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Αθήνα, 10 Μαΐου 2012 

 

Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών 
(Αρ. Αποφ. Πρωτ. 7646/2010 - Αρ. Μητρ. Περιφ. Αττ. 19388) 

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

transgender.support.association@gmail.com 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέµα: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

∆ΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012». 

 

 

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

απολογισµό πεπραγµένων του Σωµατείου από τις 15 Φεβρουαρίου του 2011, έως 

και τις 26 Απριλίου του 2012 που υπογράφεται το παρόν ∆ελτίο Τύπου, 

καταγράφοντας εν περιλήψει τις δράσεις του Σωµατείου µας. 

 

    Στις 22.2.2011 πραγµατοποιήθηκε, συνάντηση µε τη βουλευτή του Συ.Ριζ.Α., 

κυρία Ηρώ ∆ιώτη, όπου αναλύθηκαν τα θέµατα της ατζέντας των διεµφυλικών. 

Έµφαση δόθηκε στον νόµο 3896/2010, ΦΕΚ 207
Α
, «για την εφαρµογή των ίσων 

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

απασχόλησης», ενώ συζητήθηκε η πιθανότητα κατάθεσης εκ µέρους της βουλευτού 

σχετικής ερώτησης στη Βουλή των Ελλήνων (δείτε σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/02/ceb4ceb5cebbcf84c

eb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-ceb4ceb9cf89cf84ceb7-23-2-20111.pdf).  

     Παράλληλα, λίγες ηµέρες αργότερα, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης κατέθεσε σχέδιο 

νόµου σε δηµόσια διαβούλευση, για την «καταπολέµηση ορισµένων µορφών και 

εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του Ποινικού ∆ικαίου». Το Σωµατείο 

µας, άµεσα κατέθεσε τις προτάσεις του για τη βελτίωση του ν/σ. Η φιλοσοφία που 

διέπνεε τις παρατηρήσεις-προτάσεις µας, αφορούσε αφ’ ενός µεν στην προσθήκη της 

έννοιας της «ταυτότητας κοινωνικού φύλου», όπως αυτή ορίζεται από τον Επίτροπο 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης Thomas Hammarberg, 

αφετέρου, στην ασαφή έννοια της «εχθροπάθειας» όπως εισήχθη στο Σχέδιο Νόµου 

όπου προτείναµε συγκεκριµένη αντικατάστασή της, καθώς επίσης επιµέρους 

παρατηρήσεις που αποδίδουν πιστότερα την Απόφαση-Πλαίσιο, ενώ τέλος 

προτείνουµε την κατάργηση του περιορισµού στο δικαίωµα παράστασης πολιτικής 

αγωγής µόνο στα νοµικά πρόσωπα που έχουν συµβουλευτικό καθεστώς ECOSOC 

(δείτε σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/02/ceb5cebaceb8ceb5c

f83ceb7-cf84cebfcf85-cf83cf85ceb4-ceb3ceb9ceb1-cf84cebf-

ceb1cebdcf84ceb9cf81ceb1cf84cf83ceb9cf83cf84ceb9cebacebf-cebd.pdf).  
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    Σε σχέση και µε τη νέα εξέλιξη της κατάθεσης αυτού του ν/σ έγινε εκ νέου επαφή 

µε την βουλευτή κυρία ∆ιώτη, όπου σε συνεργασία µε το ΣΥ∆, ετοιµάστηκε γραπτή 

ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, για τα εξής θέµατα: α) 

αναθεώρηση του Νόµου 3896/2010, ώστε να υπάρχει ρητή αναφορά  στις διακρίσεις 

για λόγους κοινωνικού φύλου αλλά και ρητή αναφορά στην αναγνώριση του 

κοινωνικού φύλου (Υπουργείο Εργασίας), β) δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων στα 

διεµφυλικά άτοµα (Υπουργείο Εσωτερικών), γ) ρητή αναφορά της ταυτότητας φύλου 

στο υπό διαβούλευση ν/σ για την «Καταπολέµηση ορισµένων µορφών και 

εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του Ποινικού Κώδικα» (δείτε σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/03/ceb4ceb5cebbcf84c

eb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-2-3-2011-ceb5cf81cf89cf84ceb7cf83ceb7-

ceb2cebfcf85cebbceb5cf85cf84cebfcf85-ceb7-ceb4ceb9.pdf). Σηµειώνουµε ότι για 

πρώτη φορά τέθηκε ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για θέµατα της 

ατζέντας των διεµφυλικών. 

     Την Τρίτη 8 Μαρτίου, το ΣΥ∆, εκδίδει δελτίο τύπου για την Ηµέρα της 

Γυναίκας, καλώντας την Ελληνική Πολιτεία να εντείνει τις προσπάθειές της στην 

καταπολέµηση των διακρίσεων που αντιµετωπίζουν όλες οι γυναίκες, δίνοντας 

έµφαση στις διακρίσεις που αντιµετωπίζουν οι οµοφυλόφιλες, αµφιφυλόφιλες, και 

ιδιαιτέρως οι διεµφυλικές/τρανς γυναίκες (δείτε σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/03/ceb4ceb5cebbcf84c

eb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-8-3-2011-cf80ceb1ceb3cebacebfcf83cebcceb9ceb1-

ceb7cebcceb5cf81ceb1-ceb3cf85cebdceb1ceb9ceba.pdf).  

      Εν τω µεταξύ είχαν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες του ∆.Σ. του ΣΥ∆ 

για συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, µε αφορµή 

την κατάθεση του ν/σ για την «Καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων 

ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του Ποινικού Κώδικα». Η συνάντηση 

πραγµατοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2011 µε τον Γ.Γ. του Υπουργείου, κύριο 

Ιωαννίδη. Οι εκπρόσωποι του Σ.Υ.∆. ανέλυσαν τις παρατηρήσεις-ενστάσεις του 

Σωµατείου όπως περιέχονται στο κείµενο έκθεσης για το σχέδιο νόµου που είχε 

κατατεθεί, που αφορούν κυρίως στην προσθήκη της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, 

αλλά και στην ασαφή έννοια της «εχθροπάθειας» όπως εισάγεται στο σχέδιο νόµου 

όπου προτείνουµε συγκεκριµένη αντικατάστασή της, καθώς και άλλων σηµείων 

(δείτε σχετικό εδώ: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/03/ceb4ceb5cebbcf84c

eb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-16-3-2011-cf83cf85cebdceb1cebdcf84ceb7cf83ceb7-

cf85cf80-ceb4ceb9cebaceb1ceb9cebfcf83cf85.pdf).  

       Στις 4 Απριλίου 2011, δόθηκαν οι απαντήσεις από τους αρµόδιους Υπουργούς 

στην ερώτηση της κυρίας ∆ιώτη. Συγκεκριµένα, το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε 

ότι δεν έχει αρµοδιότητα επί των θεµάτων που ετέθησαν, το Υπουργείο Εργασίας 

έκανε µια γενικόλογη έκθεση επί του νόµου 3896/2010, δίχως να απαντά στην ουσία 

της ερώτησης, ενώ το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, στην απάντησή του, δίνει το πλαίσιο 

του νοµοσχεδίου  , συγχέει όµως το θέµα του σεξουαλικού προσανατολισµού 

ηθεληµένα ή αθέλητα µε αυτό της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, θέµατα εντελώς 

διαφορετικά (δείτε σχετικό εδώ: 
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http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/04/ceb4ceb5cebbcf84c

eb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-2-4.pdf).  

    Λίγες µέρες αργότερα, στις 21 Απριλίου, η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α), έδωσε στη δηµοσιότητα τις παρατηρήσεις της για το ν/σ για 

την «Καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας 

µέσω του Ποινικού Κώδικα», ενώ προτείνει την αντικατάσταση του όρου 

«γενετήσιος προσανατολισµός» µε τον πιο σύγχρονο σεξουαλικός προσανατολισµός, 

ενώ επιπροσθέτως προτείνει να συνοδευτεί από τον όρο «ταυτότητα φύλου» (δείτε 

σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/04/ceb4ceb5cebbcf84c

eb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-ceb5ceb5ceb4ceb1-18-4-2011.pdf). 

    Τον Απρίλιο και τον Μάιο, το Σωµατείο µας, τα µέλη του και πολλοί φίλοι του 

ΣΥ∆ δραστηριοποιήθηκαν όταν η φίλη µας Αλίκη, βρέθηκε άπορη και δίχως 

υποστήριξη στο νοσοκοµείο δίνοντας τη τελευταία της µάχη. Η Αλίκη κατέληξε, 

ωστόσο, θα είναι πάντα στη καρδιά µας (σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/05/ceb1cebdceb1cebac

ebfceb9cebdcf89cf83ceb7-20-5-20111.pdf).  

     Για δεύτερη συνεχή χρονιά από την ίδρυσή του, το ΣΥ∆ συµµετείχε στο Athens 

Pride (δείτε σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/06/athens-pride-2011-

ceb4ceb5cebbcf84ceb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-

ceb1cf80cebfcebbcebfceb3ceb9cf83cebccebfcf85.pdf), ενώ κατά τη προφεστιβαλική 

περίοδο συµµετείχαµε στο Συνέδριο της ILGA που διοργανώθηκε από την ΟΛΚΕ 

θέτοντας: την απουσία νοµοθετικού πλαισίου για τα δικαιώµατα των διεµφυλικών 

(σχετικό: http://transgendersupportassociation.wordpress.com/transgender-legislation-

rights-in-greece/) και, β) το θέµα της προπαγάνδας και επιθέσεων µίσους (σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.wordpress.com/hate-speech-hate-crimes-and-

visibility-within-society/). Εν τω µεταξύ το ΣΥ∆ έδωσε την υποστήριξή του στην 

έκθεση φωτογραφίας της ∆ιεθνούς Αµνηστίας «Proudly African & Transgender», τον 

Ιούνιο του 2011 (σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/06/ceadcebaceb8ceb5c

f83ceb7-e2809cproudly-african-transgendere2809d.pdf).  

     Στις 28 Ιουνίου 2011, µε αφορµή την νέα Έκθεση του Επιτρόπου για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης, κυρίου Hammarberg, 

εξέδωσε δελτίο τύπου για την ευαισθητοποίηση της πολιτείας για τα θέµατα της 

τρανς ατζέντας (σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/06/ceb4ceb5cebbcf84c

eb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-23-6-11.pdf).  

       Στις 7 Ιουλίου 2011, το ΣΥ∆ αιτήθηκε στον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 

(∆ΣΑ) και συγκεκριµένα στο Πρόεδρό του κύριο Αδαµόπουλο, συνάντηση µε σκοπό 

«την διερεύνηση της δυνατότητας δωρεάν ανάληψης υπεράσπισης µελών της 

κοινότητάς µας που έχουν ανάγκη νοµικής αρωγής και η οικονοµική τους κατάσταση 

είναι ιδιαίτερα αδύναµη», όπως αναφερόταν στην επιστολή, αλλά «και για άλλα 

θέµατα που αφορούν το Σωµατείο µας». Η συνάντηση δεν έγινε ποτέ, ο κύριος 
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Αδαµόπουλος απέφυγε συστηµατικά να γίνει, ενώ για να δώσει µία γραπτή έστω 

απάντηση χρειάστηκαν επανειληµµένες οχλήσεις. Η γραπτή αυτή απάντηση δόθηκε 

στις 12 Σεπτεµβρίου 2011 και αναφέρει στην κατακλείδα: «Πάντως δε νοµίζουµε ότι 

συντρέχει ιδιαίτερος λόγος να υπάρξει διακριτή µεταχείριση των µελών σας από τους 

λοιπούς πολίτες» (σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/09/ceb4ceb5cebbcf84c

eb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-ceb4cf83ceb1-12-9-11.pdf). 

     Τον Αύγουστο του 2011 η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκοµείου Ευαγγελισµός 

επικοινώνησε µε το Σωµατείο µας και µας ενηµέρωσε για την νοσηλεία άπορης 

τρανς. Το ΣΥ∆ βρέθηκε κοντά της την στήριξε µε υλικά (ρούχα, παπούτσια) καθώς 

και διάφορα ιατρικά (Π) και µία µικρή οικονοµική βοήθεια. Επίσης επικοινώνησε µε 

την πρεσβεία της (Κυπριακή πρεσβεία) για να βρεθεί µια λύση. Επίσης βοήθησε να 

βγάλει χαρτιά (πιστοποιητικά, ταυτότητα κλπ). Η διάρκεια της νοσηλείας κράτησε 2 

µήνες. 

      Τον ίδιο µήνα  (Αύγουστο του 2011), άλλη µία φίλη µας και µέλος του 

σωµατείου µετά από ατύχηµα καθώς άπορη κι αυτή, βοήθησε για την  καθηµερινή 

της  σίτιση, και τα απαραίτητα για την υγιεινή της, καθώς και για πατερίτσες που 

κάποιος συµπολίτης µας παραχώρησε.  

     Στις 8 Σεπτεµβρίου 2011, έγινε συνάντηση του ∆.Σ. µας µε την εκπρόσωπο 
του ∆ήµου Αθηναίων, αντιδήµαρχο κυρία Καλλιόπη Γιαννοπούλου. Κατά τη 

συνάντηση τέθηκαν τα ακόλουθα θέµατα: α) την παραχώρηση του αµφιθεάτρου 

Αντώνης Τρίτσης του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Αθηναίων στις 19 και 20 

Νοεµβρίου, για την πραγµατοποίηση διηµερίδας αφιερωµένης στην Παγκόσµια 

Ηµέρα Μνήµης ∆ιεµφυλικών – η πρότασή µας έγινε πράγµατι αποδεκτή, β) την 

πρόσκληση του ∆ήµαρχου Αθηναίων, κυρίου Καµίνη, ως οµιλητή στην διηµερίδα – 

σε αυτό δεν πήραµε ποτέ απάντηση, γ) την παραχώρηση εκ µέρους του ∆ήµου, 

χώρου ή κτηρίου που έχει ανεκµετάλλευτο για έδρα του Σωµατέιου, αλλά και για 

χώρο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από το ΣΥ∆ για την αλληλοβοήθεια των 

µελών και λοιπών δραστηριοτήτων του Σωµατείου µας – στο αίτηµα αυτό 

επιφυλάχθηκε να απαντήσει ο αρµόδιος του ∆ήµου Αθηναίων, δ) την ανάλυση του 

προβλήµατος του αποκλεισµού από τον χώρο εργασίας για τα τρανς άτοµα, και 

κατάθεση αιτήµατος για την απασχόληση των τρανς ατόµων – στο θέµα αυτό µας 

προτάθηκε να ερευνήσουµε τα προγράµµατα «κοινωφελούς εργασίας του ∆ήµου 

Αθηναίων µέσω ΜΚΟ», δ) Λοιπά θέµατα της ατζέντας µας, όπως της διενέργειας 

καµπάνιας κατά της τρανσφοβίας και της κατάρτισης "καλών πρακτικών" κατά των 

διακρίσεων και της µισαλλοδοξίας.  

     Επίσης τον Σεπτέµβριο του 2011, το ΣΥ∆ συµµετείχε στο διεθνές συνέδριο 
που διοργανώθηκε από την Transgender Europe και την Scottich Transgender 

Alliance, όπου το µέλος µας Στάσσα Χ έθεσε τα θέµατα που αντιµετωπίζει η τρανς 

κοινότητα στην Ελλάδα.   

     Επιπλέον, το ∆.Σ. τιµώντας την προσφορά της Μπέττυς Βακαλίδου στο τρανς 

κίνηµα, της πρότεινε να γίνει επίτιµο µέλος του ΣΥ∆, προσφέροντας την πολύτιµη 

εµπειρία της στον χώρο του ακτιβισµού – πρόταση που έγινε αποδεκτή.  
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    Το διήµερο 19 και 20 Νοεµβρίου, το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών 

(Σ.Υ.∆.), διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά  εκδήλωση αφιερωµένη στην 

Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης ∆ιεµφυλικών στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου 

Αθηναίων, Αµφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, στην Αθήνα. Κατά την πρώτη ηµέρα της 

διηµερίδας, έγιναν οµιλίες από εκπροσώπους συλλογικοτήτων και οµάδων ενώ 

ακολούθησε ανοικτή συζήτηση µε το κοινό, καθώς και προβολή ταινίας. Η δεύτερη 

ηµέρα ήταν, κυρίως αφιερωµένη στα θέµα της ατζέντας των διεµφυλικών, τις 

νοµοθετικές διεκδικήσεις, αλλά και τοποθετήσεις πανεπιστηµιακών, από µέρους 

εκπροσώπων του Σ.Υ.∆., ανάγνωση οµιλίας του ακτιβιστή Αλέκου Μοδινού, 

εκπροσώπου της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, του καθηγητή κυρίου Κανάκη και 

Γιαννακόπουλου, καθώς και του νοµικού κυρίου Μάλλιου, καθώς επίσης της 

εκτελεστικής διευθύντριας της Transgender Europe, κυρίας Julia Ehrt, και της 

βουλευτού κυρίας Ηρώ ∆ιώτη, ενώ το διήµερο εκδηλώσεων έληξε µε την ανάγνωση 

Ψηφίσµατος για την Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης και πορεία προς την Βουλή των 

Ελλήνων (σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/11/tdor-2011-

ceb1cf80cebfcebbcebfceb3ceb9cf83cebccebfcf83.pdf). 

 

      Παράλληλα, το ΣΥ∆ συµµετείχε στο ∆ιεθνές Συνέδριο που έγινε µε αφορµή 

την Ηµέρα Μνήµης ∆ιεµφυλικών στην Άγκυρα της Τουρκίας στις 21 Νοεµβρίου, 

όπου το µέλος µας Πατρίτσια Χ, εξέθεσε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η τρανς 

κοινότητα στην Ελλάδα.  

     Στις 10 ∆εκεµβρίου 2011, κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων το ν/σ για την 

«για την καταπολέµηση µορφών ρατσισµού και ξενοφοβίας», όπου παρά τις 

επισηµάνσεις µας η ταυτότητα φύλου απουσίαζε. Το ΣΥ∆ εξέδωσε σχετικό δελτίο 

τύπου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά ενηµερώνοντας τη διεθνή κοινότητα (σχετικά: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/12/ceb4ceb5cebbcf84c

eb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-

ceb1cebdcf84ceb9cf81ceb1cf84cf83ceb9cf83cf84ceb9cebacebfcf83-10-12-11.pdf  

και: http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2011/12/greek-

transgender-support-association-press-release1.pdf).  

     Στο τέλος Φεβρουαρίου 2012, ο µόνιµος εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, 

κύριος Γιώργος Κακλίκης, ανέφερε ότι: «όσον αφορά τις διακρίσεις µε βάση τον 

σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα φύλου, η Ελλάδα έχει ισχυρή 

νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, η οποία απαγορεύει, µεταξύ άλλων, τις διακρίσεις 

µε βάση τον σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα φύλου». Το ΣΥ∆ 

κατήγγειλε µε ισχυρό τρόπο την Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ΟΗΕ, για διάδοση 

ασύστολων ψευδών και για πολιτική απάτη, διότι η νοµοθεσία στην Ελλάδα, δεν έχει 

καµία απολύτως πρόβλεψη για τις διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου (σχετικά: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/03/ceb4ceb5cebbcf84c

eb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-ohe-8-3-12.pdf και στα αγγλικά ενηµερώνοντας τη 

διεθνή κοινότητα: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/03/ceb1ceb3ceb3cebb

ceb9cebaceb1-ceb4ceb5cebbcf84ceb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-ohe-8-3-122.pdf).  
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      Στο µεταξύ το Σ.Υ.∆., λόγω των εντεινόµενων προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν τα διεµφυλικά άτοµα, ως συνέπεια της οικονοµικής κρίσης, σε 

συνεργασία µε την µκο Praksis, ήρθε σε επαφή µε την «Άρτος-∆ράση», µε σκοπό την 

αλληλεγγύη προς τα διεµφυλικά άτοµα σε θέµατα σίτισης. Σηµειώνουµε ότι η δράση 

αυτή δεν απευθύνεται µόνο στα µέλη µας, αλλά προς όλη την τρανς κοινότητα, προς 

όλα τα διεµφυλικά άτοµα που αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα λόγω της 

οικονοµικής κρίσης. Το Σ.Υ.∆. τηρεί µόνο την επίβλεψη (σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/04/ceb4ceb5cebbcf84c

eb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-oceb9cebacebfcebdcebc-cebacf81.pdf).  

     Tην Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε εκπροσώπους 

του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα που απασχολούν την κοινότητα των 

διεµφυλικών. Τονίσαµε ως ιδιαίτερα σηµαντικό για τα διεµφυλικά άτοµα ο ίδιος ο 

Συνήγορος του Πολίτη να συµπεριλάβει ως ξεχωριστή αιτία διακρίσεων την 

ταυτότητα κοινωνικού φύλου σε όλα τα έγγραφά του, καθώς και στην ιστοσελίδα 

του, όπως επίσης στις Εκθέσεις του να τονίσει την αναγκαιότητα η σχετική 

νοµοθεσία κατά των διακρίσεων (3304/2005 και 3896/2010) να συµπεριλαµβάνει ως 

έδαφος διακρίσεων την ταυτότητα κοινωνικού φύλου. Καταθέσαµε επίσης τις 

προτάσεις του Σ.Υ.∆. για την αναθεώρηση του νόµου 3896/2010 για την ίση 

µεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου. Οι εκπρόσωποι της Συνηγόρου, µας απάντησαν ότι 

θα θέσουν όλα τα παραπάνω στη Συνήγορο του Πολίτη, κυρία Σπανού, ενώ θα 

είµαστε σε επαφή (σχετικό: 

http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/04/ceb4ceb5cebbcf84c

eb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-cf83cf85cebdceb1cebdcf84ceb7cf83ceb7-cebcceb5-

cf83cf85cebdceb7ceb3cebfcf81cebf.pdf).  

      Ακόµη, τον Απρίλιο του 2012, µέσω της µη κυβερνητικής οργάνωσης Praksis, 

ήρθε σε γνώση µας προκήρυξη θέσεων κοινωφελούς εργασίας στο ∆ήµο Αθηναίων  

όπου το ΣΥ∆ έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τρανς άτοµα να µπορέσουν 

έστω µέσω σύµβασης πεντάµηνης εργασίας, να µπορούν να έχουν πρόσβαση στον 

τοµέα της απασχόλησης. Το Σωµατείο µας, θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικό το θέµα αυτό, 

αφού το ζήτηµα του αποκλεισµού από τον χώρο εργασίας βρίσκεται στα κορυφαία 

θέµατα της ατζέντας µας.  

 

      Αξίζει να αναφέρουµε ότι από το καλοκαίρι του 2011, ήρθε σε επαφή µαζί µας η 

ψυχολόγος Παρασκευή Πάλµου, η οποία προσφέρει σε εθελοντικό επίπεδο 

υποστήριξη σε µέλη της τρανς κοινότητας, ενώ σε υπόθεση που µέλος µας 

χρειάστηκε νοµική αρωγή προσφέρθηκε εθελοντικά βοήθεια από την δικηγόρο 

Ηλέκτρα Κούτρα, Πρόεδρο της «Ελληνικής ∆ράσης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα», 

την οποία ευχαριστούµε ιδιαίτερα. Επίσης αρωγός µας παρέχοντας νοµικές 

συµβουλές υπήρξε ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος, καθώς επίσης και ο 

δικηγόρος Πειραιά Ευτύχης Αλυγιζάκης που το γραφείο του παρείχε νοµική βοήθεια 

σε µέλος µας. Τους ευχαριστούµε θερµά, όσο και τα µέλη µας που υποστήριξαν 

τρανς άτοµα που βρέθηκαν σε κρατητήρια και βοήθησαν σε υποθέσεις τους.  

  
       Επειδή θεωρούµε πέραν των πολιτικών διεκδικήσεων, ιδιαίτερα σηµαντικά τα 

θέµατα αλληλεγγύης, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το Σωµατείο µας, παρά τις πολύ 

µικρές οικονοµικές µας δυνατότητες, στάθηκε κοντά σε τρανς άτοµα που 
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χρειάστηκαν υποστήριξη µέσω του Ταµείου Αλληλεγγύης µας, που λόγω των 

έκτακτων αναγκών χρειάστηκε να χρηµατοδοτηθεί από το τακτικό µας Ταµείο.    

 

      Σηµαντική επίσης ήταν η αρωγή εθελοντών και φίλων του ΣΥ∆ που 

δραστηριοποιήθηκαν προσφέροντας πολύτιµη βοήθεια σε πολλές δράσεις µας, τόσο 

στην διοργάνωση της διηµερίδας για την Ηµέρα Μνήµης, όσο και στα θέµατα 

αλληλεγγύης. Ένα µεγάλο ευχαριστώ από µέρους µας.  

  

      Επίσης το Σ.Υ.∆. από τον Νοέµβριο του 2011, έγινε µέλος και συµµετάσχει στο 

Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο της Transgender Europe, πανευρωπαϊκής οργάνωσης οµπρέλα 

για την προστασία των δικαιωµάτων της τρανς κοινότητας.  

 

     Τέλος, πραγµατοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση του Σωµατείου µας, όπου 

παρουσιάστηκε ο παρών απολογισµός πεπραγµένων καθώς και ο οικονοµικός µας 

απολογισµός που εγκρίθηκαν οµόφωνα.  

 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

 

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

transgender.support.association@gmail.com 

 

 

 


