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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2013 (25.06) 
(OR. en) 

  

11492/13 
 
 
 

  

COHOM 134 
COPS 251 
PESC 775 

 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

του: Συµβουλίου 

Ηµεροµηνία 24 Ιουνίου 2013 

αριθ. προηγ. εγγρ.: 11153/13 COHOM 125 COPS 240 PESC 728  

Θέµα: Κατευθυντήριες γραµµές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης 

όλων των ανθρώπινων δικαιωµάτων από λεσβίες, οµοφυλόφιλους και 

αµφιφυλόφιλα, διεµφυλικά και διαφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑ∆∆) 

 

 

 

Στις 24 Ιουνίου 2013 το Συµβούλιο εξέδωσε κατευθυντήριες γραµµές για την προαγωγή και 

προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωµάτων από λεσβίες, οµοφυλόφιλους και 

αµφιφυλόφιλα, διεµφυλικά και διαφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑ∆∆), οι οποίες επισυνάπτονται στο 

παρόν σηµείωµα. 

 

 

_______________________ 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΣΒΙΕΣ, ΟΜΟΦΙΛOΦΙΛΟΥΣ, 

ΑΜΦΙΦΥΛΟΥΣ, ∆ΙΕΜΦΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΦΥΛΙΚΟΥΣ (ΛΟΑ∆Μ) 

 

I. Εισαγωγή  

 

A. Αιτιολόγηση της δράσης 

 

1. Τα δικαιώµατα ΛΟΑ∆∆ προσώπων προστατεύονται δυνάµει διεθνώς ισχυουσών νοµοθετικών 

ρυθµίσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αν και συχνά απαιτείται ειδική δράση για τη διασφάλιση της 

πλήρους άσκησης των ανθρώπινων δικαιωµάτων από λεσβίες, οµοφυλόφιλους, αµφιφυλόφιλους, διεµφυλικά 

και διαφυλικά πρόσωπα. Τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε όλους τους άλλους ανθρώπους 

– δεν δηµιουργούνται νέα ανθρώπινα δικαιώµατα προς όφελός τους και δεν πρέπει να στερούνται κανένα 

δικαίωµα. Η ΕΕ ενστερνίζεται την αρχή της οικουµενικότητας των ανθρώπινων δικαιωµάτων και 

επιβεβαιώνει ότι καµία µορφή διάκρισης δεν µπορεί να αιτιολογείται κατ’ επίκληση πολιτισµικών, 

παραδοσιακών ή θρησκευτικών αξιών, µεταξύ άλλων διάκριση σε βάρος ΛΟΑ∆∆ προσώπων
1
. 

 

2. Η ΕΕ εκφράζει έντονες ανησυχίες επειδή ο σεξουαλικός προσανατολισµός και η έµφυλη ταυτότητα 

εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται για να δικαιολογήσουν παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωµάτων σε όλο 

τον κόσµο. Τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα αποτελούν ευάλωτη οµάδα και εξακολουθούν να πέφτουν θύµατα 

διώξεων, διακρίσεων, επιθετικής/ εκφοβιστικής συµπεριφοράς και κατάφωρης κακοµεταχείρισης, συχνά µε 

συνοδεία ακραίων πράξεων βίας, περιλαµβανοµένων των βασανιστηρίων και των δολοφονιών. Οι διακρίσεις 

σε βάρος ΛΟΑ∆∆ προσώπων είναι συχνά ριζωµένες σε κοινωνικά πρότυπα και αντιλήψεις περί έµφυλων 

ρόλων, που διαιωνίζουν τις ανισότητες. Η ΕΕ ανησυχεί ιδιαίτερα διότι σε ορισµένες χώρες, οι σεξουαλικές 

σχέσεις µεταξύ συναινούντων ενηλίκων του αυτού φύλου θεωρούνται έγκληµα και τιµωρούνται µε 

φυλάκιση ή µε τη θανατική ποινή. Σε άλλες χώρες οι κυβερνήσεις επιδιώκουν ενεργά να περιορίζουν την 

ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι καθώς και την ελευθερία έκφρασης των ΛΟΑ∆∆ 

προσώπων.  

 

                                                           

1 
Βλ. επίσης την παράγραφο 5 της ∆ιακήρυξης και του Προγράµµατος ∆ράσης της Βιέννης, που 

εγκρίθηκε κατά την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του 1993 για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (έγγρ. των ΗΕ 

A/CONF.157/23): «εφόσον είναι σκόπιµο να λαµβάνεται υπόψη η σπουδαιότητα των εθνικών και 

περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και το διαφορετικό ιστορικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό υπόβαθρο, 

είναι καθήκον των κρατών, ανεξάρτητα από τα πολιτικά, οικονοµικά και πολιτιστικά συστήµατά τους, 

να προωθούν και να προστατεύουν όλα τα δικαιώµατα του ανθρώπου και όλες τις θεµελιώδεις 

ελευθερίες». 
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3. Σε πολλές χώρες απουσιάζει το νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ΛΟΑ∆∆ 

προσώπων έναντι των διακρίσεων και των εγκληµάτων µίσους, ενώ σε όλο τον κόσµο ορθώνονται 

διακρίσεις στη βάση του πραγµατικού ή του εικαζόµενου σεξουαλικού προσανατολισµού ή της 

έµφυλης ταυτότητας όταν ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, 

στην υγειονοµική περίθαλψη ή την εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, οι διακρίσεις µπορεί επίσης να 

οδηγήσουν σε αύξηση της φτώχειας µεταξύ των ΛΟΑ∆∆ προσώπων.  

 

4. Τα πρόσωπα που µεριµνούν για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ 

προσώπων είναι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

κατά την παρακολούθηση της κατάστασης των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωµάτων σε 

τρίτες χώρες. Υπάρχει ωστόσο ανάγκη να είναι κανείς προσεκτικός όσον αφορά τις ιδιαίτερες 

ευαισθησίες των θεµάτων ΛΟΑ∆∆ µεταξύ των συνοµιλητών, αφενός, και των ειδικών ευπαθειών 

των ΛΟΑ∆∆ προσώπων, από την άλλη. Μια προσέγγιση συνεκτική αλλά βασισµένη στην πειθώ, 

θα µπορούσε να έχει περισσότερες πιθανότητες θετικής έκβασης από ό,τι µια δηµόσια και 

συγκρουσιακή προσέγγιση. Προσαρµοσµένες προσεγγίσεις και στρατηγικές ανά χώρα για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα θα αποτελέσουν σηµαντικό εργαλείο για τον προσδιορισµό της βέλτιστης 

µεθόδου µέσα σε διαφορετικές συνθήκες.  

 

Β. Στόχος και πεδίο εφαρµογής 

 

5. Η ΕΕ έχει σκοπό την προώθηση και προστασία όλων των ανθρώπινων δικαιωµάτων των 

ΛΟΑ∆∆ προσώπων µε βάση τα ισχύοντα διεθνή νοµικά πρότυπα, µεταξύ άλλων όσα έχουν 

θεσπίσει τα Ηνωµένα Έθνη και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Με τα διάφορα εργαλεία που διαθέτει 

στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης της, περιλαµβανοµένων των µέσων που διατίθενται τόσο από 

τα θεσµικά όργανα της ΕΕ όσο και από τα κράτη µέλη, η ΕΕ θα επιδιώξει να προάγει ενεργά και να 

προστατεύει την άσκηση αυτών των δικαιωµάτων.  

 

6. Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές προορίζονται να παρέχουν καθοδήγηση στους υπαλλήλους 

των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών µελών της κατά τις επαφές τους µε τρίτες χώρες, 

τοπικές και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, χρησιµοποιώντας µια κατά περίπτωση 

προσέγγιση, ώστε να προωθούν και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα των ΛΟΑ∆∆ 

προσώπων στα πλαίσια της εξωτερικής της δράσης. ∆ιευκολύνουν την ΕΕ να προωθεί προορατικά 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα των ΛΟΑ∆∆ προσώπων, να κατανοεί καλύτερα και να καταπολεµά 

δοµικές διακρίσεις που τυχόν αντιµετωπίζουν και να αντιδρά σε παραβιάσεις των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων τους. Με τον τρόπο αυτό, θα συµβάλουν περαιτέρω στην ενίσχυση και υποστήριξη 

της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα εν γένει. 
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7. Το ανά χείρας έγγραφο στηρίζεται στη δέσµη εργαλείων για την προαγωγή και προστασία 

της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωµάτων από ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα (2010). Πολύ σηµαντικές 

είναι οι κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για την θανατική ποινή· για τα βασανιστήρια και τους 

άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας· τους 

υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων· την προώθηση και προστασία των δικαιωµάτων του 

παιδιού, τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέµηση όλων των µορφών 

διάκρισης σε βάρος τους.  

 

8. Η ΕΕ έχει βαθιά επίγνωση ότι η προώθηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων για λόγους 

σεξουαλικού προσανατολισµού και έµφυλης ταυτότητας σε πολλές περιοχές σε όλο τον κόσµο, 

ακόµη και εντός της ΕΕ, µπορεί να οδηγήσει σε ευαίσθητες συζητήσεις. Ωστόσο, µε βάση τα 

διεθνή πρότυπα και το δικό της νοµοθετικό πλαίσιο, η ΕΕ έχει δεσµευθεί να προωθήσει τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα των ΛΟΑ∆∆ προσώπων µε ουσιαστικό τρόπο και µε σεβασµό. Θα το 

πράττει λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές πραγµατικότητες µέσα στις οποίες οι υπερασπιστές των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων πρέπει να διεξαγάγουν τον αγώνα τους. 
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Γ. Ορισµοί και νοµικό πλαίσιο 

 

9. Τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα έχουν τα ίδια ανθρώπινα δικαιώµατα όπως κάθε άλλο άτοµο, και µεταξύ άλλων 

το δικαίωµα να µην υφίστανται διακρίσεις. Η αρχή αυτή κατοχυρώνεται σε πολλές διεθνείς νοµικές πράξεις, 

οι οποίες προβλέπουν ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής της. Συγκεκριµένα, σε παγκόσµιο επίπεδο, το δικαίωµα 

αυτό περιλαµβάνεται στα άρθρα 2 και 26 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 

(ICCPR) 2 3 και στο άρθρο 2 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

∆ικαιώµατα (ICESCR) 
4
 (βλ. Παράρτηµα 1). Αυτή η ερµηνεία υποστηρίχθηκε από διάφορα όργανα που 

έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών του ΟΗΕ και από ειδικούς εισηγητές.  

 

10. Η ΕΕ υποστήριξε οµόφωνα το ∆εκέµβριο 2008 στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών (ΓΣΗΕ) 

µια δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το σεξουαλικό προσανατολισµό και την έµφυλη ταυτότητα 
5
, η 

οποία υποστηρίχθηκε από 68 χώρες στις πέντε ηπείρους. Η δήλωση επιβεβαιώνει την αρχή της µη επιβολής 

διακρίσεων και καταδικάζει τις εκτελέσεις, τις αυθαίρετες συλλήψεις ή παραβιάσεις ανθρώπινων 

δικαιωµάτων βάσει σεξουαλικού προσανατολισµού ή έµφυλης ταυτότητας. Η ΕΕ υποστήριξε επίσης κοινές 

δηλώσεις στο Συµβούλιο για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα το 2006 και το 2011, οι οποίες διατυπώθηκαν εξ 

ονόµατος 54 και 85 χωρών αντιστοίχως. Το 2011, το Συµβούλιο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων 

Εθνών ενέκρινε ψήφισµα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το σεξουαλικό προσανατολισµό και την έµφυλη 

ταυτότητα, που υποστηρίχθηκε οµόφωνα από την ΕΕ και το οποίο ανέθετε στην ΥΑΗΕΑ∆ να παραγγείλει 

την εκπόνηση µελέτης η οποία να τεκµηριώνει νόµους που εισάγουν διακρίσεις και πρακτικές και πράξεις 

βίας κατά προσώπων µε βάση τον σεξουαλικό προσανατολισµό και την έµφυλη ταυτότητά τους. Η έκθεση 

παρέχει επίσης µια συνοπτική επισκόπηση των ισχυόντων διεθνών προτύπων και υποχρεώσεων 
6
. 

                                                           

2
  ICCPR, άρθρο 2 παράγρ. (1): («Τα Συµβαλλόµενα Κράτη στο παρόν Σύµφωνο αναλαµβάνουν την υποχρέωση 

να σέβονται και να εγγυώνται σε όλα τα άτοµα που βρίσκονται στην επικράτειά τους και υπάγονται στη 

δικαιοδοσία τους τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύµφωνο, χωρίς καµία διάκριση, ιδίως φυλής, 

χρώµατος, γένους, γλώσσας, θρησκεύµατος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής 

προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή κάθε άλλης κατάστασης.») 
3
  ICCPR, άρθρο 26 («Όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόµου και έχουν δικαίωµα, χωρίς καµία διάκριση, 

σε ίση προστασία του νόµου. Ως προς αυτό το ζήτηµα, ο νόµος πρέπει να απαγορεύει κάθε διάκριση και να 

εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και αποτελεσµατική προστασία έναντι κάθε διάκρισης, ιδίως λόγω φυλής, 

χρώµατος, γένους, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, 

περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης») 
4 

ICESCR, άρθρο 2 παρ. 2 («Τα Συµβαλλόµενα κράτη αναλαµβάνουν να εγγυηθούν ότι τα δικαιώµατα που 

περιέχονται σ’ αυτό θα ασκούνται χωρίς οποιαδήποτε διάκριση φυλής, χρώµατος, γένους, γλώσσας, 

θρησκεύµατος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γεννήσεως ή 

κάθε άλλης καταστάσεως»).  
5 Το πλήρες κείµενο διατίθεται στο http://www.droitsLGBTI2008.fr/documents/?mode=download&id=2 
6
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf 

http://www.droitslgbt2008.fr/documents/?mode=download&id=2
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
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11. Το 2010, τα κράτη µέλη της ΕΕ που συµµετέχουν στο Συµβούλιο της Ευρώπης υποστήριξαν σύσταση 

της Επιτροπής Υπουργών για τα δικαιώµατα των ΛΟΑ∆∆ προσώπων, που περιέχει συνολική δέσµη µέτρων 

για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων στα κράτη µέλη του Συµβουλίου 

της Ευρώπης
7
.  

 

12. Το Γραφείο του Ύπατου Αρµοστή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
8
, οι ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ

9
, τα 

όργανα των συµβάσεων των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
10

 και ο Επίτροπος του Συµβουλίου της 

Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
11

 στη δουλειά τους κάνουν αναφορές στις αρχές της Yogyakarta ως 

προς την εφαρµογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε σχέση µε το σεξουαλικό 

προσανατολισµό και την έµφυλη ταυτότητα, ένα µη δεσµευτικό ερµηνευτικό κείµενο που εκπονήθηκε από 

µια συγκέντρωση ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων το 2006.  

 

13. Η νοµοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ προβλέπουν ισότητα και µη επιβολή διακρίσεων για λόγους 

σεξουαλικού προσανατολισµού, και αυτές κατοχυρώνονται στα άρθρα 10 και 19 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο άρθρο 21 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘ∆ΕΕ). Η θεµελιώδης αρχή της ΕΕ περί ίσης µεταχείρισης προστατεύει επίσης τα 

διεµφυλικά άτοµα από τις διακρίσεις. Έχει κατοχυρωθεί στην αναδιατυπωµένη οδηγία της ΕΕ για την ίση 

µεταχείριση των δύο φύλων (2006/54/EΚ), στην οδηγία για την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών στην 

πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (2004/113/EΚ) και, παραπέµποντας ρητά στην ταυτότητα και έκφραση 

φύλου, στην οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των προϋποθέσεων ασύλου (2004/83/EΚ) και στη δέσµη 

µέτρων της ΕΕ για τα δικαιώµατα των θυµάτων (2011/0129). 

                                                           

7 Σύσταση CM/Rec (2010)5 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη µέλη σχετικά µε την εφαρµογή 

µέτρων για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού και έµφυλης 

ταυτότητας. Εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία στις 31 Μαρτίου 2010. 
8 Βλ. π.χ. Έκθεση του Ύπατου Αρµοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα «Νοµοθεσίες και 

πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και πράξεις βίας σε βάρος προσώπων λόγω σεξουαλικού 

προσανατολισµού και έµφυλης ταυτότητας», έγγρ. ΗΕ A/HRC/19/41 της 17 Νοεµβρίου 2011 
9 Βλ. π.χ. έκθεση του ειδικού εισηγητή για τα βασανιστήρια και άλλες µορφές σκληρής, απάνθρωπης ή 

ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, έγγρ. ΗΕ A/HRC/22/53 της 1 Φεβρουαρίου 2013 
10  Βλ. π.χ. Επιτροπή για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα, Γενικό Σχόλιο 

αριθ.20 κατά των διακρίσεων στα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα (άρθρο 2, 

παρ. 2), έγγρ. ΗΕ E/C.12/GC/20 της 10 Ιουνίου 2009. 
11 Βλ. π.χ. Επίτροπος για Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Thomas Hammarberg, «Καιρός να αναγνωρίσουµε 

ότι οι αρχές των ανθρώπινων δικαιωµάτων ισχύουν επίσης για το σεξουαλικό προσανατολισµό και 

την έµφυλη ταυτότητα», 14 Μαΐου 2008, στο: 

http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp 

http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp
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Ορισµοί εργασίας 12 

Το ακρωνύµιο ΛΟΑ∆∆ περιγράφει µια ποικιλόµορφη οµάδα προσώπων τα οποία δεν 

συµµορφώνονται προς τις συµβατικές ή παραδοσιακές έννοιες των αρσενικών και των θηλυκών 

έµφυλων ρόλων. Οι ΛΟΑ∆∆ άνθρωποι χαρακτηρίζονται ενίοτε ως «σεξουαλικές, έµφυλες ή 

ενσώµατες µειονότητες». 

Λεσβία είναι µια γυναίκα που αισθάνεται σταθερά φυσική, ροµαντική και/ή συναισθηµατική 

έλξη για άλλες γυναίκες. Ο όρος οµοφυλόφιλος χρησιµοποιείται συχνά για να περιγραφεί ένας 

άνδρας που αισθάνεται σταθερά φυσική, ροµαντική και/ ή συναισθηµατική έλξη για άλλους 

άνδρες, παρότι ο όρος µπορεί να χρησιµοποιείται για την περιγραφή τόσο των οµοφυλόφιλων 

ανδρών όσο και των λεσβιών. Αµφιφυλόφιλο είναι ένα πρόσωπο που αισθάνεται φυσική, 

ροµαντική και/ ή συναισθηµατική έλξη τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. ∆ιεµφυλικοί 

είναι οι άνθρωποι των οποίων η έµφυλη ταυτότητα και/ ή η σεξουαλική έκφραση διαφέρουν 

από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Ο όρος διαφυλικό καλύπτει σωµατικές 

παραλλαγές σε συνάρτηση µε τα πολιτισµικώς επιβεβληµένα πρότυπα της αρρενωπότητας και 

της θηλυκότητας, περιλαµβανοµένων των παραλλαγών σε επίπεδο χρωµατοσωµάτων, γονάδων 

και γεννητικών οργάνων. 

 

Ο σεξουαλικός προσανατολισµός αναφέρεται στην ικανότητα κάθε προσώπου για βαθιά 

συναισθηµατική, συγκινησιακή και σεξουαλική έλξη, για οικειότητα και σύναψη σεξουαλικών 

σχέσεων, µε ανθρώπους διαφορετικού ή του ίδιου φύλου ή περισσότερων φύλων.  

 

Η έµφυλη ταυτότητα αναφέρεται στη βαθιά εµπειρία που βιώνει κάθε πρόσωπο εσωτερικά και 

ατοµικά για το φύλο του, η οποία µπορεί να αντιστοιχεί ή να µην αντιστοιχεί στο φύλο που του 

αποδόθηκε κατά τη γέννηση.  

 

 

                                                           

12 
Βλ. ενηµερωτικό σηµείωµα της ΥΑΗΕ µε τίτλο «∆ουλεύοντας µε ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα υπό αναγκαστική 

εκτόπιση», 2011, σ. 3: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4e6073972. Οι ορισµοί αυτοί 

δεν είναι νοµικά δεσµευτικοί και δεν έχουν εγκριθεί τυπικά από κάποιο διακυβερνητικό σώµα· Οι ορισµοί αυτοί 

δεν είναι νοµικά δεσµευτικοί και περιλήφθηκαν για να δώσουν πρακτική καθοδήγηση στους υπαλλήλους των 

οργάνων της ΕΕ και των κρατών µελών της ΕΕ που εργάζονται σε θέµατα ΛΟΑ∆∆. Βλ. επίσης κατευθυντήριες 

γραµµές της UNHCR για τη ∆ιεθνή Προστασία αριθ. 9: «Αιτήσεις για καθεστώς πρόσφυγα λόγω σεξουαλικού 

προσανατολισµού ή / και έµφυλης ταυτότητας στο πλαίσιο του άρθρου 1 Α (2) της Σύµβασης του 1951 και / ή 

του Πρωτοκόλλου του 1967 σχετικά µε το καθεστώς του πρόσφυγα», HCR/GIP/12/09 της 23ης Οκτωβρίου 

2012, σ. 4 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4e6073972
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II. Επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραµµές 

 
A. Τοµείς δράσης κατά προτεραιότητα 

 

14. Για την αποτελεσµατική προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων των 

ΛΟΑ∆∆ προσώπων µέσω της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, η τελευταία πρέπει να εστιάσει τη δράση 

της στους εξής τοµείς: 

 

1. Αποποινικοποίηση και καταπολέµηση των νοµοθεσιών και πολιτικών που δηµιουργούν 

διακρίσεις 

 

15.  Σήµερα, περίπου 80 κράτη εξακολουθούν να ποινικοποιούν τις σχέσεις συναινούντων 

ενηλίκων ατόµων του ίδιου φύλου, περιλαµβανοµένου ενός αριθµού κρατών όπου µπορεί να 

επιβληθεί η θανατική ποινή. Η ποινικοποίηση αυτή είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και αποτελεί παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ 

προσώπων, περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος στη ζωή, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την 

ελευθερία, την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, του 

συνέρχεσθαι και της έκφρασης. Αυτές οι θεµελιώδεις ελευθερίες καταστρατηγούνται επίσης από 

νοµοθετικές πρωτοβουλίες που ποινικοποιούν το δηµόσιο διάλογο σχετικά µε την οµοφυλοφιλία 

και/ ή τη δηµόσια έκφρασή της, όπως η απαγόρευση των παρελάσεων «Gay Pride». Η 

ποινικοποίηση των σχέσεων µεταξύ συναινούντων ενηλίκων του ίδιου φύλου ενισχύει τις 

ισχύουσες προκαταλήψεις, κατοχυρώνει το στιγµατισµό, νοµιµοποιεί τις διακρίσεις και µπορεί να 

καταστήσει τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα περισσότερο ευάλωτα σε προσβολές ανθρώπινων δικαιωµάτων 

και στη βία, µεταξύ άλλων στην αστυνοµική βαρβαρότητα και σε περιπτώσεις βασανισµού και 

άλλες µορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης ΛΟΑ∆∆ προσώπων.  

 

16. Νοµικά µέτρα, όπως είναι η νοµοθεσία κατά της πορνείας, η νοµοθεσία σχετικά µε τη 

προσβολή δηµόσιων αγαθών και η απαγόρευση της λεγόµενης «παρενδυσίας», ενδέχεται επίσης να 

στοχοποιούν πρόσωπα που έχουν άλλο φύλο από το βιολογικό φύλο ή διεµφυλικά πρόσωπα, 

χρησιµοποιούνται δε από τις αρχές επιβολής του νόµου για τη δίωξη των διεµφυλικών προσώπων 

βάσει της έµφυλης ταυτότητας τους ή της έκφρασης του φύλου τους. ∆ιεµφυλικά πρόσωπα των 

οποίων τα έγγραφα ταυτότητας δεν αντιστοιχούν µε το φύλο της προτίµησής τους µπορεί να 

συναντούν εµπόδια όταν επιδιώκουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε περίπτωση παραβίασης των 

δικαιωµάτων τους. 
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17. Η ΕΕ: 

α. Οφείλει να καταδικάσει σθεναρά τη νοµοθεσία, τις πολιτικές και τις πρακτικές των διακρίσεων, 

µεταξύ άλλων την ποινικοποίηση των σχέσεων µεταξύ συναινούντων ενηλίκων του ίδιου φύλου ή 

την ποινικοποίηση διεµφυλικών ταυτοτήτων, ιδίως την επιβολή της θανατικής ποινής, 

βασανιστηρίων και κακοµεταχείρισης.  

β. Οφείλει επίσης να αντιταχθεί σθεναρά σε άλλους περιορισµούς της πρόσβασης στα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, ιδίως τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης, του 

συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι.  

γ. Οφείλει να ολοκληρώσει την αποποινικοποίηση των σχέσεων µεταξύ συναινούντων ενηλίκων 

του ίδιου φύλου και διεµφυλικών ενηλίκων και την κατάργηση πρακτικών που επιβάλλουν 

διακρίσεις σε βάρος όλων των προσώπων, περιλαµβανοµένων των ΛΟΑ∆∆. 

 

18. Κατευθυντήριες γραµµές για τις δράσεις της ΕΕ στον τοµέα αυτό πρέπει να είναι τα 

ακόλουθα: 

 

• Επικέντρωση της προσοχής, ανά περίπτωση, στον καλύτερο τρόπο αποτελεσµατικής 

προώθησης των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων και στην απάλειψη 

νοµοθεσιών, πολιτικών και πρακτικών που δηµιουργούν διακρίσεις.  

• Εστίαση της προσοχής της σε εκείνες τις χώρες όπου έχουν ποινικοποιηθεί οι σχέσεις µεταξύ 

συναινούντων ενηλίκων του ίδιου φύλου, η διεµφυλική ταυτότητα ή η υπεράσπισή τους, ή όπου 

καταβάλλονται προσπάθειες για την τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας (προς κάθε 

κατεύθυνση), επισήµανση του ζητήµατος και ενθάρρυνση των κρατών να προβούν σε 

νοµοθετικές τροποποιήσεις που να συνάδουν µε το διεθνές δίκαιο. 

 

• Επικέντρωση σε καταστάσεις όπου ισχύει η θανατική ποινή και/ ή όπου γίνεται χρήση 

βασανιστηρίων και επιφυλάσσεται κακοµεταχείριση σε βάρος ΛΟΑ∆∆ προσώπων, µέσω της 

καταδίκης των πρακτικών αυτών βάσει των κατευθυντηρίων γραµµών της ΕΕ για την θανατική 

ποινή και των κατευθυντηρίων γραµµών της ΕΕ για τα βασανιστήρια και άλλες µορφές 

σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας. 

• ∆ιαβούλευση µε τη ΛΟΑ∆∆ κοινότητα στις συγκεκριµένες χώρες και εστίαση της προσοχής 

στις απόψεις της σχετικά µε τους πλέον κατάλληλους τρόπους δράσης και αντίδρασης.  
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2. Προώθηση της ισότητας και απαγόρευση των διακρίσεων 

 

19. Οι διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισµού και έµφυλης ταυτότητας είναι το 

πλέον σύνηθες ζήτηµα που αντιµετωπίζουν τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα. Η νοµοθεσία, οι πολιτικές και η 

πρακτική των διακρίσεων ενδέχεται να διαπιστώνονται στο χώρο εργασίας και στο δηµόσιο βίο, 

ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση. Μπορεί να περιλαµβάνουν 

περιπτώσεις επιθετικής/ εκφοβιστικής συµπεριφοράς καθώς και άλλες µορφές αποκλεισµού. Οι 

διακρίσεις και η άνιση µεταχείριση είναι πολύ πιθανόν να διαπιστώνονται σε χώρους κράτησης. 

 

20. Τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσµατική άσκηση 

πολλών ανθρώπινων δικαιωµάτων. Τα διεµφυλικά πρόσωπα που δεν έχουν έγγραφα ταυτότητας 

στο φύλο της προτίµησής τους ενδέχεται άρα να είναι εκτεθειµένα στην αυθαίρετη µεταχείριση και 

τις διακρίσεις από άτοµα και αρχές. Σε ορισµένες χώρες δεν προβλέπεται η νοµική αναγνώριση του 

φύλου προτίµησης. Σε άλλες χώρες, η νοµική αναγνώριση του φύλου ενδέχεται να εξαρτάται από 

υπερβολικές απαιτήσεις, όπως είναι η απαίτηση για την απόδειξη στειρότητας ή αδυναµίας 

τεκνοποίησης µε φυσικό τρόπο, χειρουργική αλλαγή φύλου, ορµονική θεραπεία, διάγνωση όσον 

αφορά την ψυχική υγεία και/ ή το να έχει ζήσει το πρόσωπο στο φύλο της προτίµησής του για ένα 

ορισµένο χρονικό διάστηµα (η λεγόµενη «βιωµατική εµπειρία»). 

 

21. Αυτές οι υπερβολικές διατάξεις ή πρακτικές προσκρούουν στο δικαίωµα για ισότητα και µη 

επιβολή διακρίσεων των άρθρων 2 και 26 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά 

δικαιώµατα (ICCPR) και του άρθρου 2 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα οικονοµικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά δικαιώµατα (ICESCR). 

 

22. Η ΕΕ πρέπει να καταγγείλει κάθε µορφή διάκρισης αντίθετη µε αυτές τις θεµελιώδεις αρχές.  
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23. Κατευθυντήριες γραµµές για τις δράσεις της ΕΕ στον τοµέα αυτό πρέπει να είναι τα 

ακόλουθα: 

 

• Να παροτρύνει κράτη να προωθούν την ισότητα και την αποφυγή διακρίσεων κατά την άσκηση 

όλων των ανθρώπινων δικαιωµάτων από ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα, µεταξύ άλλων µε την θέσπιση 

εθνικής νοµοθεσίας και πολιτικής για την ευαισθητοποίηση, µε σκοπό την προώθηση της 

ισότητας και την αποφυγή διακρίσεων στον χώρο εργασίας, στον τοµέα της υγείας και την 

παιδείας.  

• Να επισηµαίνει καταστάσεις όπου η πολιτική και οικονοµική υποστήριξη προς κυβερνητικές 

και µη κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την προαγωγή της µη επιβολής διακρίσεων και της 

ισότητας αποδίδουν προστιθέµενη αξία σε συγκεκριµένες εργασίες.  

 

3. Καταπολέµηση της βίας που οφείλεται σε φοβικά ανακλαστικά για τους ΛΟΑ∆∆ 

 

24. Η ΕΕ εκφράζει έντονες ανησυχίες για περιπτώσεις βίας οφειλόµενης σε φοβικά ανακλαστικά 

προς τους ΛΟΑ∆∆ που υπονοµεύει τις πλέον θεµελιώδεις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Αυτή η βία περιλαµβάνει ευρύ φάσµα βίαιων πράξεων όπως µεταξύ άλλων δολοφονίες, βιασµούς, 

ξυλοδαρµούς, βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική συµπεριφορά ή τιµωρία, 

δολοφονίες και σωµατικές επιθέσεις στο δηµόσιο χώρο. Παρότι οι πράξεις βίας αντιµετωπίζονται 

όλο και περισσότερο από τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, δηλώνονται ελλιπώς. Σε 

ορισµένες χώρες επικρατεί κλίµα ατιµωρησίας που επιτρέπει να µην τιµωρούνται και να µη 

διερευνώνται πράξεις βίας σε βάρος ΛΟΑ∆∆ προσώπων. Χώρες όπου εξακολουθεί η 

ποινικοποίηση των σχέσεων συναινούντων ενηλίκων του ίδιου φύλου και διεµφυλικών ενηλίκων ή 

όπου δεν υπάρχει νοµοθεσία που να προστατεύει ρητά τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα από τις διακρίσεις και 

τη βία, έχουν προφανώς υψηλά ποσοστά βίας λόγω φοβικών ανακλαστικών για ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα. 

 

25. Η τρανσφοβική βία και οι δολοφονίες διεµφυλικών προσώπων είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες 

δεδοµένου ότι είναι µικρό το ποσοστό των διεµφυλικών προσώπων ενώ η παρακολούθηση και 

επισήµανση αυτών των εγκληµάτων είναι περιορισµένες και υπάρχει και ο φόβος των αντιποίνων.  
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26. Οι λεσβίες, οι αµφιφυλόφιλες και διεµφυλικές γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στόχοι 

δολοφονιών, λόγω της έµφυλης ανισότητας και των έµφυλων προτύπων µέσα στις οικογενειακές 

δοµές. Οι πρακτικές των «σωφρονιστικών βιασµών» και των «φόνων τιµής» που συµβαίνουν 

συχνά σε ιδιωτικό επίπεδο και τελούνται από µέλη της οικογένειας έχουν επισηµανθεί από 

εντολοδόχους ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ και από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε 

πολλές χώρες.  

 

27. Στόχος της ΕΕ είναι η συµβολή της στην καταπολέµηση κάθε βίας σε βάρος των ΛΟΑ∆∆ 

που προέρχεται από φοβικά ανακλαστικά.  

 

28. Κατευθυντήριες γραµµές για τις δράσεις της ΕΕ στον τοµέα αυτό πρέπει να είναι τα 

ακόλουθα: 

 

•  Ενθάρρυνση των κρατών να αναγνωρίζουν τη βία που προέρχεται από φοβικά ανακλαστικά 

για τους ΛΟΑ∆∆ και ανάπτυξη από κοινού µε την κοινωνία των πολιτών νοµικών και 

άλλων µέτρων για την πρόληψη, παρακολούθηση και αποτελεσµατική δίωξη των δραστών 

πράξεων βίας οφειλόµενης σε φοβικά ανακλαστικά για τους ΛΟΑ∆∆. 

•  Συµβολή στην καταπολέµηση οιασδήποτε µορφής βίας που προέρχεται από φοβικά 

ανακλαστικά για τους ΛΟΑ∆∆ στηρίζοντας πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και 

των κυβερνήσεων µε σκοπό: την παρακολούθηση περιπτώσεων βίας, την εκπαίδευση του 

προσωπικού των δυνάµεων επιβολής του νόµου καθώς και την παροχή βοήθειας στα 

θύµατα αυτής της βίας και την αποκατάστασή τους. 
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4. Υποστήριξη και προστασία των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωµάτων 

 

29. Όλα τα κράτη πρέπει να σέβονται το έργο των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωµάτων 

τα οποία προβλέπει η ∆ιεθνής ∆ιακήρυξης για τα δικαιώµατα και τις υπευθυνότητες των ατόµων, 

των οµάδων και των οργανισµών της κοινωνίας για την προαγωγή και προστασία των οικουµενικά 

αναγνωρισµένων ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών (την οποία ενέκρινε 

το 1998 η ΓΣΗΕ). Ωστόσο, οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων (δηµοσιογράφοι, 

αγωνιστές, δικηγόροι, συνδικαλιστές κλπ.) που εργάζονται για την προώθηση και προστασία των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων είναι ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα και συχνά 

γίνονται στόχοι διώξεων και παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Οι περιπτώσεις αυτές 

απαντώνται ιδίως σε χώρες όπου οι κυβερνήσεις απαγορεύουν να συζητείται δηµοσία ο 

σεξουαλικός προσανατολισµός και περιορίζουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της 

έκφρασης για τέτοια θέµατα. 

 

30. Για λόγους συνοχής µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί κατά την εφαρµογή των 

κατευθυντηρίων γραµµών της ΕΕ σχετικά µε τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων, η 

δράση της ΕΕ στον τοµέα αυτό πρέπει να καθοδηγείται από τα εξής: 

 

• Να παρακινεί τρίτες χώρες να υιοθετούν µέτρα για το σεβασµό και την αναγνώριση του έργου 

που επιτελούν οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων, περιλαµβανοµένων των 

δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων. 

• Να δίδεται προτεραιότητα στις εργασίες της ΕΕ σε χώρες που καταγράφουν µικρά δείγµατα 

σεβασµού προς τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων γενικά και ειδικότερα προς 

τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων, ιδίως όπου 

νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις και ποινικές κυρώσεις επέδρασαν αρνητικά στο έργο των 

υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωµάτων.  

• Να αντιδρά σε καταφανείς παραβιάσεις των δικαιωµάτων των υπερασπιστών των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων σε τρίτες χώρες, τονίζοντας τη θέση της ΕΕ σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό και 

εκτελώντας το έργο της στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραµµών της ΕΕ για τους 

υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

 

Β. Επιχειρησιακά εργαλεία  

 

31. Οι υπάλληλοι των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και ενδεχοµένως των κρατών µελών της 

διαθέτουν διάφορα εργαλεία και τρόπους δράσης, ενώ χρησιµοποιούν επίσης τα υπάρχοντα µέσα 

και τις κατευθυντήριες γραµµές: 
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Σχετικά µε τρίτες χώρες 

 

1. Στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώµατα ανά χώρα 

• Εξέταση της κατάστασης των ΛΟΑ∆∆ προσώπων στις στρατηγικές για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα ανά χώρα, όπου θα τονίζονται ιδίως οι περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων και δοµικές διακρίσεις κατά ΛΟΑ∆∆ προσώπων. Ενδέχεται να απαιτηθεί 

διαφοροποιηµένη προσέγγιση αυτών των θεµάτων και εστίαση στις προτεραιότητες σε 

διάφορες χώρες και περιοχές. 

 

2. Παρακολούθηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων: 

• Χρήση της ανάλυσης/ του καταλόγου του Παραρτήµατος 2 για την παρακολούθηση της 

κατάστασης όσον αφορά την άσκηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων από ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα 

στη συγκεκριµένη χώρα ώστε να διαπιστώνονται οι πρόοδοι/ οι φραγµοί. 

• ∆ιατήρηση ενεργών επαφών µε τις τοπικές αρχές, τις περιφερειακές οργανώσεις καθώς και µε 

τις τοπικές και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για την απόκτηση 

πληροφοριών, µεταξύ άλλων σχετικά µε ατοµικές περιπτώσεις παραβίασης των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων. 

 

3. Εκθέσεις αρχηγών αποστολών της ΕΕ: 

• Προσθήκη στις περιοδικές εκθέσεις µιας ανάλυσης της κατάστασης των ΛΟΑ∆∆ προσώπων 

καθώς και των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων και των 

υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

• Εντοπισµός και παρακολούθηση ατοµικών περιπτώσεων καταφανών παραβιάσεων των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων. 

• Επιµέρους µέτρα (λχ. διαβήµατα, αναδροµή στο ζήτηµα στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου, 

χρηµατοδότηση) που λαµβάνονται ή σχεδιάζονται µε σκοπό την καταπολέµηση εικαζόµενων ή 

εξακριβωµένων παραβιάσεων (η δράση για οποιαδήποτε ατοµική περίπτωση πρέπει να 

επιχειρείται µόνον κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφεροµένου). 

• Να χρησιµοποιείται ο κύκλος υποβολής εκθέσεων της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης και να 

δίνεται συνέχεια στις συστάσεις που απευθύνονται στο υπό εξέταση κράτος. 



 

 

11492/13  ∆Ι/µκ 15 

 DG C 2B    EL 

 

4. ∆ιαβήµατα και δηµόσιες δηλώσεις: 

• Προτάσεις και διενέργεια διαβηµάτων και δηµόσιων δηλώσεων για ζητήµατα ΛΟΑ∆∆, µε 

ιδιαίτερη έµφαση σε περιπτώσεις και καταστάσεις υψηλού κινδύνου.  

• Απάντηση σε θετικές εξελίξεις για την προώθηση και προστασία της πλήρους άσκησης των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων από ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα σε τρίτες χώρες. 

• ∆ηµόσια στήριξη στην άσκηση της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και στην ελευθερία έκφρασης, 

µε ενδεχόµενη συµµετοχή (π.χ. σε δηµόσιες εκδηλώσεις, παρελάσεις «Gay Pride»). 

 

5. Ατοµικές περιπτώσεις: 

• Προτάσεις για ειδική δράση, λ.χ. διαβήµατα, όταν γίνονται γνωστές δεόντως τεκµηριωµένες 

ατοµικές περιπτώσεις εικαζοµένων ή εξακριβωµένων παραβιάσεων της άσκησης των 

δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων (οι δράσεις που αφορούν ατοµικές περιπτώσεις πρέπει να 

προσδιορίζονται κατά περίπτωση και πρέπει να επιχειρούνται µόνο κατόπιν τεκµηριωµένης 

συναινέσεως του ενδιαφεροµένου προσώπου και µπορούν να εντάσσονται σε ένα διάβηµα ή 

δήλωση για γενικότερα ζητήµατα).  

 

6. Ακροαµατική διαδικασία σε δικαστήρια και επισκέψεις σε φυλακές: 

• Παρακολούθηση και παρατήρηση ακροαµατικών διαδικασιών σε δικαστήρια για παραβιάσεις 

ανθρώπινων δικαιωµάτων ΛΟΑ∆∆ προσώπων, µε απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις 

περιπτώσεις υψηλού κινδύνου. 

• Επαφή µε εισαγγελικές ή αστυνοµικές αρχές ή µε καθιερωµένο και ανεξάρτητο φορέα για να 

ζητηθεί άδεια επίσκεψης σε χώρους κράτησης µε σκοπό, για παράδειγµα, την αξιολόγηση της 

κατάστασης ΛΟΑ∆∆ κρατουµένων. 



 

 

11492/13  ∆Ι/µκ 16 

 DG C 2B    EL 

 

7. Πολιτικοί διάλογοι: 

• Αναφορά στην κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων κατά τον 

πολιτικό διάλογο για θέµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων, καθώς και µε εξειδικευµένο διάλογο 

(διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, διαβουλεύσεις, διάλογοι σε υποεπιτροπές και σχετικά 

µε το άρθρο 8 της συµφωνίας του Κοτονού) µε τρίτες χώρες και περιφερειακές οργανώσεις. 

• Αναφορές σε ατοµικές περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωµάτων κατά των ΛΟΑ∆∆ 

προσώπων, µε τη συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων ατόµων. 

• Ενθάρρυνση τρίτων χωρών να κάνουν νοµοθετικές αλλαγές µε σκοπό την εξασφάλιση της 

ισότητας των ΛΟΑ∆∆ προσώπων έναντι του νόµου. 

• Ενθάρρυνση τρίτων χωρών να υπογράφουν ή/ και να κυρώνουν σχετικά διεθνή νοµοθετήµατα, 

ιδίως τα Σύµφωνα ICCPR και ICESCR, και να άρουν τυχόν σχετικές επιφυλάξεις έναντι των 

Συµφώνων αυτών. 

• Ενθάρρυνση τρίτων χωρών να συγκροτούν ανεξάρτητους φορείς επιφορτισµένους µε την 

παρακολούθηση των χώρων κράτησης, µεταξύ άλλων µε την επικύρωση του προαιρετικού 

πρωτοκόλλου της Σύµβασης κατά των βασανιστηρίων (OPCAT). 

• Να χρησιµοποιείται ο κύκλος υποβολής εκθέσεων της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης και να 

δίνεται συνέχεια στις συστάσεις που απευθύνονται στο υπό εξέταση κράτος. 

• Ενθάρρυνση τρίτων χωρών να εφαρµόζουν τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα κατά τη διενέργεια θεµατικών και τοπικών αποστολών, να δέχονται τις συστάσεις 

και να τις εφαρµόζουν. 
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• Στήριξη εκείνων των τρίτων χωρών που τάσσονται υπέρ της προαγωγής και προστασίας των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων, ενθάρρυνση στενότερης συνεργασίας σε 

πολυµερή όργανα και προβολή των προσπαθειών τους ως παραδειγµάτων σε περιφερειακό 

επίπεδο.  

• Ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών για τις ορθές πρακτικές µε τρίτες χώρες που 

τάσσονται υπέρ της προαγωγής και προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ 

προσώπων µε σκοπό τη βελτίωση και συµβολή στα µέτρα της ΕΕ (οι οποίες θα 

συµπεριληφθούν στη συλλογή ορθών πρακτικών και διδαγµάτων). 

 

8. Στήριξη προσπαθειών της κοινωνίας των πολιτών: 

 

• Μηνύµατα πολιτικής στήριξης, όταν κρίνονται χρήσιµα και κατόπιν διαβουλεύσεων µε την 

κοινωνία των πολιτών. 

• ∆ιευκόλυνση της ενηµέρωσης περί διαθέσιµης χρηµατοδότησης (π.χ. από το ΕΜ∆ΑΑ 

(Ευρωπαϊκό µέσο για τη δηµοκρατία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου) ή άλλα σχετικά µέσα 

των κρατών µελών της ΕΕ). 

• Παροχή πληροφοριών για νόµους και πρακτικές που αφορούν τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα στην ΕΕ. 

• Κατά περίπτωση, προβολή των τοπικών οργανώσεων που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

για τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα, π.χ. µε τη διεξαγωγή συζητήσεων και σεµιναρίων για σχετικά θέµατα 

περιλαµβανοµένων των πτυχών που αφορούν τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα καθώς και µε τη συµµετοχή 

οµιλητών και τη στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων ή κοινωνικών προγραµµάτων. 

• Ενθάρρυνση της συζήτησης για θέµατα ΛΟΑ∆∆ µεταξύ κρατικών παραγόντων και της 

κοινωνίας των πολιτών και παροχή ευκαιριών για ανταλλαγές απόψεων. 

• ∆ιαβούλευση µε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τους τρόπους ενσωµάτωσης των 

θεµάτων ΛΟΑ∆∆. 

• Υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την προαγωγή των δικαιωµάτων 

των ΛΟΑ∆∆ προσώπων. 

• Ενθάρρυνση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ώστε να τεκµηριώνουν δεόντως τις 

παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωµάτων που πλήττουν ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα. 

• Στήριξη της συναφούς πανεπιστηµιακής έρευνας για να ενισχυθεί η ανάπτυξη τοπικού διαλόγου 

και οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης.  
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9. ∆ιεθνείς µηχανισµοί: 

 

• Οι Ειδικοί Εισηγητές του ΟΗΕ που επισκέπτονται τις χώρες, οι Ειδικοί Αντιπρόσωποι της ΕΕ 

και οι αντίστοιχοι αξιωµατούχοι του Συµβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ και άλλων 

περιφερειακών οργανισµών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, προτείνεται να συναντώνται µε 

τοπικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται για την προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων. 

• Προτείνεται να εστιάζουν οι διεθνείς φορείς παρακολούθησης ειδικότερα στα ΛΟΑ∆∆ 

πρόσωπα κατά τις επισκέψεις τους σε χώρους κράτησης.  

• Να ενθαρρύνονται τοπικές οµάδες ώστε να περικλείουν πληροφορίες σχετικές µε την 

κατάσταση των ΛΟΑ∆∆ προσώπων στις εναλλακτικές τους εκθέσεις προς τους περιφερειακούς 

µηχανισµούς για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και προς τις υπηρεσίες του ΟΗΕ. 

• Να περιλαµβάνονται οι πληροφορίες αυτές στο υλικό που χρησιµοποιείται στον µηχανισµό της 

καθολικής περιοδικής εξέτασης από το Συµβούλιο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

 

10. Επισκέψεις αποστολών της ΕΕ και των κρατών µελών: 

• Να περιλαµβάνονται πληροφορίες για την κατάσταση των ΛΟΑ∆∆ προσώπων στο 

ενηµερωτικό υλικό για τις αποστολές της ΕΕ και των κρατών µελών που επισκέπτονται τις 

χώρες και να ενθαρρύνονται οι αποστολές να θίγουν το ζήτηµα µε τους τοπικούς οµολόγους 

τους και να συναντώνται µε υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων που 

δραστηριοποιούνται για την προαγωγή και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων των 

ΛΟΑ∆∆ προσώπων. 

 

32. Κατά τις δράσεις αυτές θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή: στις περιπτώσεις υψηλού 

κινδύνου, µεταξύ άλλων σε ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις, στη θανατική ποινή, βασανισµούς 

ή κακοµεταχείριση, σε περιπτώσεις καταγγελλοµένων και αποδεδειγµένων παραβιάσεων εις βάρος 

υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωµάτων ΛΟΑ∆∆ προσώπων· και σε ορθές πρακτικές για την 

τροποποίηση της πολιτικής και του νοµικού καθεστώτος και για την άρση των διαρθρωτικών 

περιορισµών, µεταξύ άλλων νοµοθεσίας και πρακτικών που δηµιουργούν διακρίσεις, καθώς και της 

ατιµωρησίας για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων. 
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Στα πολυµερή φόρουµ: 

 

1. Ηνωµένα Έθνη 

 

• Να διατυπώνεται η ανάγκη όλες οι χώρες να προσχωρήσουν και να συµµορφωθούν µε την 

Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1948), όπου η αρχή της 

οικουµενικότητας των ανθρώπινων δικαιωµάτων περιλαµβάνεται στο πρώτο άρθρο που ορίζει: 

«όλοι οι άνθρωποι γεννώνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώµατα». 

• Να ενσωµατωθούν τα µελήµατα των ΛΟΑ∆∆ σε δηλώσεις και ερωτήσεις στο πλαίσιο 

αµφίδροµων διαλόγων στον ΟΗΕ, όπου θα αντικατοπτρίζεται το γεγονός ότι η ΕΕ ανησυχεί 

βαθιά για τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών που 

βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισµό ή την έµφυλη ταυτότητα γενικώς, και θα 

καταδικάζονται ειδικότερα συγκεκριµένες παραβιάσεις όπως η επιβολή της θανατικής ποινής 

για τέτοιους λόγους, οι χωρίς δίκη, αυθαίρετες ή µε συνοπτικές διαδικασίες εκτελέσεις, η 

πρακτική του βασανισµού και άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή ταπεινωτικές συµπεριφορές ή 

τιµωρίες, η αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση καθώς η παραβίαση των δικαιωµάτων ελεύθερης 

έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και ιδίως η στέρηση των 

οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων. 

• Να ενθαρρύνονται τα κράτη να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα, ειδικότερα νοµοθετικά ή 

διοικητικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σεξουαλικός προσανατολισµός ή η έµφυλη ταυτότητα 

ουδόλως αποτελούν τη βάση για ποινικές κυρώσεις, ειδικότερα δε εκτελέσεις, συλλήψεις, 

κρατήσεις ή χρηµατικές ποινές, να διασφαλίζεται ότι τέτοιου είδους παραβιάσεις των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων σε βάρος ΛΟΑ∆∆ προσώπων διερευνώνται κι οι αυτουργοί 

κρίνονται υπόλογοι και ενάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης, και επίσης να διασφαλίζεται 

επαρκής προστασία των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωµάτων και να αίρονται τα 

εµπόδια που τους παρακωλύουν στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους. 
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• Να δοθεί κατάλληλη και διαρκής συνέχεια στο ψήφισµα 17/19 του Συµβουλίου για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΣΑ∆), το µοναδικό προς µέχρι στιγµής ειδικό ψήφισµα που έχει 

εγκριθεί για τους ΛΟΑ∆∆Μ το οποίο έθεσε σε κίνηση την πρώτη επίσηµη διακυβερνητική 

διαδικασία για το σεξουαλικό προσανατολισµό και την έµφυλη ταυτότητα, και κορυφώθηκε µε 

τη δηµόσια συζήτηση στο ΣΑ∆ του Μαρτίου 2012. Στην έκθεση του Ύπατου Αρµοστή13 και 

κατά τη δηµόσια συζήτηση επιβεβαιώθηκε η διαπίστωση ότι επικρατεί και είναι σοβαρή η βία 

και οι διακρίσεις σε βάρος ΛΟΑ∆∆ προσώπων και εξετάστηκε η ανεπάρκεια της απάντησης 

που δίνεται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

• Κατά περίπτωση, να επαινείται η προσοχή που δίδεται στα ζητήµατα αυτά µε τις ειδικές 

διαδικασίες του Συµβουλίου Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων και των οργάνων που έχουν συσταθεί 

βάσει της Συνθήκης, και να ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να εντάσσουν τους 

προβληµατισµούς για τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων που αφορούν τον 

σεξουαλικό προσανατολισµό ή την έµφυλη ταυτότητα, στις αντίστοιχες εντολές τους. 

• Να περιληφθούν τα ζητήµατα και οι συστάσεις για τους ΛΟΑ∆∆ στις παρεµβάσεις, όπου είναι 

αναγκαίο, κατά τη διαδικασία της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης ( EPU) στη Γενεύη. 

 

2. ΟΑΣΕ 

 

• Ενδεχοµένως, να ενσωµατωθούν τα µελήµατα για τους ΛΟΑ∆∆ σε εθνικές δηλώσεις και σε 

ερωτήσεις στη διάρκεια αµφίδροµων διαλόγων στον ΟΑΣΕ.  

• Να συνεχιστούν δραστικές εργασίες ώστε να περιληφθεί «ο σεξουαλικός προσανατολισµός και 

η έµφυλη ταυτότητα» ως ρητώς αναγνωρισµένοι λόγοι διακρίσεων στις δεσµεύσεις του ΟΑΣΕ 

ή στις αποφάσεις του Συµβουλίου Υπουργών. 

• Σύµφωνα µε τη δέσµευση των συµµετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ περί ανταλλαγής 

πληροφοριών και διάθεσής τους στο κοινό όσον αφορά την κατάργηση της θανατικής ποινής 

(έγγραφο της Κοπεγχάγης), να ενσωµατωθούν στις εθνικές δηλώσεις των κρατών µελών της ΕΕ 

στο πλαίσιο για την ανθρώπινη διάσταση του ΟΑΣΕ, πληροφορίες ως προς την κατάργηση της 

θανατικής ποινής που αφορά ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα (µέτρο το οποίο περιλαµβάνεται στις 

κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη θανατική ποινή). 

                                                           

13
 A/HRC/19/41 
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3. Συµβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕυ) 

 

• Ενδεχοµένως, να ενσωµατώνονται τα µελήµατα για τους ΛΟΑ∆∆ σε εθνικές δηλώσεις και σε 

ερωτήσεις στη διάρκεια αµφίδροµων διαλόγων στο ΣτΕυ.  

• Να χαιρετιστεί το θετικό αποτέλεσµα του Συµβουλίου της Ευρώπης στον τοµέα αυτό και η 

εξέταση της υλοποίησης της σύστασης CM/Rec (2010) 5. 

• Να αναφέρονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα των ΛΟΑ∆∆ προσώπων όταν το ΣτΕυ 

επεξεργάζεται µέτρα προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων, όπως είναι η Σύµβαση για την 

πρόληψη και καταπολέµηση της βίας σε βάρος των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. 

• Να ληφθεί υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας 

(ECRI) εξέφρασε την πρόθεσή της να συµπεριλάβει την εξέταση συναφών µε τους ΛΟΑ∆∆ 

ζητηµάτων στο νέο της κύκλο παρακολούθησης για το 2013. 

• Να ληφθούν υπόψη, όπου είναι αναγκαίο, οι εργασίες του Επιτρόπου για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα ο οποίος δίνει προτεραιότητα στις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού 

και έµφυλης ταυτότητας ως έναν εκ των θεµατικών τοµέων της υπηρεσίας του. 

• Να ληφθεί υπόψη, όπου είναι αναγκαίο, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

πρόληψη των βασανιστηρίων (ΕΠΒ) σχετικά µε την µεταχείριση ΛΟΑ∆∆ προσώπων που 

τελούν υπό κράτηση. 

 

4.  Άλλοι µηχανισµοί 

 

• Να ενθαρρυνθούν άλλοι αρµόδιοι διεθνείς οργανισµοί να προβούν στις δέουσες ενέργειες για 

να προτρέψουν τα κράτη να επικυρώσουν τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες που αφορούν τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα των ΛΟΑ∆∆ και να συµµορφωθούν προς αυτά. 

• Να ενσωµατώνονται, κατά περίπτωση, τα µελήµατα των ανθρώπινων δικαιωµάτων για τους 

ΛΟΑ∆∆ σε δηλώσεις και ερωτήσεις στη διάρκεια αµφίδροµων διαλόγων στο πλαίσιο διεθνών 

µηχανισµών. 

• Να ενθαρρύνονται οι τρίτες χώρες να καλούν τις ειδικές διαδικασίες περί ανθρώπινων 

δικαιωµάτων από διάφορους διεθνείς οργανισµούς να πραγµατοποιούν αποστολές ανά χώρα ή 

θέµα, να αποδέχονται τις συστάσεις τους και να τις εφαρµόζουν. 
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• Ενδεχοµένως, να καταβληθούν προσπάθειες συνεργασίας σε διαπεριφερειακή βάση για την 

οργάνωση παράπλευρων εκδηλώσεων προαγωγής και προστασίας των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων, και ειδικότερα να εξετάζονται οι ορθές πρακτικές σε 

ζητήµατα ΛΟΑ∆∆, να δίδεται προσοχή στις συστάσεις διαφόρων διεθνών οργανισµών και να 

ενθαρρύνονται τα κράτη να τις λαµβάνουν υπόψη για τη βελτίωση της τοπικής κατάστασης των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων. 

• Να εντοπιστούν πιθανά κράτη που έχουν την ίδια νοοτροπία για την προαγωγή της ισότητας 

των ΛΟΑ∆∆ κατά την άσκηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, να ενθαρρύνεται η στενότερη 

συνεργασία σε πολυµερή φόρουµ και να προβάλλονται οι προσπάθειες τους ως παραδείγµατα 

σε περιφερειακό επίπεδο. 

• Να ενθαρρυνθούν το Γραφείο του Ύπατου Αρµοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

(UNOHCHR), άλλες οντότητες του ΟΗΕ, το Συµβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕυ) και τα τοπικά 

γραφεία του ΟΑΣΕ, να εξετάζουν τα ζητήµατα των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ 

κατά τις εργασίες τους. 

• Να περιληφθούν τα µέλη της κοινωνίας των πολιτών σε παράπλευρες εκδηλώσεις που 

λαµβάνουν χώρα σε πολυµερή φόρουµ για την προαγωγή των ζητηµάτων ανθρώπινων 

δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆. 
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III. Γενικά µέτρα 

 

33. Η Οµάδα «Ανθρώπινα δικαιώµατα» του Συµβουλίου (COHOM) θα επανεξετάσει την 

εφαρµογή των ανά χείρας κατευθυντήριων γραµµών τρία έτη µετά την έγκρισή τους και θα τις 

επικαιροποιήσει, εάν είναι απαραίτητο. Η COHOM θα προάγει επίσης και θα εποπτεύσει την 

περαιτέρω ενσωµάτωση των ζητηµάτων ΛΟΑ∆∆ στην εξωτερική δράση της ΕΕ, θα διανείµει 

ενεργά τις ανά χείρας κατευθυντήριες γραµµές και θα προαγάγει την εφαρµογή τους από τα κράτη 

µέλη της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης της ΕΕ, τις αποστολές και τις 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ και όπου είναι αναγκαίο από τους Ειδικούς Αντιπροσώπους 

της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

34. Η COHOM θα καταρτίσει οδηγό ορθών πρακτικών και διδαγµάτων που αποκοµίστηκαν από 

τη δράση της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της πλήρους άσκησης των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆, ώστε να προωθεί τη διασταύρωση των γνώσεων και τη συνοχή των 

πολιτικών. 

 

35. Η πληροφόρηση για θέµατα ΛΟΑ∆∆ θα ενσωµατωθεί στη σε συναφή κατάρτιση των 

υπαλλήλων των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών µελών της, των αποστολών ΚΠΑΑ της 

ΕΕ, διπλωµατών των κρατών µελών της ΕΕ και του επιτόπιου προσωπικού.  

 

36. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στις έµφυλες πτυχές, λόγου χάρη να λαµβάνεται 

υπόψη ότι οι λεσβίες και οι αµφιφυλόφιλες γυναίκες, τα διεµφυλικά και διαφυλικά πρόσωπα και τα 

πρόσωπα που επιλέγουν διαφορετικό φύλο από το βιολογικό συγκροτούν µεγάλη µερίδα των 

ΛΟΑ∆∆ και είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε έµφυλη και σεξουαλική βία. Εξάλλου, οι γυναικείες 

οµάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συχνά διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ προσώπων, ιδίως σε χώρες 

όπου απαγορεύεται η σύσταση οργανώσεων ΛΟΑ∆∆. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

∆ιεθνείς και περιφερειακές νοµικές πράξεις, δηλώσεις, διακηρύξεις και λοιπά συναφή 

έγγραφα για την προαγωγή και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆∆ 

προσώπων 

∆ιεθνείς νοµικές πράξεις: 

 

• ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ICCPR), 1966 

• ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα (ICESCR), 1966 

• ∆ιεθνές Σύµφωνο για την εξάλειψη κάθε µορφής φυλετικών διακρίσεων (ICERD), 1965 

• Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 

µεταχείρισης ή τιµωρίας CAT), 1984 

• Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), 1979 

• Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού ( CRC), 1989 

(άρθρο 2) 

• Σύµβαση αριθ. 111 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 1958 

 

Περιφερειακές νοµικές πράξεις: 

 

Ευρώπη 

• Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΕΣΑ∆), 1953 

• Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 2010 

• Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000 

 

Παράγωγο δίκαιο της ΕΕ: Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου για τη διαµόρφωση γενικού 

πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και εργασία, 2004/113/EΚ, 2006/54/EΚ, 

2004/83/EΚ, 2011/0129 (δέσµη µέτρων για τα δικαιώµατα των θυµάτων), «Οδηγία 2012/29/ΕΕ για 

τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία 

θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου»  
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∆ηλώσεις 

 

• Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, 1948 

• ∆ιακήρυξη του ΟΗΕ σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα και τις Υποχρεώσεις των Ατόµων, των Οµάδων 

και των Οργάνων της Κοινωνίας για την Προώθηση και την Προστασία των Οικουµενικά 

Αναγνωρισµένων Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων και Θεµελιωδών Ελευθεριών, 1999 

 

Άλλα περιφερειακά έγγραφα 

 

• Κανόνες του Συµβουλίου της Ευρώπης «Καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού 

προσανατολισµού και έµφυλης ταυτότητας», 2011 

• Συµβούλιο της Ευρώπης «Σύσταση εφαρµογής µέτρων για την καταπολέµηση των διακρίσεων 

λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού και έµφυλης ταυτότητας», 2010 

• Ψήφισµα του ΟΑΚ (Οργανισµός Αµερικανικών Κρατών) µε θέµα «Ανθρώπινα δικαιώµατα, 

σεξουαλικός προσανατολισµός και έµφυλη ταυτότητα», 2008 

• Ψήφισµα του ΟΑΚ µε θέµα «Ανθρώπινα δικαιώµατα, σεξουαλικός προσανατολισµός και 

έµφυλη ταυτότητα στις χώρες της Αµερικανικής ηπείρου», 2009 

 

∆ηλώσεις και ψηφίσµατα 

 

• Κοινή δήλωση ΣΑ∆ ΗΕ για το σεξουαλικό προσανατολισµό, την έµφυλη ταυτότητα και τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, ∆εκέµβριος 2006· 

• Ψήφισµα της ΓΣΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το σεξουαλικό προσανατολισµό και την 

έµφυλη ταυτότητα, 2008· 

• Κοινή δήλωση ΣΑ∆ ΗΕ «Τερµατισµός των πράξεων βίας και των συναφών παραβιάσεων των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισµού και της έµφυλης 

ταυτότητας», Μάρτιος 2011· 

• Ψήφισµα του ΟΑΚ «Ανθρώπινα δικαιώµατα, σεξουαλικός προσανατολισµός και έµφυλη 

ταυτότητα» (HRC/17/L.9/Rev.1)· 

• Έκθεση του Ύπατου Αρµοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα – Μελέτη που 

τεκµηριώνει τις νοµοθεσίες και τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις καθώς και τις πράξεις 

βίας σε βάρος προσώπων λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού και έµφυλης ταυτότητας14, 

2011. 

 

                                                           

14
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
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Λοιπά συναφή έγγραφα  

 

• Έκθεση του Παγκόσµιου Συνεδρίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τον σεξουαλικό 

προσανατολισµό και την έµφυλη ταυτότητα, 2009 

• Οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι – Σεξουαλικός προσανατολισµός και έµφυλη 

ταυτότητα στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, OHCHR, 2012 

• Κατευθυντήριες γραµµές της UNHCR για τη ∆ιεθνή Προστασία αριθ. 9: «Αιτήσεις για 

καθεστώς πρόσφυγα λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού ή / και έµφυλης ταυτότητας στο 

πλαίσιο του άρθρου 1 Α (2) της Σύµβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 

σχετικά µε το καθεστώς του πρόσφυγα», 23 Οκτωβρίου 2012 

• Η «Ευρωπαϊκή Έρευνα για τους ΛΟΑΤ» του Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, Μάιος 

2013  

• Επιτροπή του Συµβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα και την αποφυγή των διακρίσεων: 

«Αντιµετώπιση των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισµού και έµφυλης 

ταυτότητας», Αναθεωρηµένο Mνηµόνιο, 15 Μαρτίου 2013 

• Οι αρχές της Yogyakarta ως προς την εφαρµογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα σε σχέση µε το σεξουαλικό προσανατολισµό και την έµφυλη ταυτότητα, 2006 

 



 

 

11492/13  ∆Ι/µκ 27 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 DG C 2B     EL 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Στοιχεία ανάλυσης/ καταλόγου ελέγχου όσον αφορά τα ζητήµατα των ανθρώπινων δικαιωµάτων των 

ΛΟΑ∆∆: 

 

Ζήτηµα ανθρώπινων δικαιωµάτων ∆είκτες Πηγές πληροφόρησης 
1. ∆ικαίωµα στη ζωή   
1.1. Μήπως εφαρµόζεται η θανατική 

ποινή για την τιµωρία συναινούντων 

ενηλίκων του ίδιου φύλου; 

Προβλέπεται από τη 

νοµοθεσία η θανατική 

ποινή για τους 

συναινούντες ενήλικες 

του ίδιου φύλου; Έχει 

τεθεί σε εφαρµογή αυτή η 

νοµοθεσία (αστυνοµικές 

έρευνες ή/και καταδίκες 

από δικαστήρια);  

Ποινικός Κώδικας, 

δηµοσιεύµατα 

εφηµερίδων· στατιστικές 

για την 

εγκληµατικότητα· ΜΚΟ, 

ιστολόγια και 

διαδικτυακοί τόποι. 

1.2 Μήπως στοχοποιούνται ΛΟΑ∆∆ 

πρόσωπα µε σκοπό την εκτέλεσή τους 

χωρίς δίκη λόγω του σεξουαλικού 

προσανατολισµού ή της έµφυλης 

ταυτότητας τους; 

Υπάρχουν αξιόπιστες 

αναφορές 

δολοφονηµένων ΛΟΑ∆∆ 

προσώπων ή που 

απειλείται η ζωή τους µε 

θάνατο από την 

αστυνοµία ή µε τη 

συµµετοχή της ή από 

άλλους υπαλλήλους των 

δυνάµεων ασφαλείας; 

Έχουν διερευνηθεί η 

έχουν ασκηθεί διώξεις για 

τέτοιες περιπτώσεις; 

Εκθέσεις των Ειδικών 

Εισηγητών του ΟΗΕ ή 

άλλων αντιπροσώπων 

διεθνών οργανισµών, 

Μαρτυρίες· 

δηµοσιεύµατα 

εφηµερίδων· ΜΚΟ, 

ιστολόγια και 

διαδικτυακοί τόποι. 

2. Το δικαίωµα για απαγόρευση των 
βασανιστηρίων ή της σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
µεταχείριση 
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2.1 Μήπως ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα 

υφίστανται συστηµατικά και κατά 

τρόπο που συνιστά διάκριση 

βασανιστήρια και καταχρηστική 

µεταχείριση από την αστυνοµία ή 

άλλες δυνάµεις ασφαλείας; 

Υπάρχουν αξιόπιστες 

αναφορές βασανισµού ή 

καταχρηστικής 

µεταχείρισης σε βάρος 

ΛΟΑ∆∆ προσώπων από 

την αστυνοµία ή άλλες 

δυνάµεις ασφαλείας στη 

διάρκεια ερευνών ή 

κράτησης; Έχουν 

διερευνηθεί η έχουν 

ασκηθεί διώξεις για 

τέτοιες περιπτώσεις; 

Εκθέσεις των Ειδικών 

Εισηγητών του ΟΗΕ ή 

άλλων αντιπροσώπων 

διεθνών οργανισµών· 

εκθέσεις µηχανισµών 

επισκέψεων, όπως είναι 

οι εθνικοί µηχανισµοί 

πρόληψης (ΕΜΠ), η 

υποεπιτροπή πρόληψης 

των βασανιστηρίων 

(ΥΠΒ), η Επιτροπή κατά 

των βασανιστηρίων του 

Συµβουλίου της 

Ευρώπης (ΕΚΒ), και οι 

εθνικοί φορείς 

ανθρώπινων 

δικαιωµάτων (ΕΦΑ∆), 

µαρτυρίες· 

δηµοσιεύµατα 

εφηµερίδων· ΜΚΟ, 

ιστολόγια και 

διαδικτυακοί τόποι. 

2.2. Οι αστυνοµικοί και οι 

αξιωµατούχοι άλλων δυνάµεων 

ασφαλείας παρέχουν επαρκή 

προστασία σε ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα; 

∆ιερευνώνται ή διώκονται 

τα βίαια εγκλήµατα εις 

βάρος των ΛΟΑ∆∆; 

Εκθέσεις µηχανισµών 

επίσκεψης, όπως των 

ΕΜΠ, της ΥΠΒ, της 

ΕΚΒ και των ΕΦΑ∆, 

µαρτυρίες· 

δηµοσιεύµατα 

εφηµερίδων· στατιστικές 

για την 

εγκληµατικότητα· ΜΚΟ, 

ιστολόγια και 

διαδικτυακοί τόποι. 

2.3 Παρέχουν οι αρχές κράτησης 

επαρκή προστασία σε ΛΟΑ∆∆ 

πρόσωπα που τελούν υπό κράτηση; 

Όταν είναι απαραίτητο 

λαµβάνονται τα αναγκαία 

µέτρα προστασίας των 

κρατούµενων ΛΟΑ∆∆ 

έναντι καταχρηστικών 

συµπεριφορών που 

διαπράττονται από 

συγκρατούµενους; 

Γίνεται αυτό κατόπιν εν 

επιγνώσει συναινέσεως 

του ενδιαφεροµένου 

προσώπου; 

Εκθέσεις µηχανισµών 

επίσκεψης, όπως των 

ΕΜΠ, της ΥΠΒ, της 

ΕΚΒ και των ΕΦΑ∆, 

µαρτυρίες· 

δηµοσιεύµατα 

εφηµερίδων· στατιστικές 

για την 

εγκληµατικότητα· ΜΚΟ, 

ιστολόγια και 

διαδικτυακοί τόποι. 
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3.1 Τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα απολαύουν 

ίσης και αποτελεσµατικής προστασίας 

έναντι των διακρίσεων ενώπιον του 

νόµου; 

Μήπως η νοµοθεσία 

δηµιουργεί διακρίσεις 

εξαιτίας του σεξουαλικού 

προσανατολισµού ή της 

έµφυλης ταυτότητας; Η 

νοµοθεσία κατά των 

διακρίσεων 

συµπεριλαµβάνει τον 

σεξουαλικό 

προσανατολισµό και την 

έµφυλη ταυτότητα; 

Εφαρµόζεται η νοµοθεσία 

αυτή από το σύστηµα 

εννόµου τάξεως (λ.χ. 

αστυνοµία και δικαστικό 

σύστηµα);  

Μαρτυρίες· νοµοθεσία 

κατά των διακρίσεων, 

κώδικες νοµοθεσίας εν 

γένει, νοµικές ενώσεις, 

ΜΚΟ, ιστολόγια και 

διαδικτυακοί τόποι. 

4. ∆ικαίωµα στην ισότητα και 
απαγόρευση των διακρίσεων 

  

4.1 Εφαρµόζεται η ποινική νοµοθεσία 

για να τιµωρηθούν συναινούντες 

ενήλικοι του ίδιου φύλου ή 

διεµφυλικές ταυτότητες; 

Η αστυνοµία 

συλλαµβάνει άτοµα ως 

ύποπτα για διατήρηση 

οµοφυλοφιλικών 

σχέσεων; Τα άτοµα 

δικάζονται και 

τιµωρούνται για τις 

σχέσεις αυτές; Η 

αστυνοµία συλλαµβάνει 

πρόσωπα ή επιβάλλει 

πρόστιµα λόγω 

καταγγελλόµενης 

παρενδυσίας ή λόγω 

διεµφυλικών ταυτοτήτων;  

Ποινικός Κώδικας, 

µαρτυρίες· 

δηµοσιεύµατα 

εφηµερίδων· στατιστικές 

για την 

εγκληµατικότητα· ΜΚΟ, 

ιστολόγια και 

διαδικτυακοί τόποι. 

4.2 Μήπως γίνεται χρήση άλλων νόµων 

περί των ηθών ή της δηµόσιας τάξης µε 

σκοπό την απαγόρευση των σχέσεων 

µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλου; 

Μήπως οι αρχές κάνουν 

επιδροµές σε ιδιωτικές 

συγκεντρώσεις ή 

παρεµποδίζουν τους 

ανθρώπους να αναζητούν 

συντρόφους σε 

διαδικτυακούς τόπους; 

Ποινικός Κώδικας, 

µαρτυρίες· 

δηµοσιεύµατα 

εφηµερίδων· ΜΚΟ· 

οµάδες ΛΟΑ∆∆, 

δικηγορικές ενώσεις. 

4.3 Υπάρχουν διαφορές στις 

νοµοθεσίες για τις ετεροφυλοφιλικές 

και τις οµοφυλοφιλικές σχέσεις, ως 

προς την ηλικία συναίνεσης ή που 

αναφέρονται σε ιδιωτικές ή δηµόσιες 

δοµές; Οι διαφορές αυτές επιβάλλονται 

διά νόµου; 

∆ιεξάγονται έρευνες ή/και 

ασκούνται διώξεις; 

Μήπως ανήλικοι 

τιµωρούνται για 

σεξουαλικές πράξεις, τις 

οποίες αν τις διέπρατταν 

µε άτοµα του άλλου 

φύλου δεν θα 

τιµωρούνταν;  

Ποινικός Κώδικας, 

µαρτυρίες· εφηµερίδες 

και δικτυακές αναφορές 

δικών, ΜΚΟ· οµάδες 

ΛΟΑ∆∆,. 
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4.4. Προβλέπονται διαδικασίες για την 

αναγνώριση της έµφυλης ταυτότητας 

ενός διεµφυλικού ή διαφυλικού 

προσώπου σε επίσηµα έγγραφα; 

Επιτρέπεται αυτό από τη 

νοµοθεσία ή/ και τους 

διοικητικούς κανόνες; 

Είναι οι εν λόγω 

διαδικασίες προσιτές, 

διαφανείς, ταχείες και 

απαλλαγµένες από 

καταχρηστικές ιατρικές 

και κοινωνικές 

απαιτήσεις; ∆ιασφαλίζουν 

την προστασία της 

προσωπικής ζωής 

απαγορεύοντας την 

αποκάλυψη του ιστορικού 

του νοµικού φύλου του 

προσώπου; Προβλέπεται 

νοµοθετικά ότι η 

µεταβολή του φύλου από 

κρατικούς και µη 

παράγοντες θα 

περιλαµβάνεται στα 

στοιχεία απασχόλησης, σε 

πιστοποιητικά και άλλα; 

Υπηρεσίες επίσηµης 

καταχώρισης, ΜΚΟ, 

οµάδες ΛΟΑ∆∆. 

4.5 Μπορούν τα διεµφυλικά ή 

διαφυλικά άτοµα να ασκούν όλα τα 

δικαιώµατα του νέου τους φύλου; 

Από νοµική άποψη, η 

συµπεριφορά που 

επιφυλάσσεται σε 

διεµφυλικά ή διαφυλικά 

πρόσωπα που έχουν 

επαναπροσδιορίσει το 

φύλο τους είναι η ίδια µε 

αυτή που επιφυλάσσεται 

σε οιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο του ίδιου 

φύλου;  

Νοµικές ενώσεις· 

αρµόδιες αρχές. 

5. ∆ικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι   

5.1. ∆ύνανται τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα να 

συνιστούν ενώσεις για την 

εκπροσώπηση των συµφερόντων τους; 

Η νοµοθεσία απαγορεύει 

τη σύσταση παρόµοιων 

ενώσεων; Εάν όχι, µήπως 

απαγορεύονται στην 

πράξη µε επίσηµες 

παρενοχλήσεις; Μήπως η 

συµµετοχή σε αυτές έχει 

αρνητικές συνέπειες για 

τα µέλη τους; Μήπως οι 

ενώσεις υποχρεούνται να 

χρησιµοποιούν 

ευφηµισµούς για να 

κρύβουν τον πραγµατικό 

χαρακτήρα τους; 

Νοµοθεσία περί ΜΚΟ 

και ενώσεων, ύπαρξη 

δικτυακών τόπων, 

εκθέσεις από ΜΚΟ, 

οµάδες ΛΟΑ∆∆· 

συνδικάτα. 
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6. Ελευθερία του συνέρχεσθαι   

6.1 Μπορούν οι ενώσεις ΛΟΑ∆∆ να 

οργανώνουν δηµόσιες και µη 

εκδηλώσεις όπως παρελάσεις «Gay 

Pride», πολιτιστικές και κοινωνικές 

εκδηλώσεις;  

Οι εκδηλώσεις αυτές 

πραγµατοποιούνται χωρίς 

υπερβολικά πολιτικά και 

διοικητικά εµπόδια; Η 

αστυνοµία προστατεύει 

τις εκδηλώσεις από την 

τυχόν εχθρότητα του 

κοινού; Μήπως 

ασκούνται πιέσεις σε 

ιδιοκτήτες αιθουσών ώστε 

να µην νοικιάζουν τους 

χώρους για εκδηλώσεις 

ΛΟΑ∆∆; 

Νόµοι περί 

συγκεντρώσεων· 

ανταποκρίσεις 

επικαιρότητας· εκθέσεις 

από ΜΚΟ· δικτυακοί 

τόποι τοπικών οµάδων 

για τις πολιτικές 

ελευθερίες/ για τους 

ΛΟΑ∆∆. 

7. Ελευθερία πληροφόρησης και 
έκφρασης 

  

7.1 Επιτρέπει η νοµοθεσία την 

παρουσίαση θεµάτων σχετικών µε τους 

ΛΟΑ∆∆ σε εφηµερίδες/ δικτυακούς 

τόπους/ ραδιόφωνο/ προγράµµατα 

τηλεόρασης/ ταινίες; Λειτουργούν όλα 

αυτά αποτελεσµατικά; 

∆ιατίθενται οι εφηµερίδες 

προς ελεύθερη πώληση; 

Μπορούν πτυχές της ζωής 

των ΛΟΑ∆∆ να 

παρουσιάζονται στο 

ραδιόφωνο, στην 

τηλεόραση και σε ταινίες; 

Η παρουσίαση θεµάτων 

ΛΟΑ∆∆ έχει 

ενηµερωτικό χαρακτήρα 

ή αποσκοπεί στην 

υποκίνηση µίσους; 

Μήπως ασκούνται 

επίσηµες πιέσεις προς 

τους διανοµείς και τους 

παραγωγούς εκποµπών 

ώστε να αποθαρρύνεται η 

θετική παρουσίαση των 

ΛΟΑ∆∆ προσώπων;  

Ανάρτηση σε σηµεία 

πώλησης εφηµερίδων 

ανά τη χώρα· 

δηµοσιεύµατα 

εφηµερίδων και 

δικτυακών τόπων· 

εκθέσεις ΜΚΟ για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα 

και τους ΛΟΑ∆∆· 

συζητήσεις µε οµίλους 

µέσων επικοινωνίας.  

8. Το δικαίωµα στην εργασία    

8.1. Μήπως υπάρχουν άνθρωποι που 

υφίστανται διακρίσεις κατά την 

άσκηση του δικαιώµατός τους στην 

εργασία λόγω σεξουαλικού 

προσανατολισµού ή έµφυλης 

ταυτότητας;  

Προβλέπεται νοµική 

προστασία όσον αφορά 

τις διακρίσεις λόγω 

σεξουαλικού 

προσανατολισµού και 

έµφυλης ταυτότητας; Η 

δηµοσιοποίηση του 

σεξουαλικού 

προσανατολισµού 

αποτελεί σηµαντικό 

στοιχείο/ εµπόδιο στο 

χώρο εργασίας; 

Απολύονται νοµίµως όταν 

αποκαλύπτεται η ιδιότητά 

τους ως ΛΟΑ∆∆;  

Μαρτυρίες· 

δηµοσιεύµατα 

εφηµερίδων και 

δικτυακών τόπων· 

Οµάδες και ιστολόγια 

ΛΟΑ∆∆· συνδικάτα.  
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9. ∆ικαίωµα στην υγεία   

9.1 Αντιµετωπίζονται ισότιµα τα 

ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα όσον αφορά την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονοµικής 

περίθαλψης για ζητήµατα που τους 

αφορούν; 

Έχουν πρόσβαση τα 

ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα σε 

εµπιστευτικού χαρακτήρα 

και επαρκείς υγειονοµικές 

υπηρεσίες; Έχουν 

καταρτιστεί οι πάροχοι 

υγειονοµικής περίθαλψης 

κατά τρόπον ώστε να 

παρέχουν αµερόληπτη 

υγειονοµική περίθαλψη 

σε ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα; 

Υπάρχει επαρκής 

στοχοθετηµένη 

πληροφόρηση όσον 

αφορά το HIV/AIDS και 

τα ΣΜΝ; Υπάρχει 

αρνητική ποινική 

νοµοθεσία που 

παρεµποδίζει ή καθιστά 

δυσκολότερη την 

πρόσβαση των ΛΟΑ∆∆ 

προσώπων σε 

υγειονοµικές υπηρεσίες; 

Μήπως δεν παρέχονται 

ορισµένες υγειονοµικές 

υπηρεσίες στα ΛΟΑ∆∆ 

πρόσωπα, όπως 

υπηρεσίες αναπαραγωγής 

στις λεσβίες, µεταγγίσεις 

αίµατος σε 

οµοφυλόφιλους άνδρες; 

οµάδες ΛΟΑ∆∆· 

επαγγελµατικές ιατρικές 

ενώσεις· υπουργείο 

Υγείας. 



 

 

11492/13  ∆Ι/µκ 33 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 DG C 2B     EL 

 

9.2 Υπάρχει πρόσβαση σε περίθαλψη 

για τον επαναπροσδιορισµό φύλου; 

Υπάρχουν διαθέσιµες 

ψυχολογικές, 

ενδοκρινολογικές και 

χειρουργικές υπηρεσίες 

επαναπροσδιορισµού του 

φύλου στη χώρα ή µήπως 

προβλέπεται περίθαλψη 

στο εξωτερικό; Υπάρχουν 

διαθέσιµες υπηρεσίες 

απαλλαγµένες από 

µεταχείριση που εισάγει 

διακρίσεις ή ταπεινωτική 

µεταχείριση, ανεξάρτητες 

από το γαµήλιο, νοµικό ή 

άλλο εξωιατρικό 

καθεστώς και βασισµένο 

στην εν επιγνώσει 

συναίνεση του 

ενδιαφεροµένου 

προσώπου; Περιορίζουν ή 

αρνούνται τα συστήµατα 

ασφάλισης ή 

υγειονοµικής περίθαλψης 

την κάλυψη των εξόδων 

για αυτού του είδους την 

περίθαλψη κατά τρόπο 

που να επιφέρει 

διακρίσεις; Υπάρχει 

ευρέως διαθέσιµη 

πληροφόρηση σχετικά µε 

αυτές τις υπηρεσίες; 

Υπουργείο Υγείας 

επαγγελµατικές ενώσεις 

ιατρών και ψυχιάτρων, 

ενώσεις ασθενών, 

οµάδες ΛΟΑ∆∆. 
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10. ∆ικαιώµατα των παιδιών   

10.1 Υφίστανται τα παιδιά διακρίσεις 

λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού ή 

έµφυλης ταυτότητας; 

Μήπως τα παιδιά 

υφίστανται διακρίσεις 

εξαιτίας του σεξουαλικού 

προσανατολισµού ή της 

έµφυλης ταυτότητάς τους; 

Ο σεξουαλικός 

προσανατολισµός ή η 

έµφυλη ταυτότητα των 

γονέων ΛΟΑ∆∆ 

συνεπάγεται αρνητικές 

επιπτώσεις στην 

κατάσταση των παιδιών 

τους; Προβλέπονται 

διαδικασίες που να 

επιτρέπουν στα ανήλικα 

διεµφυλικά πρόσωπα να 

εκφράζουν την έµφυλη 

ταυτότητά τους και να 

ζουν σύµφωνα µε αυτή; 

Υφίστανται παιδιά 

περιττές χειρουργικές 

επεµβάσεις, που 

πραγµατοποιούνται χωρίς 

την εν επιγνώσει 

συναίνεση των ιδίων ή 

των γονέων τους σε µια 

προσπάθεια ‘καθορισµού’ 

του φύλου τους; 

νοµοθεσία κατά των 

διακρίσεων· νόµοι περί 

των δικαιωµάτων των 

παιδιών· νόµοι περί 

επιµέλειας, 

κληρονοµίας· νοµικές 

ενώσεις, ΜΚΟ για τα 

δικαιώµατα των παιδιών 

και τα ΛΟΑ∆∆. 

11. ∆ικαίωµα εκπαίδευσης   

11.1 Μήπως τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα 

υφίστανται διακρίσεις κατά την 

άσκηση του δικαιώµατός τους στην 

εκπαίδευση λόγω σεξουαλικού 

προσανατολισµού ή έµφυλης 

ταυτότητας; 

 

Τα ΛΟΑ∆∆ πρόσωπα 

ασκούν το δικαίωµά τους 

να εκπαιδεύονται σε 

ασφαλές περιβάλλον, 

ελεύθερο από 

εκφοβιστική 

συµπεριφορά, βία, 

κοινωνικό αποκλεισµό 

και άλλες µορφές 

διακριτικής και 

ταπεινωτικής 

µεταχείρισης σχετικής µε 

το σεξουαλικό 

προσανατολισµό και την 

έµφυλη ταυτότητά τους; 

οµάδες ΛΟΑ∆∆· 

σχολικά συµβούλια· 

µαρτυρίες, δικτυακές 

αναφορές, υπουργείο 

παιδείας. 

 

____________________ 
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