποφύγουν την αποκάλυψη 
της ταυτότητάς τους λόγω του γεγονότος ότι δεν τηρούν προϋποθέσεις συντα-
ξιοδότησης. Τότε, μετά την νομική αναγνώριση, αυτές οι γυναίκες, δεν έχουν 
δικαίωμα σύνταξης για την ενδιάμεση περίοδο. Παρά τα συντριπτικά νομικά 
επιχειρήματα δεν δικαιούνται σύνταξη με τον αυτονόητο τρόπο που οι άλλες 
(βιολογικές) γυναίκες παίρνουν στην χώρα τους, και παρά τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.49 Σε άλλες χώρες, ένα ζευγάρι θα έπρεπε να χωρίσει, 
διότι ο διεμφυλικός σύντροφος δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στην διαδικα-
σία επαναπροσδιορισμού του φύλου του, ή να απολαμβάνει νομική αναγνώριση, 
ενώ ο επιζών σύντροφος ενός διεμφυλικού ατόμου δεν μπορεί να λάβει σύνταξη 
χηρείας. Ακόμη μία γυναίκα που τα οικιακά ήταν η απασχόλησή της σε όλη της 
την ζωή, δεν μπορεί να έχει δικαίωμα σύνταξης από την σύντροφό της – πρέπει 
να χωρίσουν, παρά την θέλησή τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα η σύντρο-
φός της να κάνει επέμβαση.

49. Υπόθεση C-423/04, Sarah M
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Τρανσφυλοφοβία και βία κατά των διεμφυλικών ατόμων

Τα άρθρα 2 και 5 του ΕΔΔΑ εγγυώνται το δικαίωμα στην ζωή και την ασφά-
λεια για όλους. Παρ’ όλα αυτά, πολλά διεμφυλικά άτομα ζούν στον φόβο και 
αντιμετωπίζουν βία στην διαδρομή της ζωής τους. Βία σε όλο το φάσμα, από 
παρενοχλήσεις, εκφοβισμούς, λεκτική βία, σωματική βία, σεξουαλικές κακοποι-
ήσεις, εγκλήματα μίσους. Η τρανσφυλοφοβία – κατανοητή ως τον παράλογο 
φόβο και/ή εχθρότητα εναντίον διεμφυλικών ατόμων ή ατόμων που είναι πέραν 
αυτού που έχουμε στο νού ως νόρμα για το φύλο – μπορεί να θεωρηθεί ως μία 
από τις κύριες αιτίες βίας και μισαλλοδοξίας που πολλά διεμφυλικά άτομα 
βιώνουν. Αρκετοί άνθρωποι φαίνεται να έχουν πρόβλημα ακόμη και με την 
ίδια την ύπαρξη ανθρώπων που η εξωτερική τους εμφάνιση και η ταυτότητα 
φύλου τους δεν είναι η ίδια με το γενετήσιο φύλο τους. Η επιθετικότητα κατά 
των διεμφυλικών ατόμων δεν μπορεί, ωστόσο, να δικαιολογηθεί ως αποτέλεσμα 
άγνοιας ή έλλειψης παιδείας. 

Η μελέτη Engendered Penalties δείχνει ότι το 72% των ερωτηθέντων έχουν 
βιώσει κάποιου είδους δημόσιας παρενόχλησης. Το 46% σημειώνει ότι έχει βιώ-
σει παρενοχλήσεις από τους γείτονές τους και το 21% απαντά ότι αποφεύγει να 
βγαίνει έξω. Σύμφωνα με την EuroStudy, το 79% απαντά ότι έχει αντιμετωπί-
σει λεκτική βία, απειλητική συμπεριφορά, σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση 
στην δημόσια σφαίρα.

Στο σχολικό και στο οικογενειακό περιβάλλον, διεμφυλικά παιδιά και νε-
αροί έφηβοι, συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν ανασφαλή περίγυρο με 
τρομοκράτηση στο σχολείο, ακόμη και εκδίωξη από την οικογένεια. Το 41% των 
διεμφυλικών αντρών και το 16% των διεμφυλικών γυναικών εφήβων δέχονται σο-
βαρές προσβολές από μέλη της οικογένειάς τους, μέχρι του σημείου ότι το 20% 
των διεμφυλικών αντρών αποκληρώνονται ή αποκόπτονται από την οικογένεια 
απολύτως.50 Όταν άτομα αναφέρουν ότι σε νεαρή ηλικία ταυτίζονται πιο στενά 
με το αντίθετο (από το) γενετήσιο φύλο και εκφράζουν την επιθυμία τους να 
γίνουν κορίτσι ή αγόρι, υπάρχουν πολύ λίγα κατάλληλα βοηθητικά κέντρα και 
ελάχιστα δίκτυα υποστήριξης διαθέσιμα για αυτά τα νεαρά διεμφυλικά άτομα 
και τους γονείς τους. Διεμφυλικά παιδιά και έφηβοι, για τον λόγο αυτό, αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα στην αναζήτηση πληροφοριών, υποστήριξης ή βοήθειας. 

50. Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) «Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities 
Review».
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Είναι ιδιαίτερης σημασίας για ένα παιδί να μπορεί να έχει πληροφόρηση και 
υποστήριξη, διότι η σιωπή και η άγνοια των προβλημάτων τους οδηγεί στην 
απόρριψη, στο μίσος για τον ίδιο τους τον εαυτό, στην τρομοκράτηση, την υστέ-
ρηση στο σχολείο και ακόμη και σε αυτοκτονίες ανάμεσα στους διεμφυλικούς 
εφήβους. Στην Γαλλία, έρευνα δείχνει ότι το 34% των διεμφυλικών εφήβων 
έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας πριν να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση 
και στην υποστήριξη. Σύμφωνα με την Διεθνή Νομοθεσία για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, τα διεμφυλικά παιδιά πρέπει να έχουν το δικαίωμα στην απαραί-
τητη πληροφόρηση, υποστήριξη και προστασία. Τούτο επιβεβαιώθηκε από την 
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που συνιστά στα κράτη να παρέχουν 
«επαρκή πληροφόρηση και υποστήριξη στα νεαρά διεμφυλικά άτομα. 51

Οι διεμφυλικοί άντρες και γυναίκες έχουν υψηλό κίνδυνο να γίνουν θύματα 
εγκλημάτων μίσους ή περιστατικών που οφείλονται σε μίσος. 52 Σύμφωνα με 
άλλη έγκυρη έρευνα (OSCE): «Στα ομοφυλοφοβικά εγκλήματα μίσους συχνά 
βλέπουμε μεγάλο βαθμό σκληρότητας και βαρβαρότητας. Συχνά αναφέρονται 
σκληρά κτυπήματα, βασανισμοί, ακρωτηριασμοί, ευνουχισμοί, ή/και βιασμοί. 
Πολλά απ’ αυτά τα περιστατικά καταλήγουν στον θάνατο. Τα διεμφυλικά άτο-
μα είναι τα πλέον ευάλωτα αυτής της κατηγο ρίας.53 Παρ’ όλες αυτές τις δια-
πιστώσεις, η ταυτότητα φύλου ως πιθανό έδαφος προκατάληψης για τα εγκλή-
ματα μίσους δεν αναγνωρίζεται με σαφήνεια στην νομοθεσία των περισσοτέρων 
κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μία από τις λίγες εξαιρέσεις είναι 
η πρόσφατη νομοθεσία που υιοθετήθηκε από την Σκωτζέζικο νόμο για τα εγκλή-
ματα μίσους που έχει ρητή αναφορά στα τρανσφυλοφοβικά εγκλήματα μίσους. 
Επίσης δεν είναι καθαρό εαν τα κράτη, εναλλακτικά, περιλαμβάνουν την «ταυ-
τότητα φύλου» ως κατηγορία στο «φύλο» ή στο «γένος» στην νομοθεσία τους 
για τα εγκλήματα μίσους. 

Ως αποτέλεσμα, η τρανσφυλοφοβία συχνά δεν σημειώνεται ως καθοριστικός 
παράγοντας στα εγκλήματα μίσους κατά διεμφυλικών ατόμων, όπως φαίνεται 
άλλωστε και από τις ποινές έναντι των δραστών δολοφονιών επί παραδείγματι 

51. Concluding observations on United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
CRC/C/15/Add.188, October 9, 2002.

52. Δείτε επί παραδείγματι Basaran, Y, Aybasti, I and Cakmak, S (2009) «Problems of 
Transgender Women: A Survey Conducted in Istanbul» (forthcoming publication) καθώς και 
το «European Commission’s Turkey 2008 Progress Report», σ. 23.

53. OSCE/ODIHR (2007) «Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses; 
Annual report for 2006», Warsaw: OSCE/ODIHR, σ. 53f.
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στην Πορτογαλία και στην Τουρκία.54 Συνεπώς μπορούμε αβίαστα να συμπε-
ράνουμε ότι τα διεμφυλικά άτομα βρίσκονται εκτός νομικής προστασίας, παρά 
τους υψηλούς κινδύνους να πέσουν θύματα εγκλημάτων μίσους. 

Στην OSCE τονίζεται σχετικά: «Μέσω ρητής καταδίκης των κινήτρων της 
προκατάληψης, μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα στους εχθρούς μιας δίκαιας 
και ανθρώπινης κοινωνίας ότι δεν ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές. Αναγνω-
ρίζοντας τον πόνο των θυμάτων, δίνουμε το σήμα ότι το ποινικό μας σύστημα 
συνεισφέρει στην προστασία αυτών των ατόμων». 55

Επιπλέον, τα περισσότερα κράτη δεν παρακολουθούν/καταγράφουν τα 
εγκλήματα μίσους ή περιστατικά μίσους με τρανσφυλοφοβικά αίτια. Τέτοιου 
είδους εγκλήματα συνήθως δεν καταγράφονται από την αστυνομία. Αυτό ση-
μειώνεται από την έρευνα της OSCE, στην οποία διαβάζουμε ότι τα τρανσφυλο-
φοβικά εγκλήματα/περιστατικά μίσους είναι εξ αυτών που δεν καταγράφονται 
και δεν αναφέρονται σε μεγάλο βαθμό. Μία από τις λίγες εξαιρέσεις είναι η 
Μεγάλη Βρετανία, όπου τα αρχεία της αστυνομίας έχουν πλούσιο υλικό κατα-
γεγραμμένων εγκλημάτων μίσους κατά διεμφυλικών ατόμων. Η Υπηρεσία Διώ-
ξεως Εγκλημάτων της Αγγλίας και της Ουαλίας έχουν ανεπτυγμένες πολιτικές 
και πρακτικές στην κατεύθυνση της διασφάλισης ότι όλα τα τρανσφυλοφοβικά 
εγκλήματα μίσους ερευνώνται56 και είναι μέρος της ετήσιας αναφοράς για τα 
εγκλήματα μίσους. 57

Στην πράξη, τα διεμφυλικά άτομα συχνά έχουν ελάχιστη προστασία από τον 
νόμο και όσους τον εφαρμόζουν, όσον αφορά τα τρανσφυλοφοβικά εγκλήμα-
τα/περιστατικά μίσους. Σε πολλές περιπτώσεις όπου διεμφυλικά άτομα έχουν 
απευθυνθεί στον νόμο για την προστασία τους, έχουν αντιμετωπίσει τον χλευα-
σμό, παρενοχλήσεις ή απλά έχουν αγνοηθεί, παρά τις ξεκάθαρες υποχρεώσεις 
που έχουν τα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα που έχουν υπογράψει, να ερευνούν αυτού τους είδους τα εγκλήματα 
και να φέρνουν τους υπεύθυνους αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. 

54. Human Rights Watch, «We need a law for liberation – Gender, sexuality, and human 
rights in a changing Turkey». Επίσης, OSCE/ODIHR (2007) «Hate Crimes in the OSCE 
Region: Incidents and Responses» - Annual report for 2006, Warsaw: OSCE/ODIHR, σ. 54.

55. «Hate Crime Laws: A Practical Guide», σ.7 διαθέσιμο στον ιστιόχωρο: http://www.osce.
org/publications/odihr/2009/03/36671_1263_en.pdf.

56. http://www.cps.gov.uk/Publications/prosecution/homophobia.html (26.10.08).
57. PSNI Statistics (2008) «Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3» - «Hate 

Incidents & Crimes», 1st April 2007 – 31st March 2008 - Belfast: PSNI; 2008.



| 37 |

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ

Διεμφυλικοί πρόσφυγες και μετανάστες

Ο Υψηλός Επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (United 
Nations High Commissioner for Refugees) έχει επιβεβαιώσει οτι αιτήσεις για 
άσυλο σχετικές με την ταυτότητα του φύλου μπορούν να αναγνωριστούν υπό 
την Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών Σχετικά με την Κατάσταση των Προσφύγων 
του 1951 εφ’ όσον ισχύουν τα κριτήρια στον ορισμό της προσφυγικής ιδιότη-
τας58. Τα διεμφυλικά άτομα θεωρούνται σύμφωνα με την Συνθήκη οτι ανήκουν 
σε μια «συγκεκριμμένη κοινωνική ομάδα». Παρ’ όλ’ αυτά, στα περισσότερα 
κράτη-μέλη του Συμβούλιου της Ευρώπης τα διεμφυλικά άτομα δεν ορίζονται 
ρητά ως διακριτή «κοινωνική ομάδα», ενώ άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και η 
Αυστρία, τα ορίζουν έτσι. Στην Σουηδία τα διεμφυλικά άτομα θεωρούνται οτι 
καλύπτονται νομικά από την κατηγορία «φύλο». Θα ήταν ένα σημαντικό βήμα 
προόδου εάν τα κράτη μέλη ανέφεραν την ταυτότητα φύλου ρητά ως πιθανή 
αιτία διωγμού που χρήζει διεθνούς προστασίας. Μπορεί επίσης να τεθεί το 
ζήτημα οτι «διωγμοί με βάση το φύλο», ο όρος που χρησιμοποιείται στην Δι-
ευκρινιστική Οδηγία της ΕΕ, μπορεί να θεωρηθεί οτι περιλαμβάνουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων ειδών βαρειές βλάβες 
που βιώνουν τα διεμφυλικά άτομα. 

Υπάρχει ανάγκη για πρακτικές οδηγίες σχετικά με το πώς διεκπεραιώνονται 
αιτήσεις για άσυλο από άτομα που βρίσκονται σε διωγμό λόγω της ταυτότητας 
φύλου τους. Τέτοιες οδηγίες θα πρέπει να καθοδηγούν τους υπάλληλους των 
υπηρεσιών που παρέχουν άσυλο σχετικά με το πώς να διεξάγουν συνεντεύ-
ξεις λαμβάνοντας υπόψη τους τις ανάγκες των διεμφυλικών ατόμων. Τέτοια 
καθοδήγηση χρειάζεται επίσης και για καταστάσεις όπου ένα διεμφυλικό άτομο 
εμφανίζεται με κάποιο έγγραφο ταυτότητας που δεν υποδεικνύει το επιθυμητό 
του φύλο. 

Διεμφυλικά άτομα που έχουν κάνει αίτηση για άσυλο κάποιες φορές αντι-
μετωπίζουν προβλήματα στα κέντρα κράτησης και υποδοχής από τους άλλους 
αιτούντες (που συχνά προέρχονται από την ίδια χώρα) και υπάρχει σοβαρός 

58. Υψηλός Επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Σημείωμα Οδηγίας του 
ΥΕΗΕΠ για Αιτήσεις Ασύλου Σχετικές με τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό και την Ταυτότητα 
του Φύλου, 21 Νοεμβρίου 2008. Αυτό το Σημείωμα Οδηγίας συμπληρώνει τις προηγούμενες 
Οδηγίες για την Διεθνή Προστασία Νο. 1: Διωγμός για λόγους Φύλου Στο Πλαίσιο του Άρθρου 
1Α(2) της Συνθήκης του 1951 και/ ή του Πρωτόκολλού της του 1967 Σχετικά με την Κατάσταση 
των Προσφύγων από το Μάιο του 2009. Και οι δύο κατευθυντήριες οδηγίες είναι σχετικές με την 
εκτίμηση αιτήσεων για άσυλο που έχουν κατατεθεί από διεμφυλικά άτομα. 
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κίνδυνος επαναλαμβανόμενου τραύματος για τα διεμφυλικά άτομα που ζητούν 
άσυλο59. Κάποιες φορές διεμφυλικά άτομα δεν τοποθετούνται στα καταλύματα 
ανδρών/γυναικών όπου προτιμούν να βρίσκονται, πράγμα που οδηγεί σε δυνη-
τικά επικίνδυνες καταστάσεις, που περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο σεξουα-
λικής βίας, παρενόχλησης και άλλων ειδών κακομεταχείρισης. Υπάρχει ανά-
γκη να δημιουργηθεί ένα περιβάλον, σε τέτοια κέντρα, που να εμποδίζει την 
παρενόχληση των διεμφυλικών ατόμων. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη 
πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα που μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της συ-
νεχούς ορμονικής αγωγής που κάποια διεμφυλικά άτομα χρειάζονται60.

Εκτός από το άσυλο, η μετανάστευση και τα ταξίδια είναι ένα άλλο πρόβλη-
μα για τα διεμφυλικά άτομα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εξα-
σφάλιση νέων εγγράφων ταυτότητας με το κατάλληλο όνομα και φύλο μπορεί 
να εμποδίσει διεμφυλικά άτομα να ταξιδέψουν σε μια γειτονική χώρα, ακόμη 
και για μια απλή οικογενειακή επίσκεψη ενός σαββατοκύριακου. Υπάρχει ο 
κίνδυνος της κακομεταχείρισης από συνοριοφύλακες όταν η εξωτερική τους 
εμφάνιση δεν αντιστοιχεί στο όνομα ή το φύλο που υποδεικνύουν τα χαρτιά 
τους. Η ελευθερία της μετακίνησης μπορεί, έτσι, να παρακωλυθεί σημαντικά. 

Προβλήματα μπορούν επίσης να δημιουργηθούν και στο πεδίο της επανέ-
νωσης οικογενειών. Η χώρα της υπηκοότητας κάποιες φορές αναγκάζει το δι-
εμφυλικό άτομο να πάρει διαζύγιο μετά τον επαναπροσδιορισμό του φύλου, 
πράγμα που μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην επανένωση της οικογένειας 
και την πιθανότητα να συνεχίσει το διεμφυλικό άτομο τη ζωή του με τον ή την 
πρώην σύζυγο σε μια άλλη χώρα. Αυτό έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις και 
στα παιδιά του ζευγαριού. Τέλος, η αναγνώριση της αλλαγής του φύλου δεν 

59. Δείτε για παράδειγμα έρευνα που διεξήχθη από την Ένωση Πολιτών του Ελσίνκι (Helsinki 
Citizens Assembly) και την Οργάνωση για τους Πρόσφυγες, το Άσυλο και την Μετανάστευση 
(Organisation for Refugee, Asylum & Migration - ORAM): Επισφαλές καταφύγιο - τα προβλή-
ματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικοί και διεμφυλικοί αιτούντες 
άσυλο και μετανάστες στην Τουρκία (2009).

60. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά άτομα που είναι φυλακή, που μπο-
ρεί να αντιμετωπίσουν χρονικές περιόδους χωρίς ορμονική αγωγή. Αυτό μπορεί να έχει ως απο-
τέλεσμα να βρεθούν για πολύ καιρό χωρίς αγωγή και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλή-
ματα υγείας, όπως την ανάπτυξη οστεοπόρωσης στους διαφυλικούς άνδρες, και την πρόκληση 
μη αναστρέψιμων αλλαγών στη φυσιολογία, όπως η φαλακρότητα στις διαφυλικές γυναίκες. Τα 
διαφυλικά άτομα αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην πρόσβαση σε ιατρική αξιολόγηση, ορμο-
νικές θεραπείες, ή χειρουργικές επεμβάσεις καθώς πολλά σωφρονιστικά ιδρύματα ή συστήματα 
αισθάνονται οτι δεν διαθέτουν τις εγκαταστάσεις για να διαχειριστούν διαφυλικούς κρατούμε-
νους, ή, σε κάποιες περιπτώσεις, εξαιτίας της καταδίκης τους αυτοί οι κρατούμενοι θεωρείται οτι 
παραποιούνται το δικαίωμά τους σε τέτοιες αγωγές. 
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είναι απαραίτητο οτι θα αναγνωρίζεται στην χώρα όπου μεταναστεύει ένα δι-
εμφυλικό άτομο. 

Καλές πρακτικές

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων στην 
Ευρώπη δεν είναι θετική. Παρ’ όλ’ αυτά, κάποια από τα προβλήματα έχουν 
αναγνωριστεί και οι «καλές πρακτικές» αυξάνονται. Στο νομικό πεδίο έχουμε 
πρόσφατα δει συνταγματικά δικαστήρια να αναγνωρίζουν οτι οι εθνικοί νόμοι 
μιας χώρας παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο το Νομοσχέδιο Αναγνώριστης του Φύλου (Gender 
Recognition Bill) μπορεί, σε μεγάλο βαθμό, και με την εξαίρεση της προϋπόθε-
σης για διαζύγιο, να θεωρηθεί ένα παράδειγμα καλής πρακτικής. Σχεδιάστηκε 
με την συμμετοχή διεμφυλικών ατόμων και οδήγησε σε μια βιώσιμη μορφή, πα-
ρακάμπτοντας παραβιάσεις όπως η αναγκαστική στείρωση, η ιατρική αγωγή με 
προϋποθέσεις και οι υπερβολικές διαδικασίες. 

Στο πεδίο της απασχόλησης, κάποια εργατικά σωματεία έχουν αναπτύξει 
κατευθυντήριες οδηγίες προς εργοδότες για την προστασία των διεμφυλικών 
ατόμων στην εργασία, όπως η Ολλανδική ABVAKABO και το Βρετανικό ερ-
γατικό συνδικάτο UNISON. Στην Ιταλική πόλη του Τορίνο έχει δημιουργηθεί 
ένα πρόγραμμα για την επανένταξη των διεμφυλικών ατομων στην απασχόληση 
μετά από την επέμβαση επαναπροσδιορισμού του φύλου τους61. Συνίσταται σε 
μια ευκρινή εξέταση των αναγκών και των ικανοτήτων του διεμφυλικού ατόμου 
και παρέχει επιλογές για προσωρινή εργασία σε διάφορες επιχειρήσεις, με την 
δυνατότητα περαιτέρω μόνιμης απασχόλησης. 

Κάποιες χώρες έχουν δημιουργήσει ιατρικά κέντρα υψηλής ποιότητας που 
παρέχουν αγωγή υποστήριξης χωρίς να καταφεύγουν σε υπερβολικές διαδικα-
σίες ψυχιατρικής εκτιμήσης και παρέχουν κάλυψη ιατρικής ασφάλισης που πε-
ριλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες μορφές χειρουργικού επαναπροσδιορισμού του 
φύλου και ορμονικής αγωγής. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ολλανδία υπάρχουν ομάδες 
υποστήριξης για παιδιά, έφηβους και τους γονείς τους που έχουν ερωτήματα 
σχετικά με την ταυτότητα του φύλου. Το έργο τους είναι κρίσιμο. Παρ’ όλ’ 

61. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στην οποία συνεργάζονται ΜΚΟ, πρακτορεία εργασίας 
και το δημοτικό συμβούλιο. 
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αυτά, δεν υπάρχουν αρκετές από αυτές τις υπηρεσίες διαθέσιμες και η δημό-
σια χρηματοδότηση για αυτές που υπάρχουν είναι ανεπαρκής, οι περισσότερες 
αντιμετωπίζουν μόνιμα τον κίνδυνο να διακοπούν. 

Μερικά τοπικά σχολικά και πανεπιστημιακά διοικητικά συμβούλια σε όλη 
την Ευρώπη έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι συχνές περι-
πτώσεις εκφοβισμού από άλλους μαθητές (bullying) και αποκλεισμού που βιώ-
νουν οι διεμφυλικοί νέοι. Για παράδειγμα, το Τμήμα για τα Παιδιά, τα Σχολεία 
και τις Οικογένειες της Βρετανικής Κυβέρνησης (UK Government Department 
for Children, Schools and Families) συνεργάζεται με τις κυριότερες ομάδες 
υποστήριξης διεμφυλικών στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παράσχει καθοδή-
γηση στα σχολεία σχετικά με την τρανσφυλοφοβική βία και τον εκφοβισμό 
(transphobic bullying). Επιπλέον, το Κέντρο για την Αρίστευση στην Ηγεσία 
(Centre for Excellence in Leadership) έχει συνεργαστεί με τις οργανώσεις για 
τα δικαιώματα των διεμφυλικών στην έκδοση ενός προγράμματος διδασκαλίας 
με προσωπική μελέτη (self-study course) στα ζητήματα των διεμφυλικών που 
απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη και διευθυντές σε κολέγια και άλλα ανώτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα62. Σχετικά με το ζήτημα των πτυχίων πανεπιστημίου και 
τα συγγράμματα με το νέο όνομα και φύλο ενός διεμφυλικού ατόμου, το Πανε-
πιστήμιο του Τορίνο εκδίδει σπουδαστικές κάρτες ταυτότητας με το όνομα της 
επιλογής των σπουδαστών, πριν γίνει η επίσημη αλλαγή του ονόματός τους, με 
σκοπό να διευκολύνει τους διεμφυλικούς σπουδαστές. 

Το 2008 και το 2009 ξεκίνησαν πανευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων. Κάποια κράτη μέλη του 
Συμβούλιου της Ευρώπης έχουν ξεκινήσει έρευνες σε εθνικό επίπεδο για την 
κατάσταση των διεμφυλικών ατόμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να δη-
μοσιεύσει το 2009 μια αναφορά για τις διακρίσεις σε βάρος των διεμφυλικών 
στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που συντάσσεται από το Δίκτυο 
Νομικών Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατά των Διακρίσεων 
(EU Network of Legal Experts on Non-discrimination). Και το έτος 2010 
ελπίζουμε, θα οδηγήσει σε συγκροτημένες συστάσεις από την Επιτροπή Υπουρ-
γών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe Commitee of Ministers) 
που θα πρέπει να περιλαμβάνουν, για πρώτη φορά, μέριμνα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σχετικά με την ταυτότητα του φύλου.

62. Whittle, S; Turner, L (2007). Διευθύνοντας την τρανς ισότητα: εργαλεία για Κολέγια, 
Λάνκαστερ: το Κέντρο για την Αρίστευση στην Ηγεσία, διαθέσιμο από: http://services.pfc.org.
uk/files/CEL_toolkit.pdf
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Αυτό που χρειάζεται αυτή την στιγμή είναι ειδικά η προώθηση της προσέγγι-
σης από την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν τα διεμφυλικά άτομα. Προς βοήθεια αυτού, χρειάζονται εκπαιδευ-
τικές εκστρατείες που θα προωθούν το σεβασμό και την αμοιβαία κατανόηση. 
Η ένδεια πληροφοριών σχετικά με τα συγκεκριμμένα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν τα διεμφυλικά άτομα και ο βίαιος εκφοβισμός και οι εξευτελισμοί που 
δέχονται πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το Γραφείο του Επίτροπου έχει ξεκινήσει 
μια συγκριτική μελέτη για την κατάσταση των ΛΟΑΔ ατόμων στα κράτη-μέλη 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι διακρίσεις για θέματα ταυτότητας φύλου 
θα έχουν εξέχοντα ρόλο σ’ αυτήν την έρευνα. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 
φθινώπορο του 2010. 

Είναι σημαντικό οι διακρίσεις για θέματα της ταυτότητας του φύλου να 
αντιμετωπιστούν από τις Κρατικές Υπηρεσίες Ιατρικής Έρευνας (NHRSs) και 
τους Οργανισμούς Ισότητας (Equality Bodies). Ένα καλό παράδειγμα γι’ αυτό 
είναι η αναφορά της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Ζηλανδίας 
του 2006, σχετικά με τις διακρίσεις που υφίστανται τα διεμφυλικά άτομα63. Το 
2008, το Βεγλικό Ινστιτούτο για την Ισότητα ανάμεσα σε Γυναίκες και Άνδρες, 
ξεκίνησε επίσης μια μελέτη σχετικάμε την κατάσταση των διεμφυλικών ατόμων 
στο Βέλγιο. Τα αποτελέσματα αναμένονται σύντομα. 

Η υποστήριξη προς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων, στο εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο, είναι κρίσιμη για την ικανότητά τους να ασκούν πολιτικές πιέσεις και 
να αναλαμβάνουν δραστηριότητες υποστήριξης των δικαιωμάτων των διεμφυ-
λικών. Μόνο ελάχιστες κυβερνήσεις, όπως της Ολλανδίας, της Νορβηγίας και 
της Σκωτίας, μέχρι τώρα, παρέχουν χρηματοδότηση σε ΜΚΟ διεμφυλικών. Τα 
διοικητικά συμβούλια τόσο της Βιέννης όσο και του Βερολίνου υποστήριξαν 
οικονομικά τα δύο πρώτα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Διεμφυλικών, το 2005 και το 
2008, που είναι αυτή τη στιγμή το μόνο βήμα δημόσιας συζήτησης συγκεκριμ-
μένα για τα ζητήματα των διεμφυλικών ατόμων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τέλος, είναι επίσης απαραίτητο να γίνουν συζητήσεις με σκοπό να συνδε-
θούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων με διάφορους άλλους 
δημόσιους διάλογους και θέματα: τη βία ενάντια στις γυναίκες, την ενδοοικογε-
νειακή βία, τις πολλαπλές διακρίσεις, τα οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά 

63. Για να είμαι ο εαυτός μου (To be who I am). Αναφορά της Έρευνας στις Διακρίσεις 
που αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά άτομα, διαθέσιμο στο www.hrc.co.nz/hrc_new/hrc/cms/files/
documents/21-Jan-2008_19-03-12_Transgender_Final_2.pdf.
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δικαιώματα. Ένα καλό παράδειγμα γι’ αυτό είναι το Καθήκον της Ισότητας 
των Φύλων στο Βρετανικό Δημόσιο Τομέα (UK Public Sector Gender Equality 
Duty), που υποχρεώνει όλες τις δημόσιες αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο να εξα-
λείψουν τις παράνομες διακρίσεις και την παρενόχληση με βάση το φύλο και να 
προάγουν την ισότητα στις ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών “περιλαμβα-
νομένων και των διαφυλικών και των δύο φύλων”64.

Συστάσεις προς τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρέπει: 

1. Να θέσουν σ’ εφαρμογή διεθνείς προδιαγραφές ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
χωρίς διακρίσεις, και να απαγορεύσουν ρητά τις διακρίσεις με βάση την 
ταυτότητα φύλου στις εθνικές νομοθεσίες κατά των διακρίσεων. Οι αρχές 
της Yogyakarta σχετικά με την Εφαρμογή της Διεθνούς Νομοθεσίας των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό και 
την Ταυτότητα του Φύλου πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν 
την εθνική εφαρμογή των διεθνών προδιαγραφών σ’ αυτόν τον τομέα. 

2. Να θεσπίσουν νομοθεσία κατά των εγκλημάτων μίσους που να παρέχει 
συγκεκριμμένη προστασία στα διεμφυλικά άτομα από τρανσφυλοφοβικά 
εγκλήματα και περιστατικά. 

3. Να αναπτύξουν ταχείες και διαφανείς διαδικασίες για την αλλαγή του ονό-
ματος και του φύλου ενός διεμφυλικού ατόμου σε πιστοποιητικά γέννησης, 
δελτία ταυτότητας, διαβατήρια, πιστοποιητικά εκπαίδευσης και άλλα πα-
ρόμοια έγγραφα. 

4. Να καταργήσουν την στείρωση και άλλες αναγκαστικές ιατρικές αγωγές ως 
υποχρεωτική νομική προϋπόθεση για την αναγνώριση της ταυτότητας του 
φύλου ενός ατόμου σε νόμους που ρυθμίζουν τη διαδικασία για την αλλαγή 
ονόματος και φύλου. 

5. Να καταστήσουν τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού του φύλου, όπως εί-
ναι οι ορμονικές αγωγές, οι χειρουργικές επεμβάσεις και η ψυχολογική υπο-

64. Επιτροπή για την Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Equality and Human Rights 
Commission) (2008). Επισκόπηση του καθήκοντος για την ισότητα των φύλων, Καθοδήγηση για δη-
μόσιους οργανισμούς στην Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία, διαθέσιμο στο www.equalityhumanrights.
com/. 
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στήριξη, προσβάσιμες από τα διεμφυλικά άτομα και να εξασφαλίσουν την 
κάλυψη των εξόδων τους από δημόσια προγράμματα ιατρικής ασφάλισης. 

6. Να αφαιρέσουν όποιους περιορισμούς στο δικαίωμα διεμφυλικών ατόμων 
να παραμείνουν σ’ έναν υπάρχοντα γάμο κατόπιν μιας αναγνωρισμένης αλ-
λαγής του φύλου τους.

7. Να ετοιμάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές τακτικές για την καταπολέμη-
ση των διακρίσεων και του αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά 
άτομα στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την περίθαλψη. 

8. Να συνεργάζονται μέ και να συμβουλεύονται, διεμφυλικά άτομα και τις 
οργανώσεις τους, όταν αναπτύσσουν και εφαρμόζουν πολιτικές τακτικές και 
νομικές ρυθμίσεις που τα αφορούν. 

9. Να επιληφθούν των ζητημάτων των ανθρώπινων δικαιωμάτων των διεμφυ-
λικών ατόμων και των διακρίσεων με βάση την ταυτότητα του φύλου μέσω 
των προγραμμάτων εκπαίδευσης για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κα-
θώς και με καμπάνιες που θα φέρουν το ζήτημα στην προσοχή του γενικού 
πληθυσμού. 

10. Να παράσχουν εκπαίδευση σε επαγγελματίες των ιατρικών υπηρεσιών, πε-
ριλαμβανομένων ψυχολόγων, ψυχίατρων και γενικών παθολόγων, σχετικά με 
τις ανάγκες και τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων και την ανάγκη για 
σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους. 

11. Να περιλάβουν τη μέριμνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των διεμφυλικών 
ατόμων στο πλαίσιο δράσης των οργανισμών ισότητας και ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. 

12. Να δημιουργήσουν προγράμματα έρευνας για τη συλλογή και την ανάλυση 
πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
διεμφυλικών ατόμων, περιλαμβανόμενων των διακρίσεων και της έλλειψης 
ανοχής που αντιμετωπίζουν, με προσοχή στο δικαίωμα για ιδιωτική ζωή των 
ενδιαφερόμενων ατόμων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η εντολή του Επίτροπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης, εντεταλμένος να προάγει τον σεβασμό για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα στα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Ο πρώτος Επίτροπος, κος Αλβάρο Γκιλ-Ρόμπλες, κατείχε τη θέση μεταξύ 
της 15ης Οκτωβρίου 1999 και της 31ης Μαρτίου 2006, ενώ ο νυν Επίτροπος, κος 
Τόμας Χάμμαρμπεργκ, πήρε τη θέση την 1η Απριλίου του 2006. 

Οι θεμελιώδεις στόχοι του Επίτροπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι: 
• να υποθάλψει την αποτελεσματική τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και να προσφέρει την αρωγή του στα κράτη μέλη ωστε να εφαρμόσουν τις 
προδιαγραφές ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

• να προάγει την επιμόρφωση και την αντίληψη σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στα κράτη μέλη του Συμβούλιου της Ευρώπης. 

• να προσδιορίσει πιθανές ελλείψεις στον νόμο και την εφαρμογή του σχε-
τικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

• να διευκολύνει τις δραστηριότητες των θεσμών εθνικών επίτροπων και 
άλλες δομές ανθρώπινων δικαιωμάτων, και 

• να παρέχει συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Το έργο του Επίτροπου, μ’ αυτόν τον τρόπο, επικεντρώνεται στην ενθάρ-
ρυνση μέτρων μεταρρύθμισης για να επιτευχθεί απτή βελτίωση στον τομέα της 
προώθησης και προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ως εξωδικαστικός 
θεσμός, το Γραφείο του Επίτροπου δεν μπορεί να κινηθεί με βάση καταγγελίες 
από πρόσωπα, αλλά ο Επίτροπος μπορεί να εξάγει συμπεράσματα και να ανα-
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λάβει ευρύτερες πρωτοβουλίες με βάση αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν υποστεί πρόσωπα. 

Ο Επίτροπος συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα διεθνών και εθνικών θεσμών 
καθώς και μηχανισμών επιτήρησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ανάμεσα 
στους πιο σημαντικούς διακυβερνητικούς συνεργάτες του γραφείου βρίσκονται 
τα Ηνωμένα Έθνη και τα ειδικευμένα γραφεία τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
Οργάνωση για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (Organization 
for Security and Co-operation in Europe- OSCE). Το γραφείο επίσης συνερ-
γάζεται στενά με επιφανείς ΜΚΟ των ανθρώπινων δικαιωμάτων, πανεπιστήμια 
και “think tanks”. 

Απόφαση (99) 50 για τον Επίτροπο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουρ-
γών στις 7 Μαΐου 1999 στην 104η συνεδρίασή της). 

Η Επιτροπή των Υπουργών, 
Λαμβάνοντας υπόψη της οτι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι 

η επίτευξη μεγαλύτερης ενότητας ανάμεσα στα μέλη του και οτι μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες επιδιώκεται αυτός ο σκοπός είναι η διατήρηση και πε-
ραιτέρω πραγμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευ-
θεριών, 

Δίνοντας προσοχή στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τους Αρχηγούς 
Κρατών και τις Κυβερνήσεις των κρατών-μελών του Συμβούλιου της Ευρώπης 
στην Δεύτερη Συνδιάσκεψη Κορυφής (Στρασβούργο, 10-11 Οκτωβρίου 1997), 

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη της οτι η 50η επέτειος του Συμβούλιου της Ευ-
ρώπης δίνει την ευκαιρία να βελτιωθεί περαιτέρω το έργο που έχει αναληφθεί 
από καταβολής της, 

Αποφασίζει να θεσμοθετήσει το Γραφείο του Επίτροπου για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Συμβούλιου της Ευρώπης («τον Επίτροπο») με τους ακόλου-
θους όρους αναφοράς: 

Άρθρο 1
1. Ο Επίτροπος θα είναι ένας εξωδικαστικός θεσμός για την προώθηση της 

επιμόρφωσης, της συνειδητοποίησης και του σεβασμού για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, όπως ενσωματώνονται στα όργανα των ανθρώπινων δικαιωμάτων του 
Συμβούλιου της Ευρώπης. 

2. Ο Επίτροπος θα σέβεται την ικανότητα, και θα επιτελεί λειτουργίες δια-
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φορετικές από εκείνες των εποπτικών οργανισμών που δημιουργούνται με βά-
ση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή άλλων οργάνων των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων του Συμβούλιου της Ευρώπης. Ο Επίτροπος δεν θα 
αναλάβει καταγγελίες από μεμονωμένα πρόσωπα. 

Άρθρο 2
Ο Επίτροπος θα λειτουργεί ανεξάρτητα και αμερόληπτα. 

Άρθρο 3
Ο Επίτροπος: 
α. θα προάγει την επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αν-

θρώπινα δικαιώματα στα κράτη-μέλη. 
β. θα συμβάλλει στην προώθηση της αποτελεσματικής τήρησης και της πλή-

ρους απολαβής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη. 
γ. θα παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για την προστασία των ανθρώ-

πινων δικαιωμάτων και πρόληψη παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Όταν θα συναλλάσσεται με το κοινό, ο Επίτροπος θα πρέπει, όπου είναι δυνα-
τόν, να κάνει χρήση και να συνεργάζεται, με τις δομές ανθρώπινων δικαιωμάτων 
στα κράτη μέλη. Όπου τέτοιες δομές δεν υπάρχουν, ο Επίτροπος θα ενθαρρύ-
νει την ίδρυσή τους. 

δ. θα διευκολύνει τις δραστηριότητες των εθνικών επιτρόπων ή παρόμοιων 
θεσμών στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

ε. θα προσδιορίζει πιθανές ελλείψεις στον νόμο και την εφαρμογή του, από 
τα κράτη-μέλη, σχετικά με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυ-
τά ενσωματώνονται στα όργανα του Συμβούλιου της Ευρώπης, θα προωθεί την 
αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών από τα κράτη-μέλη και 
θα παρέχει την αρωγή του, με την συμφωνία τους, στις προσπάθειές τους να 
ξεπεράσουν τέτοιες ελλείψεις. 

στ. θα απευθύνει, όποτε ο Επίτροπος το θεωρήσει αναγκαίο, μία αναφορά 
σχετικά με συγκεκριμμένα θέματα προς την Επιτροπή των Υπουργών ή την 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση και την Επιτροπή των Υπουργών. 

ζ. θα ανταποκρίνεται, με τον τρόπο που ο Επίτροπος κρίνει κατάλληλο, σε 
αιτήσεις της Επιτροπής των Υπουργών ή την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, στο 
πλαίσιο της αποστολής τους να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση με τις προδια-
γραφές των ανθρώπινων δικαιωμάτων του Συμβούλιου της Ευρώπης. 

η. θα υποβάλει μια ετήσια αναφορά στην Επιτροπή των Υπουργών και την 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση. 
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θ. θα συνεργάζεται με άλλους διεθνείς θεσμούς για την προώθηση και την 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποφεύγοντας την περιττή επανάλη-
ψη δραστηριοτήτων. 

Άρθρο 4
Ο Επίτροπος θα λαμβάνει υπόψη του απόψεις που εκφράζονται από την 

Επιτροπή των Υπουργών και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβούλιου 
της Ευρώπης σχετικά με τις δραστηριότητες του Επίτροπου. 

Άρθρο 5
1. Ο Επίτροπος μπορεί να αναλάβει δράση με αφορμή οποιεσδήποτε πλη-

ροφορίες σχετικές με τις λειτουργίες του Επίτροπου. Αυτές θα περιλαμβάνουν 
ειδικά πληροφορίες που απευθύνονται στον Επίτροπο από κυβερνήσεις, εθνικά 
κοινοβούλια, εθνικούς επίτροπους ή παρόμοιους θεσμούς στον τομέα των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων, μεμονωμένα πρόσωπα και οργανισμούς. 

2. Η συλλογή πληροφοριών σχετικών με τις λειτουργίες του Επίτροπου δεν 
θα αποτελέσει προηγούμενο για οποιοδήποτε γενικό σύστημα αναφορών για τα 
κράτη-μέλη.

Άρθρο 6
1. Τα κράτη-μέλη θα διευκολύνουν την ανεξάρτητη και αποτελεσματική 

εκτέλεση από τον Επίτροπο των λειτουργιών του. Ειδικά, θα διευκολύνουν τις 
επαφές του Επίτροπου, περιλαμβανόμενης και της μετακίνησής του από χώρα 
σε χώρα, στο πλαίσιο της αποστολής του Επίτροπου και θα παρέχουν εν ευθέ-
τω χρόνω πληροφορίες που έχει ζητήσει ο Επίτροπος. 

2. Ο Επίτροπος θα απολαμβάνει, κατά την άσκηση των λειτουργιών του, 
των προνομίων και της ασυλίας που προβλέπονται στο Άρθρο 40 του Κώδικα 
του Συμβούλιου της Ευρώπης και στις συμφωνίες που έχουν θεσπιστεί με βάση 
αυτόν. 

Άρθρο 7
Ο Επίτροπος μπορεί να έρχεται κατ’ ευθείαν σ’ επαφή με τις κυβερνήσεις 

των κρατών μελών του Συμβούλιου της Ευρώπης. 

Άρθρο 8
1. Ο Επίτροπος μπορεί να εκδίδει συστάσεις, εκτιμήσεις και αναφορές. 
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2. Η Επιτροπή των Υπουργών μπορεί να εξουσιοδοτήσει την δημοσίευση 
οποιασδήποτε σύστασης, εκτίμηση ή αναφοράς που απευθύνεται σε αυτήν. 

Άρθρο 9 
1. Ο Επίτροπος θα εκλέγεται από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση με πλει-

οψηφία, από έναν κατάλογο τριών υποψηφίων που θα συντάσσεται από την 
Επιτροπή των Υπουργών. 

2. Τα κράτη-μέλη μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητες με επιστολή απευ-
θυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι ενός 
κράτους-μέλους του Συμβούλιου της Ευρώπης. 

Άρθρο 10
Οι υποψήφιοι θα είναι επιφανείς προσωπικότητες με εξέχοντα ηθικό χαρα-

κτήρα και αναγνωρισμένη ειδικότητα στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
ιστορικό αφοσίωσης στις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και το απαραίτητο 
προσωπικό κύρος ώστε να φέρουν σε πέρας την αποστολή του Επίτροπου με 
αποτελεσματικότητα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Επίτροπος δεν θα 
επιδίδεται σε καμμία δραστηριότητα ασύμβατη με τις επιταγές ενός αξιώματος 
πλήρους απασχόλησης. 

Άρθρο 11
Ο Επίτροπος θα εκλέγεται για μία, μή ανανεώσιμη, εξαετή θητεία. 

Άρθρο 12
1. Θα ιδρυθεί ένα Γραφείο του Επίτροπου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
2. Η δαπάνη του Επίτροπου και του Γραφείου του Επίτροπου θα βαρύνει το 

Συμβούλιο της Ευρώπης. 

Τακτικά συγγράματα ανατίθενται και δημοσιεύονται από τον Επίτροπο 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με σκοπό την συνεισφορά στον δημόσιο διάλο-
γο ή τον περαιτέρω στοχασμό επάνω σε κάποιο τρέχον και σημαντικό ζήτημα 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όλες οι απόψεις σ’ αυτά τα συγγράμματα εμπειρο-
γνωμόνων δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη θέση του Επίτροπου. Τα Τα-
κτικά Συγγράμματα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Επίτροπου: www.
commissioner.coe.int 
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Άλλα Τακτικά Συγγράμματα από την ίδια κατηγορία: 
• Παιδιά και σωματική τιμωρία: «το δικαίωμα να μην υποστείς βία, είναι 

και δικαίωμα των παιδιών»
 Ιούλιος 2006 (αναθεώρηση Ιανουάριος 2008). 

• Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των μη τακτικών μεταναστών στην Ευρώπη
 Δεκέμβριος 2007

• Στεγαστικά Δικαιώματα: το καθήκον να εξασφαλιστεί στέγη για όλους 
 Απρίλιος 2008

• Ανθρώπινα Δικαιώματα και αναπηρία: ίσα δικαιώματα για όλους 
 Οκτώβριος 2008

• Προστατεύοντας το δικαίωμα για ιδιωτική ζωή στην μάχη ενάντια στην 
τρομοκρατία. 

 Δεκέμβριος 2008

• Παιδιά και δικαιοσύνη ανηλίκων: προτάσεις για βελτιώσεις
 Ιούνιος 2009

• Ανθρώπινα Δικαιώματα και ταυτότητα φύλου 
 Ιούλιος 2009
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