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Α – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Επέκταση του νόµου κατά των διακρίσεων 3304/2005, 

ώστε να καλύπτει τις διακρίσεις για λόγους ταυτότητας 

φύλου, στον χώρο της εργασίας, στον χώρο της παροχής 

υπηρεσιών (δηµόσιων και ιδιωτικών) και στην ενοικίαση 

οικίας ή επαγγελµατικού χώρου (ο παρών νόµος καλύπτει 

τον σεξουαλικό προσανατολισµό, όχι όµως την ταυτότητα 

φύλου, δηλαδή τα τρανς άτοµα) 

 

2. Επέκταση του αντιρατσιστικού νόµου 927/1979 (νόµος 

για την προπαγάνδα και τα κηρύγµατα µίσους), ώστε να 

καλύπτει την ταυτότητα φύλου (ο παρών νόµος δεν 

καλύπτει ούτε τον σεξουαλικό προσανατολισµό, ούτε την 

ταυτότητα φύλου). 

 

3. Επέκταση του ποινικού µέρους του νόµου 3719/2008 

(για το σύµφωνο συµβίωσης), στο σκέλος που αφορά τα 

εγκλήµατα και τις επιθέσεις µίσους, ώστε να καλύπτει και 

την ταυτότητα φύλου (ο παρών νόµος καλύπτει τον 

σεξουαλικό προσανατολισµό, όχι όµως την ταυτότητα 

φύλου, δηλαδή τα τρανς άτοµα). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Νοµοθετική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, και, 

δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων στα φυλοµεταβατικά 

(τρανς) άτοµα 

 

α) Όταν έχουν κάνει επέµβαση αλλαγής (επαναπροσδι-

ορισµού) φύλου νοµοθετικά (όχι µε εφαρµογή δεδικα- 

σµένου όπως γίνεται τώρα) 

 

β) Στα φυλοµεταβατικά (τρανς) άτοµα που δεν έχουν κάνει 

επέµβαση φύλου, δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων τους 

υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις 

 

(i) Πιστοποίηση λήψης αγωγής (ορµονών) µε σκοπό 

την φυλοµετάβαση από ενδοκρινολόγο δηµόσιου 

νοσοκοµείου για χρονικό διάστηµα δύο χρόνων ή 

πιστοποίηση πλαστικής προσθετικής (για τρανς 

γυναίκες) ή αφαιρετικής (για τρανς άνδρες) στήθους 

σε συνδυασµό µε αντίστοιχη αγωγή. 

(ii)  

(iii) Πιστοποίηση ιατρικής παρακολούθησης από 

ψυχολόγο που θα επιβεβαιώνει την ταυτότητα 

φύλου του ατόµου, όχι ως κλινική κατάσταση, αλλά 

ως το επιθυµητό κοινωνικό φύλο. 

 

Ως πρότυπο µπορεί να θεωρηθεί ο Ισπανικός νόµος που 

καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις. 

 

5. Αναθεώρηση της νοµοθεσίας περί πορνείας από 

πληµµέληµα σε πταίσµα, ώστε να απεµπλακεί το 

δικαστικό σύστηµα από την διαδικασία του αυτόφωρου 

που λειτουργεί  πολλές φορές ως διαδικασία εξευτελισµού 

της προσωπικότητας των διαφυλικών γυναικών που 

εξασκούν καταναγκαστική πορνεία, λόγω κοινωνικού 

αποκλεισµού. Κατάργηση επίσης, του Άρθρου 347 ΠΚ του 

Ποινικού Κώδικα που οµιλεί περί «παρά φύσιν ασέλγειας 

αρρένων». 
 

Β – ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΡΟΝΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ 

 
1. ∆υνατότητα κάλυψης µέσω των ασφαλιστικών ταµείων 

της διαδικασίας φυλοµετάβασης σε δηµόσια νοσοκοµεία. 

Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και ιατροφαρµακευτι- 

κής κάλυψης. 

 

2. ∆ηµιουργία µέσω του Εθνικού Συστήµατος Υγείας 

ασφαλή οδηγού  για τα άτοµα που επιθυµούν να µπουν 

στην διαδικασία φυλοµετάβασης, που θα περιέχει τις 

κλινικές ή νοσοκοµεία µε ειδικούς γιατρούς 

 

3. Αφαίρεση της παρενδυσίας, του τρανσβεστισµού, της 

διαφυλικότητας (τρανσεξουαλισµού) από τον κατάλογο 

των ψυχιατρικών διαταραχών (κατάλογος αντίστοιχος του 

ICD-10, του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας – ΠΟΥ). 

Ωστόσο, παράλληλα µε την αφαίρεση από τον κατάλογο 

ψυχιατρικών διαταραχών, η διαφυλικότητα (τρανσεξουαλ- 

ισµός) ζητούµε να θεωρηθεί ως ιατρική (όχι όµως κλινική-

παθολογική) κατάσταση που απαιτεί την ψυχολογική υπο- 

στήριξη αλλά και την κατάλληλη ενδοκρινολογική ή άλλη 

αγωγή ώστε η εξωτερική εµφάνιση να ακολουθεί το 

επιθυµητό φύλο.  Ως πρότυπο µπορεί να θεωρηθεί η 

πρόσφατη πρόταση ειδικών γιατρών σε συνέδριο στο 

Άµστερνταµ της Ολλανδίας, καθώς και η νοµοθεσία που 

πρόσφατα υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση της Γαλλίας. 

 

4. Επιδιώκουµε την συνεργασία µε δηµόσιους αλλά και 

ιδιωτικούς φορείς, άτοµα, για την δηµιουργία ενός ξενώνα 

µε σκοπό την υποστήριξη των διεµφυλικών ατόµων που 

βρίσκονται σε φυσική δυσκολία και υποφέρουν από τον 

αποκλεισµό τους από την κοινωνική ζωή, ζώντας στο 

περιθώριο. 
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Γ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1. ∆ηµιουργία προγράµµατος του Υπουργείου Παιδείας 

κατά των διακρίσεων, στην κατεύθυνση της εµπέδωσης 

ενός τοίχους κατά των διακρίσεων για τους εκπαι- 

δευτικούς, γονείς, µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και την 

καλλιέργεια ενός κλίµατος κατά της οµοφυλοφοβίας και 

της τρανσφυλοφοβίας στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα όλων 

των βαθµίδων. 

 

2. Ενηµέρωση & εκπαίδευση των σωµάτων ασφαλείας σε 

θέµατα διαφορετικότητας και ειδικότερα σε θέµατα ταυτό- 

τητας φύλου. 

 

3. ∆υνατότητα παροχής ειδικών προγραµµάτων µέσω του 

ΟΑΕ∆, για την εκπαίδευση, ενηµέρωση και απασχόληση 

των διαφυλικών ατόµων, στην κατεύθυνση ήδη υπαρχ- 

όντων προγραµµάτων για την εκπαίδευση και απασχόληση 

άλλων ευαίσθητων µειονοτικών οµάδων. 

 

Τα παραπάνω αποτελούν το βασικό περίγραµµα των 

στόχων διεκδίκησης. 

 

Αθήνα, Απρίλιος 2010 

 

 

 

 

 

 

Σωµατείο  Υποστήριξης  ∆ιεµφυλικών 
 

Σκοποί µας είναι: 
 

• Η προώθηση και υποστήριξη της ισονοµίας, ισότητας 

και της ίσης µεταχείρισης των ευρισκόµενων στην 

Ελληνική Επικράτεια διαφυλικών και διεµφυλικών 

ατόµων (τραβεστί, παρενδυτικών ανδρών και 

γυναικών, τρανσέξουαλ, ερµαφρόδιτων και 

µεσοφυλικών ατόµων). 
 

• Η κατάργηση των διακρίσεων µε βάση την ταυτότητα 

φύλου, σύµφωνα µε τις αρχές που προκύπτουν από το 

Ελληνικό Σύνταγµα, τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαι- 

ωµάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τις αρχές της Yogyakarta. 
 

• Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης µεταξύ των 

διεµφυλικών ατόµων και η διοργάνωση και 

υποστήριξη δράσεων µε στόχο τη διάδοση των 

σκοπών του. 
 

• Οι σκοποί του Σωµατείου θα πραγµατοποιούνται µε 

έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού, ιστοσελίδα 

στο διαδίκτυο, δηµόσιες εκδηλώσεις και συζητήσεις, 

σύσταση συµβουλευτικών ή επιστηµονικών 

επιτροπών, διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων. 
 

• Η δηµιουργία υποδοµών για την υποστήριξη των 

διεµφυλικών ατόµων που βρίσκονται σε αδυναµία 

λόγω του κοινωνικού αποκλεισµού τους. 
 

• Η διασύνδεση των σχετικών εγχώριων δράσεων µε 

αντίστοιχες του εξωτερικού καθώς και µε άλλες µη 

κυβερνητικές εγχώριες οργανώσεις µε δράση για τα 

δικαιώµατα των οµοφυλόφιλων και αµφιφυλόφιλων 

αντρών και γυναικών. 

 

 

Σωµατείο 

Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών 
(τραβεστί, τρανσέξουαλ,  παρενδυτικών ανδρών και 

γυναικών, ερµαφρόδιτων και µεσοφυλικών ατόµων). 

 

 

ΑΤΖΕΝΤΑ 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΩΝ 
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