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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ∆ΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ / 

  

ΨΗΦΙΣΜΑ 20
ης

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010. 
 

 

Προς: Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου,  

           Αρχηγούς Κοινοβουλευτικών Κοµµάτων. 

 

 

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 

 

Αξιότιµοι κύριοι και κυρίες Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Κοµµάτων, 
 

 

    Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών, στην Γενική Συνέλευση των µελών του 

την Τρίτη 16 Νοεµβρίου, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υιοθέτησε 

οµόφωνα το παρακάτω ψήφισµα, το οποίο θα διαβαστεί και θα τεθεί προς έγκριση 

στην εκδήλωση της Παγκόσµιας Ηµέρας Μνήµης των ∆ιεµφυλικών Ατόµων, που 

γίνεται το Σάββατο 20 Νοεµβρίου 2010, στην Ένωση Συντακτών Ηµερησίου Τύπου 

Αθήνας, και θα παραδοθεί στον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και στους 

αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κοµµάτων:  

 

     Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (διαφυλικών/τρανσέξουαλ, τραβεστί, 

παρενδυτικών, µεσοφυλικών) συµµετέχει στην Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης των 

∆ιεµφυλικών ατόµων που έχει οριστεί διεθνώς την 20
η
 Νοεµβρίου, τιµώντας την 

µνήµη όλων των διεµφυλικών ατόµων που έχουν πέσει θύµατα του 

τρανσφυλοφοβικού µίσους σε όλον τον κόσµο. Όλων των τρανσέξουαλ/διαφυλικών, 

τραβεστί, περενδυτικών, µεσοφυλικών, που έχασαν τη ζωή τους λόγω του τυφλού και 

παράλογου µίσους, λόγω της ταυτότητας και της έκφρασης του φύλου τους. Λόγω 

των διακρίσεων, της µισαλλοδοξίας που εξακολουθούν να τρώνε τις σάρκες των 

µειονοτήτων, αλλά και όλης της κοινωνίας µας.  

 

 

 



     Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης, καταδικάζουµε την βία, τις 

διακρίσεις και τον ρατσισµό που δέχονται τα διεµφυλικά άτοµα στην καθηµερινότητά 

τους, και ζητούµε από την Πολιτεία να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 

εξάλειψή τους.  

 

     Συγκεκριµένα:  

 

1. Επέκταση του ποινικού µέρους του νόµου 3719/2008, στο σκέλος που αφορά τα 

εγκλήµατα και τις επιθέσεις µίσους, ώστε να καλύπτει και την ταυτότητα φύλου. 

(ο παρών νόµος καλύπτει µόνο τον σεξουαλικό προσανατολισµό, όχι όµως την 

ταυτότητα φύλου) 

 

2. 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). 

 

3. Επέκταση του αντιρατσιστικού νόµου 927/1979, ώστε να καλύπτει την ταυτότητα 

φύλου (ο παρών νόµος δεν καλύπτει ούτε τον σεξουαλικό προσανατολισµό, ούτε την 

ταυτότητα φύλου). 

 

4. Νοµοθετική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, και, δυνατότητα αλλαγής των 

εγγράφων στα φυλοµεταβατικά άτοµα: 

  α) Όταν έχουν κάνει επέµβαση αλλαγής (επαναπροσδιορισµού) φύλου νοµοθετικά 

(όχι µε εφαρµογή δεδικασµένου όπως γίνεται τώρα) 

  β) Στα φυλοµεταβατικά 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 διαφυλικές γυναίκες) ή αφαιρετικής (για 

διαφυλικούς άνδρες) στήθους σε συνδυασµό µε αντίστοιχη αγωγή.  

     (ii) Πιστοποίηση ιατρικής παρακολούθησης από ψυχολόγο που θα επιβεβαιώνει 

την ταυτότητα φύλου του ατόµου, όχι ως κλινική κατάσταση, αλλά ως το επιθυµητό 

κοινωνικό φύλο.   

 

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». 

 

6. Ενηµέρωση/εκπαίδευση των σωµάτων ασφαλείας σε θέµατα διαφορετικότητας και 

ειδικότερα σε θέµατα ταυτότητας φύλου 

 

7. ∆υνατότητα κάλυψης µέσω των ασφαλιστικών ταµείων της διαδικασίας 

φυλοµετάβασης σε δηµόσια νοσοκοµεία. Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και 

ιατροφαρµακευτικής κάλυψης. 

 

8. ∆ηµιουργία µέσω του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ασφαλή οδηγού  για τα άτοµα 

που επιθυµούν να µπουν στην διαδικασία φυλοµετάβασης, που θα περιέχει τις 

κλινικές-νοσοκοµεία µε ειδικούς γιατρούς 



 

9. ∆ηµιουργία προγράµµατος του Υπουργείου Παιδείας κατά των διακρίσεων, στην 

κατεύθυνση της εµπέδωσης ενός τοίχους κατά των διακρίσεων για τους   

εκπαιδευτικούς, γονείς, µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και την καλλιέργεια ενός 

κλίµατος κατά της οµοφυλοφοβίας και της τρανσφυλοφοβίας στα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα όλων των βαθµίδων 

 

10. ∆υνατότητα παροχής ειδικών προγραµµάτων µέσω του ΟΑΕ∆, για την 

εκπαίδευση, ενηµέρωση και απασχόληση των διαφυλικών ατόµων, στην κατεύθυνση 

ήδη υπαρχόντων προγραµµάτων για την εκπαίδευση και απασχόληση άλλων 

ευαίσθητων µειονοτικών οµάδων 

 

11. Αναγνώριση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά της 

Οµοφυλοφοβίας και της Τρανσφυλοφοβίας, που έχει οριστεί διεθνώς την 17
η
 Μαίου 

κάθε χρόνο, συµβολικά, ως ηµέρας κατά των διακρίσεων που υφίστανται οι 

οµοφυλόφιλοι, λεσβίες, αµφί, και τα διεµφυλικά άτοµα. 

 

12. Αναγνώριση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της Παγκόσµιας Ηµέρας Μνήµης των 

∆ιεµφυλικών Ατόµων που έχει οριστεί διεθνώς την 20
η
 Νοεµβρίου, τιµώντας τη 

µνήµη όσων διεµφυλικών ατόµων έχασαν τη ζωή τους λόγω του τρασφυλοφοβικού 

µίσους, αλλά και ως ηµέρα αφύπνισης για την βία, τον ρατσισµό και την 

µισαλλοδοξία που δέχονται τα διεµφυλικά άτοµα. 

 

     Ζητούµε µε κάθε δυνατό τρόπο την αρωγή σας και την έµπρακτη αναγνώριση του 

δικαίου των αιτηµάτων µας µέσω του νοµοθετικού έργου.  

     

     Είµαστε πάντα στη διάθεσή σας για συνεργασία. 

 

     Παρακαλώ πολύ, όσες και όσοι συµφωνείτε να εγερθείτε. 

 

(εγέρθησαν άπαντες οι συµµετέχοντες στην εκδήλωση) 

 

      Το παραπάνω ψήφισµα διαβάστηκε και εγκρίθηκε οµόφωνα από τους 

παριστάµενους και παριστάµενες στην Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης των ∆ιεµφυλικών 

στην Ε.Σ.Η.Ε.Α., Σάββατο 20 Νοεµβρίου 2010. 

 

 

   

Μετά τιµής, 
 

 

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.) 

 

http://www.transgender-association.gr/ 

transgender.support.association@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


