
 

Α – ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆ΡΑΣΕΩΝ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ 

Στις 15.3.2010, ανακοινώνεται την ίδρυση του 

Σ.Υ.∆.. Υπογράφουν 23 ιδρυτικά µέλη.  

 

Στις 13.4.2010, γίνεται η 1
η
 Γ. Σ. των Ιδρυτικών 

Μελών του Σωµατείου, όπου γίνονται 

αρχαιρεσίες και σκιαγραφείται επίσης η 

Ατζέντα ∆ιεκδικήσεων του Σ.Υ.∆. 

 

Στις 28.4.2010, το Σ.Υ.∆., δίνει στην 

δηµοσιότητα ∆ελτίο Τύπου, κατά του ΕΣΡ, που 

αφορά την αδικαιολόγητη επιβολή προστίµου 

σε τηλεοπτική εκποµπή που εµφανίστηκε η 

τρανς συγγραφέας και ηθοποιός, Μπέτυ 

Βακαλίδου.  

 

Στις 5.6.2010, το Σ.Υ.∆. συµµετέχει στο 6
ο
 

Φεστιβάλ Υπερηφάνειας – Athens Pride 2010 

και 9-11 Ιουλίου στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. 

 

Συµφωνείται η µετάφραση στα Ελληνικά της 

Αναφοράς του Επιτρόπου του Συµβουλίου της 

Ευρώπης, κυρίου Τ. Χάµαρµπεργκ «Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα και Ταυτότητα Φύλου». 

Αποφασίζεται η µετάφραση στα της Αγγλικής 

Νοµοθεσίας για την Αναγνώριση της 

Ταυτότητας Φύλου. 

 

Στις 15.9 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 η διοργάνωση της 

Παγκόσµιας Ηµέρας Μνήµης για τα ∆ιεµφυλικά 

άτοµα, στις 20 Νοεµβρίου. 

 

Στις 20.11.2011, πραγµατοποιείται η Ηµέρας 

Μνήµης µε οµιλίες από εκπροσώπους 

οργανώσεων, εισήγηση-οµιλία από την 

πανεπιστηµιακό κυρία Χαλκιά, και προβολή 

ταινίας. Ακολούθησε επικύρωση Ψηφίσµατος για 

τα δικαιώµατα των διεµφυλικών και πορεία προς 

το Κοινοβούλιο. Το Ψήφισµα επιδόθηκε προς τον 

Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τα κόµµατα στις 

23.11. Παρουσιάστηκε η έκδοση της Αναφοράς 

του Επιτρόπου   Τ. Χάµαρµπεργκ «Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα και Ταυτότητα Φύλου».  

 

Στις 24.12.2010, 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 ΣΥ∆.  

Στην απόφαση (7646/2010), αναγνωρίζεται η 

εφαρµογή του Άρθρου 14 της Ευρωπαϊκής 

Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 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. 

Στις 15 ∆εκεµβρίου γίνεται µία πρώτη 

επεξεργασία του Νόµου «για την εφαρµογή των 

ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και 

απασχόλησης» και καταρτίζεται έκθεση 11 

σελίδων για τον νόµο  

 

Την ∆ευτέρα 7.2.2011 γίνεται Γ.Σ. του ΣΥ∆ 

όπου εξελέγεται το ∆.Σ. του Σωµατείου 

και παρουσιάζεται και εγκρίνεται οικονοµικός 

απολογισµός και απολογισµός πεπραγµένων. 

  

Στις 22.2.2011 γίνεται συνάντηση του ∆.Σ. του 

ΣΥ∆ µε την βουλευτή του Συνασπισµού, Ηρώ 

∆ιώτη όπου αναλύονται σηµεία της ατζέντας 

µας, µε σκοπό την κατάθεση ερώτησης στο 

Κοινοβούλιο.  

  

Στις 27.2.2011, το ∆.Σ. καταθέτει τις προτάσεις 

του ΣΥ∆ για διορθώσεις στο υπό διαβούλευση 

νοµοσχέδιο για τον αντιρατσιστικό νόµο. 

  

Στις 2.3.2011, κατατίθεται από την κυρία ∆ιώτη 

η ερώτηση για θέµατα της τρανς ατζέντας. 

  

Στις 16.3.2011, το ∆.Σ. του ΣΥ∆ συναντάται µε 

τον Γενικό Γραµµατέας του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης όπου αναλύονται οι θέσεις µας για 

τον αντιρατσιστικό νόµο και την αναγνώριση 

της ταυτότητας φύλου. 



  

Στις 4.4.2011 δίνονται απαντήσεις από τα 

Υπουργεία Εργασίας, ∆ικαιοσύνης και 

Εργασίας σε θέµατα της ατζέντας µας. 

Εκδίδεται σχετικό δελτίο τύπου που 

αναδεικνύονται η ανεπάρκεια των απαντήσεών 

τους.  

  

Στις 21.4.2011, η Εθνική Επιτροπή για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, εκδίδει 

ανακοίνωση όπου αναγνωρίζει την 

αναγκαιότητα τις προσθήκης της ταυτότητας 

φύλου στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. 

  

 Το ΣΥ∆ συµµετέχει 25-26 Μαίου, στο 

∆ιαµεσογειακό Συνέδριο ILGA-ΟΛΚΕ, όπου 

αναπτύσσεται η νοµική κατάσταση για τα τρανς 

δικαιώµατα και οι προτάσεις του ΣΥ∆. 

 

Β –ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

Το ΣΥ∆ θεωρεί εξίσου σηµαντικές µε τις 

δράσεις του σε πολιτικό επίπεδο, τις δράσεις 

αλληλεγγύης στην τρανς κοινότητα.  

 

Τρία τρανς άτοµα έχουν κάνει χρήση της 

δωρεάν φαρµακευτικής χορήγησης σε 

συνεργασία µε την ΜΚΟ "Praksis". 

 

Πέντε τρανς άτοµα σε συνεργασία µε το ΣΥ∆ 

έχουν βοηθηθεί δωρεάν από δικηγόρο που 

συνεργάζεται το Σωµατείο µας µε νοµικές 

συµβουλές, καθώς επίσης τρία τρανς άτοµα έχουν 

εκπροσωπηθεί σε δικαστήριο και πάλι δωρεάν σε 

δικαστική αίθουσα.. 

 

Τέσσερα τρανς άτοµα έχουν κάνει χρήση του 

ταµείου αλληλεγγύης που έχει δηµιουργήσει  το 

ΣΥ∆ για επιτακτικές ανάγκες τους. 

  

Τρία τρανς άτοµα έκαναν χρήση δωρεάν εξέτασης και 

παρακολούθησης από γιατρό σε συνεργασία µε την 

ΜΚΟ "Praksis", ενώ ένα ακόµη τρανς άτοµο έκανε 

θεραπεία κάτω του κόστους σε ιδιωτικό γιατρό που 

συνεργάστηκε µε το ΣΥ∆. 

 

Το ΣΥ∆ βρέθηκε κοντά για ηθική και ψυχολογική 

υποστήριξη σε τρανς άτοµο καθ' όλη την διάρκεια 

νοσηλείας του. Οργάνωσε την 24ωρη παρουσία 

εθελοντών στο πλευρό του και εκπρόσωπος 

του ΣΥ∆ ενηµερωνόταν καθηµερινά από τους 

θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας 

του.  

  

Το Σωµατείο µας  κάνει προσπάθειες και έχει έρθει 

σε επαφή µε ιδιωτικές επιχειρήσεις για  εύρεση 

εργασίας σε τρανς άτοµα. Το «σπάσιµο» του 

στερεότυπου που η κοινωνία θέλει τις τρανς 

γυναίκες αποκλεισµένες στην πορνεία και τους 

τρανς άντρες αόρατους πρέπει να "σπάσει". 

 

Μια από τις προτεραιότητες του Σωµατείου µας 

είναι η εξασφάλιση των αναγκών τρανς ατόµων 

που βρίσκονται σε πλήρη αδυναµία. 
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Σωµατείο 

Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών 
(τραβεστί, τρανσέξουαλ,  παρενδυτικών ανδρών και γυναικών, 

ερµαφρόδιτων και µεσοφυλικών ατόµων). 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 – ΜΑΙΟΣ 2011 
 

ΟΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 
 

Σ.Υ.∆. 
 

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

 

e-mail: 

transgender.support.association@gmail.com 


