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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με το σχέδιο νόµου επιδιώκεται για πρώτη φορά η θέσπιση ενός συγκεκριµένου, ειδικού νοµοθετήµατος, µε
το οποίο να καθιερώνεται µία κατά το δυνατόν απλή διαδικασία για τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου
των διεµφυλικών προσώπων (τρανσέξουαλ, τρανς).
Διεµφυλικά είναι τα άτοµα στα οποία ο εσωτερικός και
προσωπικός τρόπος µε τον οποίο τα ίδια βιώνουν το φύλο τους δεν αντιστοιχεί στο φύλο που καταχωρίστηκε
κατά τη γέννησή τους µε βάση τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά, µε συνέπεια τα άτοµα αυτά να νιώθουν τη
λεγόµενη «δυσφορία γένους» και να υφίστανται διακρίσεις σε όλους τους χώρους, για παράδειγµα στις προσωπικές τους σχέσεις, στην εργασία, στην εκπαίδευση ή
στην ιατρική περίθαλψη. Ακόµη, οι διεµφυλικοί γίνονται
συχνά θύµα εκδηλώσεων αποδοκιµασίας, µίσους, βίας
και ρατσισµού εναντίον τους (τρανσφοβία), οι οποίες
προσβάλλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά
τους, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που µπαίνει σε
κίνδυνο η ίδια η ζωή τους. Αλλά και απλούστερα θέµατα
της καθηµερινότητας, όπως λ.χ. η έκδοση άδειας οδήγησης ή ταξιδιωτικών εγγράφων, αποτελούν πρόβληµα για
τους διεµφυλικούς. Διαπιστώνεται, συνεπώς, µια µεγάλη
υστέρηση στην απόλαυση των ατοµικών δικαιωµάτων
των διεµφυλικών προσώπων, κάτι που οφείλεται και
στην επώδυνη για αυτούς διαδικασία που ακολουθείται
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τη δικαστηριακή πρακτική,
προκειµένου να γίνει η διόρθωση του καταχωρισµένου
φύλου τους.
Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αυτή, η διόρθωση του
καταχωρισµένου φύλου γίνεται µε δικαστική απόφαση
(του Ειρηνοδικείου), που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 14 παρ. 1
ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων» (τροπ. µε το
ν. 4144/2013) και 782 ΚΠολΔ), ενώ στη νοµολογία, µέχρι πρότινος, επικρατούσε η άποψη ότι στην αίτηση του
ενδιαφεροµένου απαιτείται να βεβαιώνεται: α) πως αυτός παρακολουθείται από ψυχίατρο, του οποίου πρέπει
να προσκοµίζεται διάγνωση για «αναµφίβολο τρανσεξουαλισµό», και β) ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση µε πλήρη οριστική επικράτηση του αντιθέτου από το βιολογικό του φύλο. Πρόκειται για µία διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη (σωµατικά και ψυχικά), που επιπλέον
δεν είναι οικονοµικά προσιτή, στο µέτρο που η επέµβαση
δεν καλύπτεται από κρατικούς φορείς ασφάλισης. Κυρίως όµως περιλαµβάνει τον ιδιαίτερα προσβλητικό ακρωτηριασµό του προσώπου. Ο ακρωτηριασµός έχει ρητά καταδικαστεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας,
ο οποίος καλεί τα κράτη-µέλη «να διασφαλίσουν ότι η
στείρωση ή άλλες ιατρικές διαδικασίες που οδηγούν σ’
αυτήν δεν πρέπει να είναι προαπαιτούµενα για τη νοµική
αναγνώριση του επιθυµητού φύλου». Επίσης, σύµφωνα
µε ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «τα κράτηµέλη πρέπει να θεσπίσουν ή να επανεξετάσουν τις διαδι-

κασίες νοµικής αναγνώρισης του φύλου µε στόχο τον
πλήρη σεβασµό του δικαιώµατος των διεµφυλικών ατόµων στην αξιοπρέπεια και τη σωµατική ακεραιότητα», ενώ ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, στην από 1ης Φεβρουαρίου 2013 Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ
για τα βασανιστήρια και κάθε άλλη βάναυση, απάνθρωπη
ή εξευτελιστική µεταχείριση ή τιµωρία, επισηµαίνει ότι η
προϋπόθεση της στείρωσης ως προαπαιτούµενο για την
αναγνώριση των διεµφυλικών ανθρώπων συνιστά βασανιστήριο.
Ακόµη, η διαδικασία της διόρθωσης του καταχωρισµένου φύλου µε το προαπαιτούµενο της υποχρεωτικής
στείρωσης έρχεται σε αντίθεση µε το Σύνταγµα (άρθρα
2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 παρ. 1), καθώς και µε το άρθρο 8 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ), σύµφωνα µε το οποίο «καθένας έχει δικαίωµα
στο σεβασµό της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής». Επιπλέον έρχεται σε αντίθεση µε τα άρθρα 2 και 26
του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα, που κατοχυρώνουν την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων, µε την έννοια ότι µια κατάσταση, όπως η δυσφορία γένους, δεν πρέπει να επιβαρύνει
υπερβολικά τον ενδιαφερόµενο, προκειµένου αυτός να
εξασφαλίσει τη µεταχείριση που ζητά από την πολιτεία.
Αλλά, και η Επιτροπή των Υπουργών του Συµβουλίου της
Ευρώπης έχει αποφανθεί ότι «τα κράτη-µέλη θα πρέπει
να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εγγυώνται
την πλήρη νοµική αναγνώριση του επαναπροσδιορισµού
φύλου ενός προσώπου, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής
του …. µε γρήγορες, διαφανείς και εύκολα προσβάσιµες
διαδικασίες», ενώ ήδη άλλες χώρες, η µία µετά την άλλη
προχωρούν σε νέα νοµοθετήµατα, απλοποιώντας κατά
πολύ τα σχετικά προαπαιτούµενα. Τέτοιες χώρες είναι η
Μάλτα, η Αργεντινή, η Ιρλανδία, η Δανία και η Νορβηγία,
ενώ την προϋπόθεση προηγούµενης χειρουργικής επέµβασης δεν προβλέπουν ούτε η Αυστρία, η Γερµανία, το
Ηνωµένο Βασίλειο, η Ουγγαρία, η Σουηδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
Τα άρθρα 2 και 26 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα, καθώς και το άρθρο 8 της
ΕΣΔΑ, έχει πρόσφατα επικαλεστεί για πρώτη φορά µια
πρωτοποριακή δικαστική απόφαση, και συγκεκριµένα η
υπ’ αριθµ. 418/2016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που κατέστη αµετάκλητη και έχει χαρακτηριστεί ως «ιστορική»,
για το λόγο ακριβώς ότι δεν θεώρησε πρόβληµα για τις
απαιτούµενες αλλαγές στη ληξιαρχική πράξη γέννησης,
την παράλειψη της αιτούσας να προχωρήσει σε πλήρη
χειρουργική επέµβαση αλλαγής φύλου. Το Ειρηνοδικείο
έκρινε ότι η υποχρεωτική στείρωση, η χειρουργική αλλαγή φύλου µε αφαίρεση των γεννητικών οργάνων από θήλυ σε άρρεν και αντίστροφα, σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της αλλαγής φύλου στα διεµφυλικά άτοµα, είναι υπερβολική απαίτηση και πρακτική και
παραβιάζει το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, καθώς και τα άρθρα 2 και 26 του
Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο δέχτηκε τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου και λοιπών στοιχείων της
αιτούσας, παρόλο που δεν είχε προβεί σε χειρουργική επέµβαση αλλαγής φύλου.
Ενόψει, λοιπόν, όλων των παραπάνω, είναι σαφές ότι
ήδη έχει ωριµάσει και στην Ελλάδα η ιδέα για τη θέσπιση
µια σύγχρονης ειδικής νοµοθεσίας, που θα ρυθµίζει τα
ζητήµατα της διόρθωσης του καταχωρισµένου φύλου.
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Για το λόγο αυτόν έχει καταρτιστεί το παρόν Σχέδιο Νόµου, όπου ρυθµίζονται αφενός οι προϋποθέσεις για την
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, και αφετέρου οι συνέπειες στην προσωπική κατάσταση και τις οικογενειακές και άλλες σχέσεις του προσώπου του οποίου το φύλο επαναπροσδιορίζεται. Οι ρυθµίσεις αυτές του Νοµοσχεδίου θα συµβάλουν στην ουσιαστική κατοχύρωση
των θεµελιωδών δικαιωµάτων των διεµφυλικών και µεσοφυλικών προσώπων, στην προστασία τους από διακρίσεις και ρατσισµό, και στην ασφάλεια δικαίου γενικότερα.

Β. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Στο άρθρο 1 του σχεδίου νόµου περιλαµβάνονται δύο
γενικές διακηρύξεις. Η πρώτη αφορά τη δυνατότητά των
διεµφυλικών προσώπων να διορθώσουν το καταχωρισµένο φύλο τους και η δεύτερη την πραγµατική τους κατάσταση όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά φύλου τους. Ορίζεται έτσι στην πρώτη παράγραφο ότι το πρόσωπο έχει δικαίωµα στην αναγνώριση της
ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του, και στη δεύτερη παράγραφο ότι το πρόσωπο έχει δικαίωµα στο σεβασµό της προσωπικότητάς του µε
βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του. Οι διακηρύξεις αυτές εξειδικεύουν και τονίζουν (για ευνόητους λόγους) τη
γενικότερη συνταγµατική αρχή της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ.
1 Συντ.), η οποία αποτελεί το σηµείο εκκίνησης της προτεινόµενης νοµοθεσίας και δίνει το στίγµα της ως συνόλου κανόνων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Ειδικότερα, άλλωστε, ως προς τα χαρακτηριστικά φύλου, ο οφειλόµενος σε αυτά σεβασµός προκύπτει και από το συνδυασµό των άρθρων 2 και 3 του νοµοσχεδίου,
δηλαδή την παραδοχή ότι οι ιατρικές επεµβάσεις για την
ολική ή µερική αλλαγή των χαρακτηριστικών φύλου πρέπει να επιλέγονται ελεύθερα από τον ενδιαφερόµενο και
δεν αποτελούν υποχρεωτική προϋπόθεση για να προχωρήσει το πρόσωπο στη νοµική διόρθωση του φύλου του.
Στο άρθρο 2 δίνονται οι ορισµοί της ταυτότητας φύλου
και των χαρακτηριστικών φύλου. Ως ταυτότητα φύλου ορίζεται στην πρώτη παράγραφο ότι νοείται ο εσωτερικός
και προσωπικός τρόπος µε τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο
βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του µε βάση τα βιολογικά
του χαρακτηριστικά. Ο τρόπος αυτός µπορεί να έρχεται
σε πλήρη αντίθεση µε τα βιολογικά χαρακτηριστικά του
προσώπου και το συναφώς καταχωρισµένο φύλο, µπορεί
όµως να έρχεται και σε µερική αντίθεση, αν υπάρχουν
µικτά βιολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή χαρακτηριστικά
που δεν υπάγονται στους τυπικούς ορισµούς του αρσενικού και του θηλυκού, οπότε θα πρόκειται για «µεσοφυλικό» (intersex) άτοµο (κατά την παρωχηµένη και αδόκιµη
ορολογία «ερµαφρόδιτο»). Η αναφορά, δηλαδή, του νοµοσχεδίου στα «βιολογικά χαρακτηριστικά» γενικά, σηµαίνει ότι το νοµοσχέδιο αφορά -και αναγνώριση της
ταυτότητας φύλου µπορούν να ζητήσουν- όλα τα πρόσωπα που αισθάνονται τη «δυσφορία γένους», είτε είναι
διεµφυλικά είτε είναι µεσοφυλικά.
Διευκρινίζεται ακόµη στο σχέδιο νόµου ότι η ταυτότητα φύλου περιλαµβάνει την προσωπική αίσθηση του σώµατος και άλλες κοινωνικές και εξωτερικές εκφράσεις
του φύλου, π.χ. ένδυση, τρόπος οµιλίας, όνοµα, οι οποίες πρέπει να αντιστοιχούν µε τη βούληση του προσώπου. Επίσης αποσαφηνίζεται ότι δεν έχει σηµασία αν τα

στοιχεία αυτά έχουν διαµορφωθεί µε το συγκεκριµένο
τρόπο ύστερα από κάποια ιατρική θεραπεία ή χειρουργική επέµβαση, οι οποίες, σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, επιλέγονται πάντοτε ελεύθερα από το ίδιο το πρόσωπο
και δεν είναι σε καµιά περίπτωση υποχρεωτικές, όπως
προκύπτει και από το επόµενο άρθρο 3 παράγραφος 3.
Ως χαρακτηριστικά φύλου ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο ότι νοούνται τα χρωµοσωµικά, γονιδιακά και ανατοµικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία είναι είτε πρωτογενή, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα, είτε
δευτερογενή, όπως η µυϊκή µάζα, η ανάπτυξη στήθους ή
τριχοφυΐας.
Τέλος, από το σύνολο του άρθρου 2 γίνεται σαφές και
το εξής: Ότι η ταυτότητα φύλου αποτελεί ζήτηµα αυτοπροσδιορισµού, δηλαδή σχετίζεται αποκλειστικά µε το
άτοµο καθεαυτό και δεν πρέπει να συγχέεται µε το σεξουαλικό προσανατολισµό.
Το άρθρο 3 περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν στις
προϋποθέσεις για τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου, η οποία αναγνωρίζεται ως δικαίωµα του κάθε προσώπου που βιώνει µια αναντιστοιχία µεταξύ καταχωρισµένου φύλου και ταυτότητας φύλου. Αναγράφεται ρητά ότι προϋπόθεση για το νοµικό επαναπροσδιορισµό
του φύλου είναι η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του
ενδιαφεροµένου, µε εξαίρεση τους ανήλικους που έχουν συµπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους
µέριµνα. Η άσκηση πολλών ατοµικών δικαιωµάτων, εξαιτίας της σπουδαιότητάς τους, προϋποθέτει ένα «ελάχιστο» πνευµατικής ωριµότητας του ατόµου. Για το λόγο
αυτό ο νοµοθέτης σε πολλές περιπτώσεις ορίζει, µεταξύ
άλλων, ένα κατώτατο ηλικιακό όριο, προκειµένου να επιτρέψει την άσκησή τους. Εν προκειµένω, ως όριο τίθεται
το 17ο έτος της ηλικίας του ενδιαφερόµενου, το οποίο
ταυτίζεται µε αυτό του δικαιώµατος του εκλέγειν. Η ανωτέρω προϋπόθεση, τίθεται προεχόντως για την προστασία του ανήλικου προσώπου µε κριτήριο το βέλτιστο
συµφέρον του. Παράλληλα, για λόγους ασφάλειας δικαίου και προκειµένου οι διατάξεις του παρόντος Νοµοσχεδίου να βρίσκονται σε αρµονία µε το ευρύτερο, υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, δεδοµένου ότι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο
γάµος µεταξύ οµοφύλων, τίθεται ως προϋπόθεση το
πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση του καταχωρισµένου
φύλου να µην είναι έγγαµο. Η συγκεκριµένη προϋπόθεση, εφόσον έχει ήδη θεσµοθετηθεί το δικαίωµα σύναψης
συµφώνου συµβίωσης µεταξύ οµοφύλων, το οποίο παρέχει σχεδόν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
γάµου, βαίνει σε απόλυτη συµφωνία τόσο µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, όσο και µε τη σχετική νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου αναφορικά µε την προστασία της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής.
Ο σπουδαιότερος κανόνας, πάντως, που περιέχεται
στο άρθρο 3 είναι αυτός κατά τον οποίο δεν αποτελούν
προϋποθέσεις για τη διόρθωση ούτε η προηγούµενη χειρουργική επέµβαση αλλαγής φύλου ούτε άλλη προηγούµενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που να σχετίζονται µε την
σωµατική ή ψυχική του υγεία. Καταργούνται έτσι ρητά οι
όροι αυτοί που απαιτούνταν από τη µέχρι πρότινος επικρατούσα νοµολογία (χωρίς ωστόσο να προβλέπονται
σε συγκεκριµένο νοµικό κανόνα) και ακολουθεί η πρώτη
σχετική απόφαση υπ’ αριθµ. 418/2016 του Ειρηνοδικείου
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Αθηνών, και γενικότερα η σύγχρονη τάση για την απάλειψη αυτών των προϋποθέσεων.
Το άρθρο 4 αφορά τη διαδικασία της νοµικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου. Η προϋπόθεση της δικαστικής απόφασης της εκούσιας δικαιοδοσίας παραµένει,
περιλαµβάνονται, όµως, συγκεκριµένες ειδικές ρυθµίσεις, όπως ότι απαιτείται αυτοπρόσωπη δήλωση του ενδιαφεροµένου σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δηµοσιότητα.
Πρόκειται για µια διαδικασία σύντοµη, απλή, µε χαµηλό
κόστος, µε εγγυήσεις ασφάλειας δικαίου για τον πολίτη,
αλλά και για την έννοµη τάξη, καθώς είναι συνεκτική µε
τη διαδικασία που απαιτείται για την αλλαγή ονόµατος.
Η νοµική αναγνώριση ταυτότητας φύλου αποτελεί, πρωτίστως ζήτηµα, αυτοπροσδιορισµού. Ωστόσο, δεν θα
µπορούσε να παραβλέπεται ότι τα στοιχεία ταυτότητας
του προσώπου ενδιαφέρουν, επίσης, την πολιτεία και
την κοινωνία στο σύνολό της.
Προβλέπεται επίσης ότι η καταχώριση της δικαστικής
απόφασης για τη διόρθωση φύλου στο Ληξιαρχείο γίνεται µε τρόπο που διασφαλίζει τη µυστικότητα της µεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων.
Ταυτόχρονα, καθιερώνεται και η υποχρέωση των υπηρεσιών οι οποίες είναι αρµόδιες για την έκδοση εγγράφων που αφορούν τους ενδιαφεροµένους, να τα προσαρµόζουν στη νέα ληξιαρχική πράξη όπου καταχωρίζεται η δικαστική απόφαση για τη διόρθωση του φύλου. Η
τελευταία ρύθµιση είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς αντιµετωπίζει το µέχρι τώρα φαινόµενο της απροθυµίας
των διάφορων αρµόδιων φορέων να κάνουν τις σχετικές
προσαρµογές. Στα νέα έγγραφα που εκδίδονται δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι µεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου.
Στο άρθρο 4 επιλύνεται και το ζήτηµα πόσες φορές
µπορεί το πρόσωπο να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου του: Ορίζεται ρητά ότι, µετά την πρώτη
διόρθωση του φύλου, το ενδιαφερόµενο πρόσωπο µπορεί να επανέλθει µία µόνο φορά, ζητώντας να ξαναγυρίσει στο προηγούµενο φύλο του, και πάλι µε δικαστική απόφαση.
Στο άρθρο 5, που αφορά τις συνέπειες της αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, διευκρινίζονται ρητά ζητήµατα που µέχρι τώρα αντιµετωπίζονταν µόνο ερµηνευτικά. Πιο συγκεκριµένα, για την αποφυγή υπονοιών ότι το
πρόσωπο θα άλλαζε φύλο προκειµένου να χαθούν τα ίχνη του και να εξαφανίσει επιβαρυντικές για αυτό καταστάσεις, ορίζεται ρητά, στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης
παραγράφου, ότι εξακολουθούν να το συνοδεύουν, και
µετά τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου, οι υποχρεώσεις και η τυχόν ευθύνη που είχε πριν από τη διόρθωση, όπως φυσικά συνεχίζουν να υπάρχουν και τα δικαιώµατά του.
Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, τα τυχόν υπάρχοντα παιδιά,
επίσης εξασφαλίζεται η συνέχιση της κοινής σχέσης µαζί τους µέσω της ρητής πρόβλεψης, στην τρίτη παράγραφο, ότι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις από τη γονική
µέριµνα του προσώπου που διόρθωσε το καταχωρισµένο
φύλο του δεν επηρεάζονται, ενώ ρητά αναφέρεται ότι
στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καµία µεταβολή λόγω της διόρθωσης του καταχωρισµένου φύλου του γονέα.
Το άρθρο 6 αναφέρεται στην επιβαλλόµενη µυστικότητα υπέρ του προσώπου που διόρθωσε το φύλο του. Αυτή
συνίσταται κατά πρώτο λόγο στην υποχρέωση εχεµύθει-

ας των υπαλλήλων του Ληξιαρχείου, καθώς και όλων
των άλλων που εµπλέκονται επαγγελµατικά στη διόρθωση του φύλου. Ακόµη, ορίζεται ότι στη δικαστική απόφαση, στην αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης καθώς και
σε κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο από το οποίο προκύπτει η διόρθωση φύλου που µεσολάβησε έχουν πρόσβαση µόνο το πρόσωπο που διόρθωσε το φύλο του και όσοι
εξουσιοδοτήθηκαν ειδικά από αυτό εγγράφως. Τέλος,
περιλαµβάνεται και µία ρύθµιση που αφορά τα δικαιοπρακτικά ανίκανα άτοµα. Ειδικότερα, αν το πρόσωπο ήταν µεν κατά τη διόρθωση του φύλου του δικαιοπρακτικά
ικανό (όπως απαιτείται κατά το άρθρο 2§1 εδ. 1), έχασε
όµως εκ των υστέρων την πλήρη δικαιοπρακτική του ικανότητα, τότε πρόσβαση στο ειδικό βιβλίο έχει ο δικαστικός συµπαραστάτης του.
Τέλος, το άρθρο 7 περιέχει δύο παραγράφους, όπου
γίνονται ισάριθµες αναγκαίες µετατροπές στους νόµους
344/1976 και 927/79, προκειµένου να υπάρξει εναρµόνιση µε τις διατάξεις του προτεινόµενου Νοµοσχεδίου.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ,
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με την κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, [ν. 2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού» (Α΄192/τ.
/2.12.1992)] η χώρα µας ανέλαβε το καθήκον της εφαρµογής και προώθησής της για την προάσπιση των δικαιωµάτων των παιδιών. Η Διεθνής Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού αποτελεί αυξηµένης τυπικής ισχύος δίκαιο για την εσωτερική έννοµη τάξη και δηµιουργεί διεθνείς υποχρεώσεις στην Ελλάδα για την προστασία των
δικαιωµάτων των παιδιών.
Επιπλέον, για την πληρέστερη προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών και τον καλύτερο συντονισµό των
δράσεων όλων των εµπλεκόµενων φορέων κρίθηκε αναγκαίο να συνταχθεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού. Με το υπό εκπόνηση Σχέδιο Δράσης καθορίζεται µε σαφήνεια ένα πλαίσιο στόχων, αρχών και χρονοδιαγραµµάτων για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού, µε γνώµονα το Σύνταγµα και την εθνική νοµοθεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας όπως απορρέουν από διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες, καθώς και τις συστάσεις των εθνικών
και διεθνών οργάνων προώθησης και προστασίας των δικαιωµάτων των παιδιών και, κυρίως, του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και της Επιτροπής Δικαιωµάτων του Παιδιού των Ηνωµένων Εθνών, η οποία παρακολουθεί την εφαρµογή της Διεθνούς
Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού.
Η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού αποτελεί στρατηγική επιλογή της ελληνικής πολιτείας και όχι νοµική υποχρέωση απορρέουσα από κάποια διεθνή συνθήκη. Κρίθηκε σκόπιµη µε το σκεπτικό ότι το Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώµατα του Παιδιού θα αποτελέσει αφενός ένα χρήσιµο εργαλείο για την
βελτίωση της προστασίας των δικαιωµάτων των παιδιών
και αφετέρου γιατί τα Σχέδια Δράσης για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα αποτελούν διεθνώς αναγνωρισµένη «καλή
πρακτική». Επιπλέον, η στρατηγική αυτή επιλογή εκφράζει την ουσιαστική δέσµευση της ελληνικής πολιτείας να
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διαµορφώσει αποτελεσµατικές πολιτικές για το βέλτιστο
συµφέρον κάθε παιδιού που ζει στη χώρα, χωρίς αποσπασµατικό χαρακτήρα και για την αποφυγή των παρατηρούµενων αλληλεπικαλύψεων της Διοίκησης.
Ως εκ τούτου, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού αποτελεί µια πολυτοµεακή και συντονισµένη προσπάθεια της Ελληνικής Διοίκησης. Εκπονείται από Διυπουργική Οµάδα Εργασίας, υπό τον συντονισµό της Γενικής Γραµµατείας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µε την συνεισφορά των
αρµοδίων Υπουργείων και φορέων. Η ίδια αυτή διυπουργική οµάδα εργασίας ορίζεται µε το παρόν σχέδιο νόµου
ως «Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού». Η νοµοθετική κατοχύρωση του εν λόγω µηχανισµού καταδεικνύει την πρόθεση της πολιτείας να θεσµοθετήσει τη βέλτιστη αυτή πρακτική, δηµιουργώντας
ένα σταθερό σύστηµα εκπόνησης, παρακολούθησης και
αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού, σε µια αδιάκοπη και συνεχή προσπάθεια για την
βελτίωση της θέσης των παιδιών στην ελληνική κοινωνία. Κατά συνέπεια, ο µηχανισµός που συνιστάται µε το
παρόν σχέδιο νόµου δεν αφορά µόνο το τρέχον, υπό εκπόνηση, Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού.
Αντιθέτως, όπως προκύπτει από το άρθρο 10 του σχεδίου νόµου, ο Εθνικός Μηχανισµός έχει ως αρµοδιότητα
την εκπόνηση διαδοχικών Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους.
Βεβαίως, κατά τη διαµόρφωση των Εθνικών Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού προβλέπεται η
διαβούλευση και µε άλλους φορείς της Διοίκησης, καθώς και την Κοινωνία των Πολιτών, αλλά και τα ίδια τα
παιδιά. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι η ΚΑ΄ Σύνοδος της
Βουλής των Εφήβων (7-11 Ιουλίου 2016) είχε ως αντικείµενο το τρέχον, υπό εκπόνηση Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού. Ήταν µάλιστα η πρώτη
φορά που οι έφηβοι βουλευτές κλήθηκαν να καταθέσουν
προτάσεις για µια πραγµατική πρωτοβουλία της Διοίκησης, σε ένα θέµα που τους αφορά άµεσα. Οι προτάσεις
και οι απόψεις που εκφράστηκαν από τους έφηβους βουλευτές θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική κατάρτιση
του τρέχοντος Σχεδίου Δράσης.
Β. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Με το άρθρο 8 συνιστάται συλλογικό όργανο υπό την
ονοµασία «Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού» (εφεξής, «Εθνικός Μηχανισµός»), το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Με το άρθρο 9 προβλέπεται η σύνθεση του Εθνικού
Μηχανισµού, στην οποία µετέχουν τα Υπουργεία και φορείς µε την σηµαντικότερη αρµοδιότητα σε θέµατα δικαιωµάτων των παιδιών. Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώµατα του Παιδιού µετέχει στον Εθνικό Μηχανισµό χωρίς δικαίωµα ψήφου, ως συνταγµατικά κατοχυρωµένη ανεξάρτητη Αρχή.
Με το άρθρο 10 προβλέπονται οι αρµοδιότητες του Εθνικού Μηχανισµού. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο Εθνικός Μηχανισµός εκπονεί τα Εθνικά Σχέδια Δράσης, καθώς και τις εκθέσεις βάσης αυτών. Οι εκθέσεις βάσης έχουν στόχο την αποτύπωση της εκάστοτε ισχύουσας κατάστασης και τον εντοπισµό των πραγµατικών προβλη-

µάτων και αναγκών. Ρητά προβλέπεται ότι οι φορείς που
µετέχουν στην εκπόνηση των Σχεδίων Δράσης οφείλουν
να λαµβάνουν υπόψη τους τις αποφάσεις και συστάσεις
εθνικών και διεθνών οργάνων προστασίας των δικαιωµάτων των παιδιών. Ρητά προβλέπεται επίσης ότι κατά την
εκπόνηση των Σχεδίων Δράσης πρέπει να ορίζονται δείκτες υλοποίησης της κάθε δράσης, µε στόχο την παραγωγή µετρήσιµων αποτελεσµάτων.
Κατοχυρώνεται επίσης θεσµικά η διαβούλευση µε την
κοινωνία των πολιτών κατά τη διαµόρφωση των Σχεδίων
Δράσης, καθώς και η συµµετοχή των παιδιών στην διαδικασία αυτή.
Επιπλέον, ο Εθνικός Μηχανισµός προωθεί και προβάλει τα Σχέδια Δράσης και, κυρίως, παρακολουθεί την υλοποίησή τους. Ρητά προβλέπεται η εκπόνηση ενδιάµεσων εκθέσεων ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η διαδικασία της παρακολούθησης.
Τέλος, στον Εθνικό Μηχανισµό ανατίθεται η αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης µε βάση τους δείκτες υλοποίησης. Ωστόσο, προβλέπεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης
υποβάλλονται στο Συνήγορο του Πολίτη/Βοηθό Συνήγορο για τα Δικαιώµατα του Παιδιού ως το εξειδικευµένο
και ανεξάρτητο όργανο της ελληνικής πολιτείας για την
προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων των παιδιών.
Στο άρθρο 11 προβλέπονται τα σχετικά µε τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισµού, ενώ στο άρθρο 12 προβλέπεται η δυνατότητα πρόσκλησης εµπειρογνωµόνων, µη
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων µε εξειδίκευση
στα θέµατα των δικαιωµάτων των παιδιών, για τη παροχή
πληροφοριών, τη διαβούλευση ή τη συνεργασία.
Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός
Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού
ΜΕΡΟΣ Α΄
Άρθρο 1
Δικαιώµατα του προσώπου µε βάση την ταυτότητα
και τα χαρακτηριστικά φύλου
1. Το πρόσωπο έχει δικαίωµα στην αναγνώριση της
ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του.
2. Το πρόσωπο έχει δικαίωµα στο σεβασµό της προσωπικότητάς του µε βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του.
Άρθρο 2
Ορισµοί
1. Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος µε τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει
το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του µε βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου περιλαµβάνει την
προσωπική αίσθηση του σώµατος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση του σώµατος µπορεί να συνδέεται και µε αλλαγές
που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες ιατρικές επεµβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα.
2. Ως χαρακτηριστικά φύλου νοούνται τα χρωµοσωµικά, γονιδιακά και ανατοµικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία συµπεριλαµβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα, και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η µυϊκή µάζα, η ανάπτυξη στήθους ή τριχοφυΐας.
Άρθρο 3
Διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου – Προϋποθέσεις
1. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισµένου φύλου το πρόσωπο µπορεί να
ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική
αίσθηση του σώµατος και στην εξωτερική του εικόνα.
2. Για τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα, µε εξαίρεση
τους ανήλικους που έχουν συµπληρώσει το δέκατο έβδοµο (17ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει ρητή
συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους µέριµνα.
3. Προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισµένου
φύλου είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να
µην είναι έγγαµο.
4. Για τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί
σε οποιαδήποτε προηγούµενη ιατρική επέµβαση. Δεν απαιτείται επίσης η οποιαδήποτε προηγούµενη εξέταση ή
ιατρική αγωγή που σχετίζεται µε τη σωµατική ή ψυχική
του υγεία.

Άρθρο 4
Διαδικασία
1. Η διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου γίνεται µε
δικαστική απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 782 ΚΠολΔ.
Στην αίτηση δηλώνονται το επιθυµητό φύλο, το κύριο όνοµα που επιλέγεται και το προσαρµοσµένο σχετικά επώνυµο. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του προσώπου.
2. Για τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου απαιτείται αυτοπρόσωπη δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου.
Η δήλωση γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δηµοσιότητα. Η δικαστική απόφαση καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης
του προσώπου. Η καταχώριση της δικαστικής απόφασης
περί διόρθωσης φύλου γίνεται µε τρόπο που διασφαλίζει
τη µυστικότητα της µεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων.
3. Με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, οι υπηρεσίες που
είναι αρµόδιες για την έκδοση άλλων εγγράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του προσώπου ή από τα
οποία το πρόσωπο εξαρτά δικαιώµατα, καθώς και για την
καταχώριση σε µητρώα ή καταλόγους, όπως εκλογικούς,
έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν νέα έγγραφα ή να
προβούν σε νέες καταχωρίσεις µε διορθωµένο το καταχωρισµένο φύλο, το κύριο όνοµα και το επώνυµο του
προσώπου. Στη νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα νέα
έγγραφα και στις νέες καταχωρίσεις δεν επιτρέπεται η
αναφορά ότι µεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου.
4. Η νέα ληξιαρχική πράξη µπορεί στο εξής να αλλάξει
µία φορά, µε την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις.
Άρθρο 5
Συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισµένου φύλου
1. Από την καταχώρισή της στο Ληξιαρχείο η διόρθωση του φύλου του προσώπου ισχύει έναντι όλων. Δικαιώµατα, υποχρεώσεις και κάθε είδους ευθύνη του προσώπου, που δηµιουργήθηκαν πριν από τη διόρθωση του φύλου, εξακολουθούν να υφίστανται. Διατηρούνται επίσης
οι αριθµοί φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και µητρώου
κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
2. Αν το πρόσωπο που διόρθωσε το καταχωρισµένο
φύλο του έχει παιδιά, είτε γεννηµένα σε γάµο, είτε γεννηµένα σε σύµφωνο, είτε γεννηµένα χωρίς γάµο των γονέων τους, είτε υιοθετηµένα, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του από τη γονική µέριµνα δεν επηρεάζονται.
Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καµία µεταβολή λόγω της διόρθωσης του καταχωρισµένου φύλου του γονέα.
Άρθρο 6
Μυστικότητα
1. Οι υπάλληλοι του Ληξιαρχείου, καθώς και όσοι άλλοι εµπλέκονται επαγγελµατικά στη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου ή έλαβαν γνώση της τέλεσής της µε
την ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους, έχουν
καθήκον εχεµύθειας. Στη δικαστική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στην αρχική ληξιαρχική πράξη
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γέννησης του προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο το οποίο τηρείται στο οικείο ληξιαρχείο
ή σε οποιαδήποτε άλλη δηµόσια υπηρεσία, από το οποίο
προκύπτει η διόρθωση φύλου που µεσολάβησε, έχει
πρόσβαση µόνο το ίδιο το πρόσωπο, καθώς και όσοι έχουν ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτό. Πρόσβαση τρίτου στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται µόνο εφόσον
αυτός αποδεικνύει ειδικό έννοµο συµφέρον µη δυνάµενο να ικανοποιηθεί διαφορετικά και κατόπιν άδειας που
χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997
(Α΄ 50) για πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα.
2. Αν το πρόσωπο που προέβη σε διόρθωση φύλου καταστεί δικαιοπρακτικά ανίκανο, πρόσβαση έχει ο δικαστικός συµπαραστάτης του.
Άρθρο 7
Άλλες διατάξεις
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 344/1976 (Α΄ 143) διαγράφονται οι λέξεις «αλλαγής
φύλου» και προστίθενται οι λέξεις «διόρθωσης φύλου».
και µετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στην περίπτωση της διόρθωσης φύλου η δικαστική απόφαση αρκεί να είναι τελεσίδικη».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 και στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 927/1979 (Α΄ 139), µετά τις λέξεις «ταυτότητα φύλου» προστίθενται και οι λέξεις «χαρακτηριστικά
φύλου».
ΜΕΡΟΣ Β΄
Άρθρο 8
Ίδρυση Εθνικού Μηχανισµού Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού
Συνιστάται συλλογικό όργανο µε την ονοµασία «Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, εφεξής «Εθνικός Μηχανισµός».
Άρθρο 9
Σύνθεση
1. Ο Εθνικός Μηχανισµός συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων και αποτελείται από τα εξής µέλη µε τους
αναπληρωτές τους:
α. το Γενικό Γραµµατέα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ως
Πρόεδρο,
β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
δ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
ε. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
ζ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
η. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,
θ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,

ι. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής,
ια. έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού
ιβ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου.
2. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη υποδεικνύονται από τους αρµόδιους Υπουργούς και φορείς µε γνώµονα την αρµοδιότητά τους σε θέµατα που σχετίζονται
µε τα δικαιώµατα των παιδιών.
3. Κατά περίπτωση και εφόσον τα υπό συζήτηση θέµατα εµπίπτουν στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα άλλων φορέων της Διοίκησης πέρα όσων εκπροσωπούνται στον Εθνικό Μηχανισµό, εκπρόσωπός τους µπορεί να καλείται
και να µετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις του.
4. Σε κάθε συνεδρίαση του Εθνικού Μηχανισµού προσκαλείται και συµµετέχει, µε εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώµατα
του Παιδιού, ο οποίος δύναται οποτεδήποτε, µε αµετάκλητη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Εθνικού Μηχανισµού, να καταστεί εφεξής πλήρες µέλος αυτού µε
δικαίωµα ψήφου.
Άρθρο 10
Αρµοδιότητες
1. Ο Εθνικός Μηχανισµός έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσεων βάσης αυτών. Οι εµπλεκόµενοι φορείς κατά την
καταγραφή των δράσεών τους οφείλουν να λαµβάνουν
υπόψη τους τις αποφάσεις και τις συστάσεις εθνικών και
διεθνών οργάνων προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του παιδιού. Κατά το στάδιο της εκπόνησης
των Σχεδίων Δράσης ορίζονται οι δείκτες υλοποίησης
της κάθε δράσης.
β. Τη διαβούλευση µε την κοινωνία των πολιτών κατά
τη διαµόρφωση των Σχεδίων Δράσης. Ο Εθνικός Μηχανισµός µεριµνά για τη συµµετοχή των παιδιών στη διαδικασία της διαβούλευσης.
γ. Την προώθηση και προβολή των Σχεδίων Δράσης.
δ. Την παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων
Δράσης. Για το σκοπό αυτόν εκπονεί ενδιάµεσες εκθέσεις για την εφαρµογή των Σχεδίων Δράσης, βάσει επικαιροποιηµένων στοιχείων που αποστέλλουν οι φορείς
υλοποίησης, εντός των προθεσµιών που ορίζονται από
τον Εθνικό Μηχανισµό. Οι ενδιάµεσες εκθέσεις δηµοσιοποιούνται.
ε. Την αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης. Ειδικότερα,
αποτιµάται ο βαθµός υλοποίησής τους, τα αποτελέσµατά τους µε βάση τους δείκτες υλοποίησης, καθώς και η
συνολική αποτελεσµατικότητά τους. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης υποβάλλονται στο Συνήγορο του Πολίτη/Βοηθό Συνηγόρου για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού.
στ. Την προετοιµασία του εκάστοτε επόµενου Σχεδίου
Δράσης.
2. Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού υπογράφονται από όλους τους αρµόδιους Υπουργούς.
Άρθρο 11
Λειτουργία
1. Ο Εθνικός Μηχανισµός εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
επικουρείται κατά τη λειτουργία του από το Τµήµα Αν-
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θρωπίνων Δικαιωµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
µεριµνά για τη σύγκληση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισµού, καθώς και για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του.
3. Ο Εθνικός Μηχανισµός συνεδριάζει τακτικά κάθε
δύο (2) µήνες και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του.
4. Ο Εθνικός Μηχανισµός λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Στα µέλη του δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή
ή αποζηµίωση.
5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Άρθρο 12
Συνεργασία µε φορείς και κοινωνικός διάλογος
Κατά τις συνεδριάσεις του Εθνικού Μηχανισµού µπορεί να καλούνται εµπειρογνώµονες µε συναφή εξειδίκευση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή φορείς για την
παροχή πληροφοριών, τη διαβούλευση ή τη συνεργασία,
εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο κατά την κρίση αυτού.
Άρθρο 13
Η ισχύς αυτού του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Π. Σκουρλέτης

Ν. Παππάς

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κ. Γαβρόγλου

Ευτ. Αχτσιόγλου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στ. Κοντονής

Ν. Κοτζιάς

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Λ. Κονιόρδου

Α. Ξανθός

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ι. Μουζάλας

Αριθµ. 253/19/2017

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, προβλέπονται τα εξής:
ΜΕΡΟΣ Α΄
Εισάγονται ρυθµίσεις για τη νοµική αναγνώριση της
ταυτότητας φύλου. Ειδικότερα:
1.α. Ορίζεται ότι, το πρόσωπο έχει δικαίωµα: α) στην
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου
της προσωπικότητάς του, β) στο σεβασµό της προσωπικότητάς του µε βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του.
β. Δίδεται η έννοια των όρων που αναφέρονται στον υπό ψήφιση νόµο για την εφαρµογή του. Ειδικότερα προβλέπεται ότι, ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός
και προσωπικός τρόπος µε τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο
βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του µε βάση τα βιολογικά
του χαρακτηριστικά, περιλαµβάνει δε την προσωπική αίσθηση του σώµατος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη
βούληση του προσώπου.
(άρθρα 1-2)
2.α. Ορίζεται ότι, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ
ταυτότητας φύλου και καταχωρισµένου φύλου, το πρόσωπο µπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση,
την προσωπική αίσθηση του σώµατος και την εξωτερική
του εικόνα.
β. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για
τη διόρθωση καταχωρισµένου φύλου, η οποία γίνεται µε
δικαστική απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 782 Κ.Πολ.Δ.
και δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούµενη ιατρική αγωγή ή επέµβαση.
Κατά την καταχώρηση της δικαστικής απόφασης στο
Ληξιαρχείο, διασφαλίζεται η µυστικότητα της µεταβολής
και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων. Επιτρέπεται δε η αλλαγή µία µόνο φορά της νέας
ληξιαρχικής πράξης.
γ. Εξειδικεύονται οι συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισµένου φύλου, η οποία ισχύει έναντι όλων. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, δικαιώµατα, υποχρεώσεις και κάθε είδους ευθύνη του προσώπου, που δηµιουργήθηκαν
πριν από τη διόρθωση του φύλου, εξακολουθούν να υφίστανται.
Διατηρούνται, επίσης, οι αριθµοί φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
δ. Θεσπίζεται καθήκον εχεµύθειας των υπαλλήλων
του Ληξιαρχείου και όλων όσοι εµπλέκονται επαγγελµατικά στη διαδικασία διόρθωσης; καταχωρισµένου φύλου.
ε. Προσαρµόζονται προς τις νέες ρυθµίσεις, διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας.
(άρθρα 3 - 7)
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τον Εθνικό Μηχανισµό
Εκπόνησης. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού. Συγκεκριµένα:
1.α. Συνιστάται συλλογικό όργανο µε την ονοµασία
«Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του οικείου Υπουργείου (εφεξής
«Εθνικός Μηχανισµός»).
β. Καθορίζεται η σύνθεση του Εθνικού Μηχανισµού, ο
οποίος αποτελείται από δώδεκα µέλη (12) µέλη, µε τους
αναπληρωτές τους, στα οποία δεν καταβάλλεται καµία
πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση. (άρθρα 8, 9,11 παρ.4)
2.α. Καθορίζονται, επίσης, οι αρµοδιότητες του Εθνικού Μηχανισµού, στις οποίες περιλαµβάνονται:
- η εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών
εκθέσεων,
- η διαβούλευση µε την κοινωνία των πολιτών κατά τη
διαµόρφωση των Σχεδίων Δράσης,
- η προώθηση και προβολή, η παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης, καθώς και η αξιολόγησή
τους. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης υποβάλλονται στο Συνήγορο του Πολίτη/Βοηθό Συνηγόρου για τα Δικαιώµατα του Παιδιού.
β. Ορίζεται ότι, ο Εθνικός Μηχανισµός εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και επικουρείται κατά τη λειτουργία του από
το Τµήµα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Κεντρικής; Υπηρεσίας του Υπουργείου, ρυθµίζονται δε λοιπά θέµατα
λειτουργίας του.
γ. Κατά τις συνεδριάσεις του Εθνικού Μηχανισµού
µπορεί να καλούνται εµπειρογνώµονες µε συναφή εξειδίκευση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή φορείς για την
παροχή πληροφοριών, τη διαβούλευση ή τη συνεργασία,
εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο.
(άρθρα 10 - 12 )
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, δεν προκαλούνται
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης.
Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 2017
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου
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