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Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών 
(Αρ. Αποφ. Πρωτ. 7646/2010). 

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

transgender.support.association@gmail.com 

 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέµα: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

∆ΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2010-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011». 

 

 

Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.) παρουσιάζει εν συντοµία των 

απολογισµό πεπραγµένων του Σωµατείου από τον Μάρτιο του 2010 που ιδρύθηκε το 

ΣΥ∆, έως και τις 24 Ιανουαρίου του 2011 που υπογράφεται το παρόν ∆ελτίο Τύπου.  

 

Στις 15 Μαρτίου του 2010, µετά από τρεις µήνες διεργασιών στην κοινότητα των 

διεµφυλικών ατόµων, ανακοινώνει την ίδρυση του Σωµατείου Υποστήριξης 

∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.). Την Ανακοίνωση υπογράφουν εικοσιτρία (23) ιδρυτικά µέλη. 

Ταυτόχρονα κατατίθεται το Καταστατικό µας προς έγκριση στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών. 

 

Στις 13 Απριλίου του 2010, γίνεται η 1
η
 Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών του 

Σωµατείου, όπου γίνονται αρχαιρεσίες για την εκλογή Προσωρινής ∆ιοικούσας 

Επιτροπής για την εκπροσώπηση του Σωµατείου. Αλφαβητικά εξελέγησαν: 

Γαλανού Μαρίνα, Μανώλη Ρία, Μενουδάκη Χριστίνα-Ρενέ, Μιχαήλ Νανά και 

Σιδηρόπουλος Άγγελος, ενώ υπεύθυνη πολιτιστικών η Κουµαριανού Εύα.  

Στην ίδια Γενική Συνέλευση σκιαγραφείται η Ατζέντα ∆ιεκδικήσεων του Σ.Υ.∆. και 

ανατίθεται στην Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή η συγκεκριµενοποίησή της. 

 

Στις 27 Απριλίου 2010, η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή δηµοσιοποιεί την 

επεξεργασία της Ατζέντας ∆ιεκδικήσεων του Σωµατείου. 

 

Στις 28 Απριλίου του 2010, το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών, δίνει στην 

δηµοσιότητα Καταγγελία-∆ελτίο Τύπου, κατά του Εθνικού Συµβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης, µε θέµα «Εξαφανίστε τις τρανσέξουαλ από τα ΜΜΕ». Η 

καταγγελία αφορά την αδικαιολόγητη επιβολή προστίµου σε τηλεοπτική εκποµπή 

που εµφανίστηκε η διαφυλική συγγραφέας και ηθοποιός, Μπέτυ Βακαλίδου.  

 

Στις 5 Ιουνίου του 2010, το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.) 

συµµετέχει στο 6
ο
 Φεστιβάλ Υπερηφάνειας – Athens Pride 2010. Στο Φεστιβάλ 

απευθύνει εκ µέρους του Σ.Υ.∆., το µέλος της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής, 

Χριστίνα-Ρενέ Μενουδάκη. 



 

Στο τέλος Ιουνίου, µετά από πρόταση µελών, η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή 

συµφωνεί στην µετάφραση στα Ελληνικά της Αναφοράς του Επιτρόπου του 

Συµβουλίου της Ευρώπης, κυρίου Τόµας Χάµαρµπεργκ «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και 

Ταυτότητα Φύλου». Η µετάφραση ανατίθεται στα µέλη µας: Κρις Μπούκλης, 

Αφροδίτη Παπαγεωργίου και Στάσσα Πασαντζή. 

Παράλληλα, αποφασίζεται η µετάφραση στα Ελληνικά η µετάφραση της Αγγλικής 

Νοµοθεσίας για την Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου (Gender Recognition Act). 

Την µετάφραση αναλαµβάνει εθελοντικά το µέλος µας Στάσσα Πασαντζή.  

 

Στην σύγκλιση της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής της 15
ης

 Σεπτεµβρίου 

παρουσιάζεται η πρώτη µορφή της µετάφρασης της αναφοράς του Τ. Χάµαρµπεργκ, 

καθώς και της Αγγλικής Νοµοθεσίας για την Ταυτότητα Φύλου.  

Αποφασίζεται η έκδοση σε βιβλίο της Αναφοράς του Επιτρόπου. 

Επίσης αποφασίζεται η διοργάνωση της Παγκόσµιας Ηµέρας Μνήµης για τα 

∆ιεµφυλικά άτοµα, στις 20 Νοεµβρίου. 

 

Μετά από αίτηµα της Οµοφυλοφιλικής Λεσβιακής Κοινότητας Ελλάδας (ΟΛΚΕ), 

γίνεται συνάντηση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του ΣΥ∆ και της ΟΛΚΕ. Στην 

συνάντηση κρατούνται πρακτικά τα οποία δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα µας. 

 

Στις 11 Νοεµβρίου, ανακοινώνεται το πλήρες πρόγραµµα της Παγκόσµιας Ηµέρας 

Μνήµης στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ε.Σ.Η.Ε.Α. στις 20 Νοεµβρίου, µε οµιλίες 

και χαιρετισµούς από εκπροσώπους οργανώσεων, εισήγηση-οµιλία από την 

πανεπιστηµιακό κυρία Χαλκιά, και προβολή ταινίας. Ακολούθησε ανάγνωση και 

επικύρωση Ψηφίσµατος για τα δικαιώµατα των διεµφυλικών και στην συνέχεια 

πορεία προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το Ψήφισµα επιδόθηκε προς τον Πρόεδρο 

του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τα Κοινοβουλευτικά Κόµµατα στις 23 Νοεµβρίου. 

Τέλος παρουσιάζεται η έκδοση στα Ελληνικά της Αναφοράς του Επιτρόπου του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, κυρίου Τόµας 

Χάµαρµπεργκ «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Ταυτότητα Φύλου», µε σκοπό την 

ενηµέρωση, την ευαισθητοποίηση αλλά και την πρόταση λύσεων στα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν τα διεµφυλικά άτοµα.  

 

Στις 24 ∆εκεµβρίου του 2010, το ΣΥ∆ ενηµερώνει για την συνεργασία του µε την 

ΜΚΟ «PRAKSIS», στην δωρεάν φαρµακευτική και ιατρική κάλυψη των 

διεµφυλικών ατόµων που δεν έχουν ασφάλιση και αδυνατούν να καλύψουν τις 

ανάγκες αυτές.  

 

Στις 27 ∆εκεµβρίου 2010, µας γνωστοποιείται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών 

για την αναγνώριση του Καταστατικού του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών.  

Στην απόφαση (7646/2010), αναγνωρίζεται η εφαρµογή του Άρθρου 14 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), το οποίο 

αναφέρεται στην απαγόρευση των διακρίσεων, παρά του ότι στο Άρθρο 14 της ΕΣ∆Α 

δεν υπάρχει ρητή αναφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ταυτότητας 

φύλου. 

Νωρίτερα, στις 15 ∆εκεµβρίου γίνεται µία πρώτη επεξεργασία από την Προσωρινή 

∆ιοικούσα Επιτροπή, του Νόµου 3896/2010, ΦΕΚ 207Α’, «για την εφαρµογή των 



ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας 

και απασχόλησης». Η ∆ιοικούσα Επιτροπή καταρτίζει έκθεση 11 σελίδων για τον 

νόµο µε σκοπό την κατάθεσή της στον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς και στα 

Κοινοβουλευτικά Κόµµατα για την αναθεώρησή του, ώστε να συµπεριλαµβάνει και 

τα διεµφυλικά άτοµα. Ανέλαβε την υποχρέωση πριν την λήξη της θητείας της και τις 

νέες αρχαιρεσίες την σύνταξη συνοδευτικής επιστολής προς τον Συνήγορο και τα 

Κόµµατα του Κοινοβουλίου. 

Παράλληλα συνεχίστηκε η επεξεργασία πρότασης για την Αναγνώριση της 

Ταυτότητας Φύλου, µε βάση την µετάφραση της αντίστοιχης Αγγλικής Νοµοθεσίας 

και της Ισπανικής. Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας, θα δοθούν προς το νέο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

 

 Η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή επίσης ανέλαβε στην σύγκλισή της, τής 24
ης

 

Ιανουαρίου 2011, την ευθύνη για την κατάρτιση Οικονοµικού Απολογισµού, 

σύµφωνα µε το Άρθρο 31.1 του Καταστατικού του ΣΥ∆ µε σκοπό την πλήρη 

διαφάνεια και δηµοσίευσή του στην ιστοσελίδα του Σωµατείου για την ενηµέρωση 

των µελών µας και κάθε ενδιαφεροµένου.  

 

Αποφασίστηκε, επίσης, η προκήρυξη αρχαιρεσιών-εκλογών για την εκλογή του 1
ου

 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου µας στις 7 Φεβρουαρίου 2011, καθώς και η 

κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισµού του Σωµατείου, µέχρι την ηµεροµηνία των 

αρχαιρεσιών. Συµφωνήθηκε εκ των προτέρων, στον Εσωτερικό Κανονισµό, να 

συµπεριλαµβάνεται παράγραφος που θα επιτρέπει την ψήφο εκτός των 23 

(εικοσιτριών) ιδρυτικών µελών του Σωµατείου, και των υπόλοιπων 12 (δώδεκα) 

δόκιµων µελών που είχαν εγγραφεί έως τις 31/12/2010 (θα ψηφίσουν δηλαδή και τα 

35 µέλη του ΣΥ∆). Η ρύθµιση αυτή γίνεται µόνο για τις πρώτες αρχαιρεσίες του ΣΥ∆ 

(για όσα µέλη δηλαδή είχαν εγγραφεί πριν την έγκριση του Καταστατικού µας από το 

Πρωτοδικείο), και δεν θα επιτραπεί στο µέλλον παρόµοια ρύθµιση για κανέναν λόγο.  

 

 

 

 

Η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή  

Του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.) 

 

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

transgender.support.association@gmail.com 

 

 

 


