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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τους Υπουργούς 

 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ,  

 

ΘΕΜΑ: Για τα δικαιώµατα των διεµφυλικών (transgender) ατόµων 

 

 Μετά την ψήφιση του Ν. 3304/2005, «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης 

ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού»,  πρόσφατα 

ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων ο Νόµος 3896/2010,  «για την εφαρµογή 

των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα 

εργασίας και απασχόλησης». 

Ο Ν. 3896/2010, παρά την επισήµανσή στο Άρθρο 3, 2β), όπου αναφέρεται ότι: 

«∆ιάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση 

προσώπου που συνδέεται µε αλλαγή φύλου», αγνοεί µία σηµαντική πραγµατικότητα, 

αυτήν του κοινωνικού φύλου. 

Σύµφωνα µε την διεθνή επιστηµονική και ακαδηµαϊκή πραγµατικότητα, το κοινωνικό 

φύλο ενός ατόµου (gender), είναι το φύλο µε το οποίο κοινωνικοποιείται ένα άτοµο, 

είναι το φύλο το οποίο βιώνει το άτοµο στην κοινωνική του συµπεριφορά. Σύµφωνα 

επίσης µε τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

κύριο Thomas Hammarmberg: «Ο όρος «ταυτότητα φύλου» µας προσφέρει την 

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

γέννησή του ενδέχεται να µην αντιστοιχεί µε την κοινωνική έκφραση του φύλου του 

όταν αυτό µεγαλώνει. Αναφέρεται δηλαδή στην ατοµική και εσωτερική εµπειρία του 

φύλου, η οποία µπορεί να µην βρίσκεται σε ευθεία αντιστοιχία µε το φύλο που γεννιέται 

και εσωκλείει την προσωπική αίσθηση του σώµατος και του φύλου». Η έννοια του 



κοινωνικού φύλου, καλύπτει εποµένως όχι µόνο τα άτοµα που έχουν κάνει 

αλλαγή φύλου, όπως αναφέρει ο Νόµος 3896/2010, αλλά όλο το φάσµα των 

φυλοµεταβατικών ατόµων, είτε έχουν κάνει επέµβαση επαναπροσδιορισµού του 

φύλου τους, είτε όχι. Αναγνωρίζεται µάλιστα από την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κυρία Vivian Reding, ότι «στην στρατηγική για την ισότητα µεταξύ 

αντρών και γυναικών είναι απαραίτητη η εισαγωγή της ταυτότητας κοινωνικού 

φύλου», ενώ ο Επίτροπος Hammarmberg, θεωρεί στην Έκθεσή του µε τίτλο: 

«Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Ταυτότητα Φύλου», ότι η κοινότητα των 

διεµφυλικών/φυλοµεταβατικών ατόµων, είναι µία από τις οµάδες που αντιµετωπίζει 

µε τον πιο βάρβαρο τρόπο τις διακρίσεις σε όλο το φάσµα της ιδιωτικής και 

κοινωνικής τους ζωής, και ιδίως στον χώρο της εργασίας και της απασχόλησης. 

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:  

1. Προτίθενται να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την 

αναθεώρηση του Νόµου 3896/2010, ώστε να υπάρχει ρητή αναφορά  στις 

διακρίσεις για λόγους κοινωνικού φύλου αλλά και ρητή αναφορά στην 

αναγνώριση του κοινωνικού φύλου;  

2. Στη συνέχεια, θα προβούν σε κάποιες ρυθµίσεις και ποιες,  για την 

δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων στα φυλοµεταβατικά  άτοµα, 

ανεξαρτήτως αν έχουν κάνει ή όχι επέµβαση φύλου, µετά προφανώς από 

κάποιες πιστοποιήσεις κατά τα πρότυπα του ισπανικού νόµου, που 

καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις; 

3. Προτίθεται ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης στο σχέδιο Νόµου για την 

«Καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και 

ξενοφοβίας µέσω του Ποινικού Κώδικα» να συµπεριλάβει ρητά στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 3 και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου ώστε να 

προστατεύονται και τα δικαιώµατα των διεµφυλικών ατόµων; 

 

                                                                                         Η ερωτώσα βουλευτής 

 

                                                                                             Ηρώ  ∆ιώτη 

                                                                                             

 

 


