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Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 

 

Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών 
(Αρ. Αποφ. Πρωτ. 7646/2010). 

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

transgender.support.association@gmail.com 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 
Προς: Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων, κύριο Καστανίδη, Γενικό Γραµµατέα ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κύριο Ιωαννίδη 

Κοινοποίηση: Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, 

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

 

 
Θέµα: «Οι Παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώπου, στο νοµοσχέδιο για την καταπολέµηση ορισµένων 

µορφών ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του Π.∆.»  
 

 

Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.), ενηµερώνει ότι η Εθνική Επιτροπή 

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (Ε.Ε.∆.Α.), συµβουλευτικό όργανο της Πολιτείας 

σε θέµατα προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, στις Παρατηρήσεις της επί 

του υπό εξέταση νοµοσχεδίου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων «για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών ρατσισµού 

και ξενοφοβίας µέσω του Ποινικού ∆ικαίου» 

(http://www.nchr.gr/media/gnwmateuseis_eeda/protaseis_epi_nomothetikwn_keimen

wn/ethniki_nomothesia/EEDA_SxNRacism.doc), προτείνει την αντικατάσταση του 

όρου «γενετήσιος προσανατολισµός» µε τον πιο σύγχρονο σεξουαλικός 

προσανατολισµός, ενώ επιπροσθέτως προτείνει να συνοδευτεί από τον όρο 

«ταυτότητα φύλου». 

 

Συγκεκριµένα η Ε.Ε.∆.Α. στις Παρατηρήσεις της (σελ. 8), αναφέρει: 

 

Κατά συνέπεια και προκειµένου ν’ αποφευχθούν εννοιολογικές συγχύσεις και 

αµαλγάµατα, η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι ο τίτλος του Σ/Ν πρέπει να τροποποιηθεί έτσι 

ώστε να καλύπτει διακρίσεις µε βάση το «γενετήσιο προσανατολισµό».  Επίσης, η 
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ΕΕ∆Α θεωρεί ότι ο όρος πρέπει να αντικατασταθεί µε τον πιο σύγχρονο 

«σεξουαλικό προσανατολισµό» (σε όλο το κείµενο) και ενδεχοµένως να 

συνοδευτεί από τον όρο «ταυτότητα φύλου», ώστε να είναι πληρέστερη η 

προστασία των θυµάτων και σε σύµπνοια µε τις συστάσεις των διεθνών οργάνων 

(βλ. σχετικά την πρόσφατη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου 

της Ευρώπης, «CM/Rec(2010)5, on measures to combat discrimination on 

grounds of sexual orientation or gender identity», ιδίως για τα ζητήµατα 

εγκληµάτων µίσους ή άλλων περιστατικών µε κίνητρο το µίσος παράρτηµα, Ι-Α 

παρ. 1 και τη σχετική έκθεση του Επιτρόπου του Συµβουλίου της Ευρώπης του 

2009, Ηuman rights and gender identity).   

 

Σηµειώνουµε ότι είναι η πρώτη φορά που σε έγγραφό της η Ε.Ε.∆.Α. προτείνει, έστω 

και µε αυτόν τον τρόπο (ενδεχοµένως), την εισαγωγή του όρου «ταυτότητα φύλου» 

στην κατεύθυνση της προστασίας των διεµφυλικών ατόµων. 

 

Ωστόσο, το Συµβούλιο της Ευρώπης, στην σύστασή του προς τα κράτη µέλη που 

παραπέµπει η Ε.Ε.∆.Α., το κείµενο είναι απολύτως σαφές και δεν αφήνει περιθώρια 

για «ενδεχοµένως» ή «ίσως». Επιπλέον, η Ε.Ε.∆.Α., επικαλείται την Έκθεση του 

Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης, κυρίου 

Hammerberg, «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Ταυτότητα Φύλου», όπου ο Επίτροπος  

Hammerberg είναι επίσης σαφής και αναφέρει ότι είναι απαραίτητη η αναφορά στην 

ταυτότητα κοινωνικού φύλου, για την προστασία των διεµφυλικών ατόµων. 

Σηµειώνουµε δέ ότι η Έκθεση του Επιτρόπου έχει µεταφραστεί στα Ελληνικά, από το 

Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.). 

 

Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, επίσης, επισηµαίνει την 

ασάφεια του όρου «εχθροπάθεια» που εισήχθη στο σχέδιο νόµου, αναφέροντας:  

 

      Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι ο όρος «εχθροπάθεια» προτιµάται ως 

ευρύτερος του µίσους και µάλιστα διευκρινίζεται στο άρθρο 2 ότι εµπεριέχει τόσο 

την καλλιέργεια όσο και την εξωτερίκευση αισθηµάτων µίσους και 

αντιπαλότητας, δηλαδή µάλλον την ευρύτερη δυνατή ερµηνεία του όρου. 

Ωστόσο, η ΕΕ∆Α προτείνει τη διατήρηση των όρων της απόφασης-πλαίσιο ως 

όρων ευρύτερα γνωστών και αντιληπτών από το µέσο άνθρωπο. Ο όρος 

«εχθροπάθεια» δεν συντείνει στην υποχρέωση σαφήνειας του νοµοθέτη, ιδίως στο 

ποινικό δίκαιο.  

 

Εν ολίγοις, προτείνοντας, την διατήρηση των όρων της απόφασης-πλαίσιο, δηλαδή 

την χρήση του απλού όρου «µίσος» (ή ακόµη καλύτερα τον όρο «ρητορική µίσους» 

που είχε προτείνει στην Έκθεσή του το Σ.Υ.∆., όρος που είναι διεθνώς αποδεκτός), 

αποφεύγονται οι ασάφειες µε ορολογία ευρύτερα γνωστή και απολύτως αντιληπτή.  

 

Ωστόσο, στο κείµενο των Παρατηρήσεων της Ε.Ε.∆.Α., προκρίνεται η διατύπωση 

του Άρθρου 3 του νοµοσχεδίου περί διακινδύνευσης της δηµόσιας τάξης, δίχως να 

τιµωρείται και η συµπεριφορά µε απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα 

(αναφέρεται ως µειοψηφούσα άποψη).  
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Είναι σαφές ότι µε αυτόν τον τρόπο, αφενός µεν ο νοµοθέτης αποδυναµώνει τα 

εργαλεία αντιµετώπισης του ρατσιστικού λόγου, αφετέρου, δεν αποδίδεται το πνεύµα 

της Απόφασης-Πλαίσιο.  

Επαναλαµβάνουµε, λοιπόν την πρότασή µας, για ορθότερη διατύπωση του Άρθρου 3, 

1., του υπό εξέταση νοµοσχεδίου, όπως είχε διατυπωθεί στην Έκθεση του Σ.Υ.∆.: 

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

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

διεγείρει σε βιαιοπραγίες κατά οµάδας ή προσώπου, που προσδιορίζονται µε βάση 

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

προσανατολισµό, την ταυτότητα κοινωνικού φύλου ή κατά πραγµάτων που 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τις παραπάνω οµάδες ή πρόσωπα, κατά 

τρόπο που µπορεί να έχει απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα, 

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

χρηµατική ποινή χιλίων έως πέντε χιλιάδων (1.000 – 5.000) ευρώ. 

 

Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.), θεωρεί ότι οι Παρατηρήσεις της 

Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (Ε.Ε.∆.Α.) βρίσκονται σε 

θετική κατεύθυνση αφού επισηµαίνει δύο βασικά σηµεία που το υπό εξέταση 

νοµοσχέδιο πρέπει να διορθωθεί (δηλαδή να συµπεριληφθεί η ταυτότητα κοινωνικού 

φύλου, χωρίς όµως «ενδεχοµένως» και να αντικατασταθεί ο ασαφής όρος 

εχθροπάθεια). Σηµειώνουµε όµως, ότι η προστασία από τον ρατσιστικό λόγο, δεν 

µπορεί να αφήνει εκτός πεδίου αξιόποινης πράξης τις συµπεριφορές µε υβριστικό ή 

προσβλητικό χαρακτήρα.  

 

Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών, καλεί το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, 

∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, να ενσωµατώσει τις διορθώσεις της 

Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, καθώς επίσης να λάβει υπόψη 

του την Έκθεση Παρατηρήσεων επί του νοµοσχεδίου που είχε καταθέσει το Σ.Υ.∆. 

(http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/02/ceb5cebaceb8ceb5

cf83ceb7-cf84cebfcf85-cf83cf85ceb4-ceb3ceb9ceb1-cf84cebf-

ceb1cebdcf84ceb9cf81ceb1cf84cf83ceb9cf83cf84ceb9cebacebf-cebd.pdf), και είχαν 

µε σαφήνεια αναλύσει οι εκπρόσωποι του ∆.Σ. του Σωµατείου, στην συνάντηση µε 

τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου, κύριο Ιωαννίδη στις 15 Μαρτίου 2011.  

 

 

 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών 
 

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

transgender.support.association@gmail.com 


