
Ο OII Europe εργάζεται στη βάση της 
Διακύρηξης της Μάλτας, που διατυπώθηκε 
στο 3ο Διεθνές Intersex Φόρουμ το 2013 για 

• πλήρης εφαρμογή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, σωματική ακεραιότητα και 
αυτο-προσδιορισμός για intersex άτομα

• νομική απαγόρευση ιατρικών και 
ψυχολογικών αγωγών χωρίς συγκατάθεση· οι 
ιατροί ή άλλοι επαγγελματίες δεν θα έπρεπε 
να εκτελούν οποιαδήποτε αγωγή με σκοπό 
την τροποποίηση των χαρακτηριστικών 
φύλου η οποία μπορεί να αναβληθεί μέχρι 
που το υποβαλλόμενο άτομο να μπορεί να 
παρέχει ενημερωμένη συγκατάθεση 

• προώθηση αυτο-επίγνωσης, ορατότητα και 
αναγνώριση των intersex ατόμων

• ολοκηρωμένη προστασία ενάντια 
σε διακρίσεις και η υιοθέτηση των 
“χαρακτηριστικών φύλου” ως προστατευτικό 
έδαφος

• εκπαίδευση της κοινωνίας σε intesex 
θέματα από τη σκοπιά των ανθρωπίνων 
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• παθολογικοποίηση των σωμάτων τους

• ιατρικές παρεμβάσεις χωρίς προσωπική, 
προηγούμενη, σίγουρη και πλήρως 
ενημερωμένη συγκατάθεση

• παραβίαση της σωματικής τους 
ακεραιότητας

• ψυχολογικά τραύματα

• αορατοποίηση

• στίγμα

• δομικές και λεκτικές διακρίσεις

• παρενόχληση 

• έλλειψη πρόσβασης σε σχετικές ή/και 
αναγκαίες φαρμακευτικές αγωγές  

• έλλειψη νομικής αναγνώρισης

Intersex είναι ένας όρος ομπρέλα. Τα intersex 
άτομα γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου που 
είναι είτε γυναικεία και ανδρικά ταυτόχρονα ή όχι 
ακριβώς γυναικεία ή ανδρικά ή ούτε γυναικεία 
ούτε ανδρικά. Τα χαρακτηριστικά φύλου μας 
και τα σώματα μας είναι υγιείς παραλλαγές των 
ανθρώπινων φύλων.

Οι παραλλαγές στα χαρακτηριστικά φύλου 
μπορεί να μην είναι ορατές στη γέννα. Τα inter-
sex σώματα μπορούν να φανερωθούν ως inter-
sex προγεννητικά, στη γέννα, κατά την παιδική 
ηλικία, στην εφηβεία ή ως ενήλικες. Ένα άτομο 
μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι είναι intersex σε 
πολύ νεαρή ηλικία ή μετέπειτα στη ζωή του.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ INTERSEX ΑΤΟΜΑ;

Ο OII Europe είναι ένας οργανισμός ομπρέλα 
από ευρωπαϊκούς intersex οργανισμούς για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των intersex ατόμων. 
Ο OII Europe ιδρύθηκε την Παγκόσμια Μέρα 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 10 Δεκεμβρίου, κατά 
τη διάρκεια του Δεύτερου Intersex Φόρουμ στη 
Στοκχόλμη το 2012 και είναι αναγνωρισμένος 
φιλανθρωπικός ΜΚΟ από το 2016.
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