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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέµα: «Ερώτηση 19 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ,  

για την αλλαγή των εγγράφων των διεµφυλικών ατόµων».  

     Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.), γνωστοποιεί την ερώτηση που 

υπογράφεται από δεκαεννιά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, µε κύριο αντικείµενο την 

αλλαγή των εγγράφων των διεµφυλικών ατόµων, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών 

και ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.  

     Όπως είχε αναφερθεί και στην από 31.10.2012 ανακοίνωσή µας, την Πέµπτη 20 

Σεπτεµβρίου, έγινε συνάντηση εκπροσώπων του ∆. Σ. του Σ.Υ.∆., µε την βουλευτή 

του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κυρία Αφροδίτη Σταµπουλή (υπεύθυνη τοµέα ισότητας), για 

θέµατα της τρανς ατζέντας µε έµφαση στο θέµα της αναγνώρισης της ταυτότητας 

κοινωνικού φύλου και της νοµοθέτησης για την αλλαγή των εγγράφων των 

διεµφυλικών ατόµων, ενώ συζητήθηκε η προοπτική κατάθεσης σχετικής ερώτησης 

στο Κοινοβούλιο. Με ικανοποίηση βλέπουµε ότι η ερώτηση κατατέθηκε και 

συνυπογράφεται από 19 βουλευτές της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.  

     Αντιγράφουµε το κείµενο της ερώτησης: 

Προς τους Υπουργούς: - ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων, - Εσωτερικών 

 

Θέµα: «Αλλαγή εγγράφων για τα διεµφυλικά (τρανς) άτοµα» 

 

Τα διεµφυλικά (τρανς) άτοµα είναι µία από τις πιο περιθωριοποιηµένες 

κοινωνικές οµάδες. Βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό -µεταξύ άλλων- και λόγω 

της αναντιστοιχίας της εικόνας τους µε τα έγγραφα ταυτότητάς τους και, ως εκ 

τούτου, βρίσκονται µόνιµα αντιµέτωπα µε τις διακρίσεις για λόγους ταυτότητας 

φύλου σε όλο το φάσµα της κοινωνικής ζωής. 

 

Στην έκθεσή του «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Ταυτότητα Φύλου» ο πρώην 

Επίτροπος του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Thomas 

Hammarberg, τονίζει:  

«Ο όρος “ταυτότητα φύλου” µας προσφέρει τη δυνατότητα να καταλάβουµε ότι το 

φύλο µε το οποίο καταγράφεται ένα νήπιο στη γέννησή του ενδέχεται να µην 

αντιστοιχεί µε την κοινωνική έκφραση του φύλου του όταν αυτό µεγαλώνει. 



Αναφέρεται δηλαδή στην ατοµική και εσωτερική εµπειρία του φύλου, η οποία 

µπορεί να µην βρίσκεται σε ευθεία αντιστοιχία µε το φύλο που γεννιέται και 

εσωκλείει την προσωπική αίσθηση του σώµατος και του φύλου (δηλ. «έκφραση 

φύλου») και τούτο µπορεί να εκφραστεί στο ντύσιµο, τον τρόπο οµιλίας, τους 

τρόπους συµπεριφοράς». 

 

Η ρητή απαγόρευση των διακρίσεων για λόγους ταυτότητας φύλου µπορεί να 

εξασφαλίσει την προστασία των διεµφυλικών ατόµων από τις διακρίσεις και την 

απροκάλυπτη ή συγκεκαλυµµένη λεκτική και σωµατική βία και να αποτρέψει την 

καταστρατήγηση των βασικών τους ανθρώπινων δικαιωµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος στη ζωή, του δικαιώµατος στη φυσική 

τους ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, του δικαιώµατος στην εργασία, στην 

ασφάλιση και σε υπηρεσίες υγείας, γενικότερα δε να αποτρέψει την εις βάρος 

τους καταστρατήγηση της αρχής της ισότητας σε κάθε της έκφανση. 

              

Επειδή η Ελλάδα ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Συµβουλίου της 

Ευρώπης, υστερεί σε επίπεδο νοµοθεσίας σε ζητήµατα προστασίας και σεβασµού 

στοιχειωδών δικαιωµάτων για τα διεµφυλικά άτοµα, ενώ εσφαλµένα ταυτίζει τις 

διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου µε τις διακρίσεις για λόγους 

σεξουαλικού προσανατολισµού, µε αποτέλεσµα µία κατάσταση νοµικής 

απροσδιοριστίας και αβεβαιότητας ως προς τη σαφή προστασία των διεµφυλικών 

ατόµων από τις διακρίσεις. 

Επειδή στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες - όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η 

Φινλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ουγγαρία - που διαθέτουν νοµοθετικό 

πλαίσιο που απαγορεύει τις διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου και που 

επιτρέπει την αλλαγή των εγγράφων για τα διεµφυλικά άτοµα, είτε αυτά έχουν 

προβεί σε ιατρικό επαναπροσδιορισµό φύλου είτε όχι, αναγνωρίζοντας το 

δικαίωµα στον αυτοπροσδιορισµό και την πραγµατική ταυτότητα φύλου.  

Επειδή η απουσία νοµοθεσίας που να κατοχυρώνει το δικαίωµα στα διεµφυλικά 

άτοµα για την αλλαγή των εγγράφων τους ώστε να συµβαδίζει µε το κοινωνικό 

τους φύλο αποκλείει τα διεµφυλικά άτοµα από την πρόσβαση στο σύνολο των 

κοινωνικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, ενώ τα άτοµα που έχουν προβεί σε 

επαναπροσδιορισµό φύλου υποβάλλονται σε πολυέξοδες και χρονοβόρες 

διαδικασίες. 

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί: 

1. Θα κατατεθεί νοµοθετική ρύθµιση, σύµφωνα µε τις διεθνείς και ενωσιακές 

υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους, που θα επιτρέπει στα διεµφυλικά άτοµα 

να προβαίνουν στη διόρθωση του ονόµατός τους, προκειµένου να έχουν 

αποτελεσµατική πρόσβαση στην εργασία, την ασφάλιση και τις υπηρεσίες 

υγείας;  

2. Θα διασφαλιστεί η δυνατότητα διόρθωσης του ονόµατός τους 

ανεξαρτήτως των ιατρικών διαδικασιών επαναπροσδιορισµού φύλου, ώστε 

τα νέα έγγραφα να ανταποκρίνονται στο φύλο όπως τα ίδια τα άτοµα 

επιθυµούν να προσδιορίζεται; 

3. Με ποιες νοµοθετικές ρυθµίσεις σκοπεύουν να συµµορφωθούν στις 

υπερνοµοθετικές επιταγές για την προστασία των δικαιωµάτων των 

διεµφυλικών ατόµων και στην αποτελεσµατική τιµωρία των εις βάρος τους 

διακρίσεων και εκδηλώσεων βίας; 
 



Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Αφροδίτη Σταµπουλή, Βασιλική Κατριβάνου, Ηρώ ∆ιώτη, Ρένα ∆ούρου, Νίκος 

Βούτσης, Όλγα Γεροβασίλη, Ιωάννα Γαϊτάνη, Σοφία Σακοράφα, Κώστας 

Ζαχαριάς, Παναγιώτα ∆ριτσέλη, Βαγγέλης  ∆ιαµαντόπουλος, Χρήστος 

Καραγιαννίδης, Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, Χαρά Καφαντάρη, Μαίρη ∆ιακάκη, 

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Μαρία Κανελλοπούλου, Κώστας 

Μπάρκας 

 

      Μπορείτε επίσης να δείτε την ερώτηση και στην ιστοσελίδα της Βουλής των 

Ελλήνων εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-

Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=89c18bbe-538f-4056-8342-8970f57ccd85, 

καθώς και σε µορφή pdf εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-

7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7824803.pdf.  

 

      Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (ΣΥ∆), βρίσκεται σε επαφή και 

επιδιώκει την συνεργασία µε όλα τα κοινοβουλευτικά κόµµατα και θεσµικούς φορείς 

στην κατεύθυνση της απονοµής ίσων δικαιωµάτων και της κατάργησης των 

διακρίσεων για τα διεµφυλικά άτοµα.  

 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ (Σ.Υ.∆.) 
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