
 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της 

ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 2667/1998 

σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από 

τριάντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών επιστημών, 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 
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Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφεξής ΕΕΔΑ), ως το ανεξάρτητο συμβουλευτικό 

όργανο της Πολιτείας στα ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, εκφράζει την ανησυχία της για τη σημαντική 

αριθμητική αύξηση των καταγραφών επιθέσεων από ομάδες ατόμων κατά διεμφυλικών ατόμων, αναδεικνύοντας 

ταυτόχρονα το έλλειμμα αποτελεσματικής προστασίας της ευάλωτης αυτής ομάδας από φαινόμενα ακραίων 

εκδηλώσεων βίας.  

Η ΕΕΔΑ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση ειδικής 

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη νομική αναγνώριση της 

ταυτότητας φύλου ως ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα της Πολιτείας προς την κατεύθυνση της 

αποτελεσματικότερης προστασίας των δικαιωμάτων της ΛΟΑΔ κοινότητας και διαβεβαιώνει για την ετοιμότητά 

της, στο πλαίσιο της αποστολής της ως συμβουλευτικού οργάνου της Πολιτείας, να συνδράμει την Επιτροπή αυτή 

στο έργο της για τη λήψη των αναγκαίων και πρόσφορων νομοθετικών μέτρων για τη νομική αναγνώριση της 

ταυτότητας φύλου, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη πρωτοβουλία της Πολιτείας, όπως η από 26 Οκτωβρίου 2015 

εκπαίδευση των αστυνομικών στη ρατσιστική βία στη βάση της ταυτότητας φύλου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ σημαντικές αυτές εξελίξεις τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο με την υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2048(2015) από την Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Διακρίσεις σε βάρος των διεμφυλικών ατόμων στην Ευρώπη και αναγνωρίζοντας 

το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού κάθε ανθρώπου, η ΕΕΔΑ αναπτύσσει ένα πρώτο πλαίσιο Συστάσεων σχετικά με 

την ανάγκη αποτελεσματικής θεσμικής προστασίας των διεμφυλικών ατόμων και καλεί την Πολιτεία να λάβει τα 

απαραίτητα μέτρα για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων τους.  

Ειδικότερα, συστήνεται μεταξύ άλλων: 

Α. Η πλήρης νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου με βάση τον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητας φύλου, 

χωρίς την προϋπόθεση μη αναστρέψιμων χειρουργικών επεμβάσεων επαναπροσδιορισμού φύλου ή άλλων 

ιατρικών διαδικασιών.  

Β. Η τροποποίηση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με ρητή συμπερίληψη της ταυτότητας φύλου μεταξύ των 

λόγων διάκρισης και κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την 

Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. 

Γ. Η πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικές επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού 

φύλου, εφόσον αυτές επιλέγονται ελεύθερα, η ασφαλιστική τους κάλυψη και η αποκατηγοριοποίηση της 

διαφυλικότητας.  

Δ. Η συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων και δεδομένων αναφορικά με τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται 

αντιμέτωπα τα διεμφυλικά άτομα στην Ελλάδα την κατάσταση των διεμφυλικών ατόμων και την 

αποτελεσματικότερη προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων τους.  

Ε. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των διεμφυλικών ατόμων 

και η ενσωμάτωση αντικειμενικής πληροφόρησης με σεβασμό στην ταυτότητα φύλου στο πρόγραμμα σπουδών 

και το εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία και τα πανεπιστήμια.  
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