
1 
 

Ακινα, 2 Λουλίου 2018 

 

 

 

 

 

Απολογιςμόσ Δράςεων: 1 Μαΐου 2017 ζωσ 30 Απριλίου 2018 

Σο ωματείο Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν (.Τ.Δ.), ςφμφωνα με το Άρκρο 13.1 του Καταςτατικοφ του, και πιςτό ςτισ 

αρχζσ τθσ διαφάνειασ ςτθν Κοινωνία των Πολιτϊν και γενικότερα ςτον δθμόςιο βίο τθσ χϊρασ, δίνει ςτθν 

δθμοςιότθτα προσ ενθμζρωςθ των μελϊν του, αλλά και κάκε άλλου ενδιαφερόμενου, αναλυτικό απολογιςμό, τόςο 

πεπραγμζνων, όςο και οικονομικό. 

Ακολουκεί ο  απολογιςμόσ δράςεων:  Μάιοσ  2017 – Απρίλιοσ 2018. 

Μάιοσ 2017 

1. τισ 4 Μαΐου 2017, το ΤΔ ςυμμετείχε ςε εκδιλωςθ που διοργάνωςε θ Εταιρεία Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και 

Ψυχικισ Υγείασ (ΕΠΑΨΤ) ςτο Πάντειο Πανεπιςτιμιο με τίτλο: «Συνθγορία και Ενδυνάμωςθ ςε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα». 

τθν εκδιλωςθ εκπροςϊπθςε το ΤΔ για λογαριαςμό τθσ Προζδρου του Μαρίνασ Γαλανοφ θ Άννα Απζργθ.1 

2. τισ 5 Μαΐου 2017, το ΤΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «ατςιςτικι επίκεςθ κατά δφο τρανσ προςφφγων 

ςτθν Λζρο», με το οποίο  ζφερε ςτθ δθμοςιότθτα ρατςιςτικι τρανςφοβικι επίκεςθ κατά δφο τρανσ προςφφγων 

ςτθν Λζρο.2 

3. τισ 8 Μαΐου 2017,το ΤΔ διοργάνωςε εκπαιδευτικό ςεμινάριο ςτα ςτελζχθ και εκελοντζσ των Κινθτϊν 

Μονάδων τθσ PRAKSIS, πάνω ςε κζματα ταυτότθτασ και ζκφραςθσ φφλου. Σο ςεμινάριο πραγματοποιικθκε ςτο 

Κζντρο Θμζρασ τθσ PRAKSIS, ζλαβαν μζροσ 16 άτομα, ενϊ διιρκεςε 2 ϊρεσ περίπου και ζγινε ςτα πλαίςια του 

Ζργου «Ενδυναμϊνοντασ τθν τρανσ κοινότθτα». Σο ςεμινάριο πραγματοποίθςε για το ΤΔ θ Άννα Απζργθ, ενϊ 

ςυμμετείχαν και τα μζλθ Αριάδνθ Προκοπίου και Νανά Μιχαιλ. 

4. τισ 9 Μαΐου 2017 θμζρα Σρίτθ, το ωματείο Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν (ΤΔ), εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: 

«Οι παρατθριςεισ – προτάςεισ του ΣΥΔ ςτο υπό διαβοφλευςθ ςχζδιο νόμου για τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ 

ταυτότθτασ φφλου»,  χαιρετίηοντασ ζτςι τθν κατάκεςθ ςε διαβοφλευςθ του ςχεδίου νόμου για τθ νομικι 

αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου (http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=8078) και ανακοινϊνοντασ τισ 

παρατθριςεισ του, ενϊ κατζκεςε  παράλλθλα ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για τθν βελτίωςι του.3 

5.Επίςθσ τθν ίδια θμζρα, το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςε Διεκνζσ Συνζδριο με τίτλο «ΛΟΑΤ πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ: Θ 

κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ». Σο ςυνζδριο διοργάνωςε το Κζντρο Μζριμνασ Οικογζνειασ και 

                                                           
1
Βίντεο ομιλίασ 04.05.2017: https://www.youtube.com/watch?v=0LAEgn_17tM 

2
Δελτίο Σφπου 05.05.2017: 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/05/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84-2/ 
3
Δελτίο Σφπου 09.05.2017: 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84/ 

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=8078
https://www.youtube.com/watch?v=0LAEgn_17tM
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/05/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/05/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/05/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/05/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84/
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Ραιδιοφ (ΚΜΟΠ), και πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του Ζργου “EpsiLon: Equipping Professionals for Supporting 

LGBT Refugees”, που χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σο ςυνζδριο άνοιξε θ 

Δρ. Αντωνία Σορρζνσ, Πρόεδροσ του ΚΜΟΠ, ενϊ απθφκυναν χαιρετιςμό ο υπουργόσ Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ  

Γιάννθσ Μουηάλασ , θ   Γενικι Γραμματζασ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Γιαννακάκθ, θ Γενικι 

Γραμματζασ Λςότθτασ των Φφλων Φωτεινι Κοφβελα,  και από το Διμο Ακθναίων, θ  Μαρία τρατθγάκθ, 

Αντιδιμαρχοσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Πρόνοιασ και Λςότθτασ, κακϊσ και ο σ Λευτζρθσ Παπαγιαννάκθσ, 

Αντιδιμαρχοσ Μεταναςτϊν, Προςφφγων και Δθμοτικισ Αποκζντρωςθσ. το πλαίςιο του ςυνεδρίου ζγιναν 

παρουςιάςεισ για τθν κατάςταςθ των ΛΟΑΣ προςφφγων και μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα από τθν  Ελζνθ Πετράκθ του 

Γραφείου Δθμοςίων χζςεων και Ενθμζρωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου και ςτθ Νορβθγία και από τθν  Monica Strand 

Korgerud, ακτιβίςτρια ΛΟΑΣ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε πάνελ με κζμα: «Υποδοχι και Υποςτιριξθ 

ΛΟΑΤ Ρροςφφγων και Μεταναςτϊν» με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων από το ωματείο Τποςτιριξθσ Διευμφυλικϊν 

και τισ οργανϊςεισ ColourYouth, Praksis, SolidarityNow, Γιατροί Χωρίσ φνορα και LGBT Asylum Support Foundation, 

κακϊσ και ζνα ακόμθ πάνελ με ΛΟΑΣ πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ που μοιράςτθκαν τισ προςωπικζσ τουσ ιςτορίεσ. 

Σο ΤΔ εκπροςωπικθκε από τθν Άννα Απζργθ. 4 

6. Σθν Πζμπτθ 11 Μαίου 2017, το ΤΔ εξζδωςε Aνακοίνωςθ με κζμα: «Αρχαιρεςίεσ – αίτθςθ υποψθφιότθτασ».5 

Με τθν ανακοίνωςθ αυτι κάλεςε όςα τακτικά μζλθ του ςωματείου επικυμοφν να υποβάλλουν αίτθςθ 

υποψθφιότθτασ ςτισ αρχαιρεςίεσ του ςωματείου.  

7. Σθν Παραςκευι 12 και το άββατο 13 Μαΐου 2017, το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ των οργανϊςεων 

του Δικτφου Anna Lindh, που πραγματοποιικθκε ςτθ όδο, ενϊ θ Άννα Απζργθ ςυμμετείχε και ςε Ηωντανι 

Βιβλιοκικθ, που ζγινε ςτα πλαίςια του ςυνεδρίου. 

8.Σθν Κυριακι 14 Μαΐου 2017, το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςτθν 5θ Γιορτι των Οικογενειϊν, που πραγματοποιικθκε ςτο 

Ράρκο Ακαδθμίασ Ρλάτωνοσ και διοργάνωςαν οι Οικογζνειεσ Ουράνιο Τόξο. τθν εκδιλωςθ το μζλοσ του ΤΔ 

Αριάδνθ Προκοπίου, διάβαςε παιδικά παραμφκια ςτα παιδιά. 

9. τισ 22 Μαΐου 2017 θμζρα Δευτζρα, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Το ΣΥΔ εκφράηει τθ βακιά του 

ανθςυχία ςχετικά με τισ κζςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ιςότθτασ Φφλων αναφορικά με τθ ςεξουαλικι εργαςία». 

Με αυτό τον τρόπο το ςωματείο εξζφραςε τθ βακιά του ανθςυχία με αφορμι το από 02.05.2017 Δελτίο Σφπου τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ  Φφλων (ΓΓΛΦ) με τίτλο: «Συγκρότθςθ Ομάδασ Διοίκθςθσ Ζργου (ΟΔΕ) κατά τθσ 

πορνείασ». Σο παρόν δελτίο τφπου επίςθσ κατατζκθκε και ςτθ Γ.Γ.Λ.Φ., με αρ. πρωτοκόλλου 1058 / 25.05.20176. 

                                                           
4
 υνζδριο για ΛΟΑΣ Πρόςφυγεσ: https://kmop.gr/index.php/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%
BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/303-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%84-
%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B7-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7 
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=cLbH1kg8HzY 
5
Ανακοίνωςθ 11.05.2017: 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/11/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-
%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88/ 
6
Δελτίο Σφπου 22.05.2017: 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-
%CE%B5%CE%BA%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7-
%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%AC/ 

https://kmop.gr/index.php/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/303-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%84-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://kmop.gr/index.php/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/303-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%84-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://kmop.gr/index.php/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/303-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%84-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://kmop.gr/index.php/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/303-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%84-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://kmop.gr/index.php/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/303-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%84-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://kmop.gr/index.php/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/303-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%84-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://kmop.gr/index.php/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/303-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%84-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://kmop.gr/index.php/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/303-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%84-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://kmop.gr/index.php/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/303-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%84-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://www.youtube.com/watch?v=cLbH1kg8HzY
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/11/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/11/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/11/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B5%CE%BA%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%AC/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B5%CE%BA%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%AC/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B5%CE%BA%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%AC/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B5%CE%BA%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%AC/
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10.Σθν Σρίτθ 23 Μαΐου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Ανακοίνωςθ με κζμα: «Δευτζρα 29 Μαΐου: Ετιςια απολογιςτικι 

Γενικι Συνζλευςθ και Αρχαιρεςίεσ του ΣΥΔ». Με αυτι τθν  ανακοίνωςθ, το ΤΔ ενθμζρωςε για τθν ετιςια Γενικι 

Συνζλευςθ των μελϊν του που πραγματοποιικθκε τθ Δευτζρα 29 Μαΐου 2017.7 

11.Σθν Σετάρτθ 24 Μαΐου 2017, το ΣΥΔ ςυμμετείχε με ομιλία ςε εκδιλωςθ που διοργάνωςε θ Colour Youth με 

αφορμι τθ Διεκνι Θμζρα κατά τθσ Ομοφοβίασ, Τρανςφοβίασ και Αμφιφυλοφοβίασ (IDAHOBIT), ςτθν ΕΣΘΕΑ. Σο 

ΤΔ εκπροςϊπθςε θ Πάρβυ Πάλμου. 

12.τισ 30 Μαΐου 2017, το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςε θμερίδα που διοργάνωςε  το Τμιμα Δικαιωμάτων του ΣΥΙΗΑ, θ 

Νεολαία του ΣΥΙΗΑ και θ Νομαρχιακι Α' Ακινασ, με κζμα ςυηιτθςθσ τθ Νομικι Αναγνϊριςθ τθσ Ταυτότθτασ 

Φφλου. Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτον Πολυχϊρο ΣΡΟΥΤΝΙΚ και το ΤΔ εκπροςϊπθςε θ Άννα Απζργθ. 8 

Ιοφνιοσ 2017 

13.Σθν Παραςκευι 2 Ιουνίου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Ανακοίνωςθ με κζμα: «ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΔ: Μάιοσ 2016 – 

Απρίλιοσ 2017».Σο ΤΔ πιςτό ςτισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ ςτθν Κοινωνία των Πολιτϊν και 

γενικότερα ςτον δθμόςιο βίο τθσ χϊρασ, με τθν ανακοίνωςθ αυτι ζδωςε ςτθν δθμοςιότθτα προσ ενθμζρωςθ των 

μελϊν του, αλλά και κάκε άλλου ενδιαφερόμενου, αναλυτικό απολογιςμό, τόςο πεπραγμζνων, όςο και 

οικονομικό.9 

14.τισ 6 Ιουνίου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Ανακοίνωςθ με κζμα: «Αρχαιρεςίεσ ΣΥΔ και κατανομι αρμοδιοτιτων».10 

15.Σθν Σετάρτθ 7 Ιουνίου 2017, το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςτθν Επιτροπι Ιςότθτασ, Νεολαίασ και Δικαιωμάτων του 

Ανκρϊπου, ςτθ Βουλι των Ελλινων, ςε ςυηιτθςθ με κζμα τα πορίςματα και τισ ςυςτάςεισ τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ 

του 2016, του Δικτφου Καταγραφισ Περιςτατικϊν Ρατςιςτικισ Βίασ. Σο ΤΔ εκπροςϊπθςε με ομιλία θ Πρόεδροσ 

Μαρίνα Γαλανοφ.11 

16.τισ 9 Ιουνίου 2017θμζρα Παραςκευι, το ΣΥΔ κατάκεςε Eπιςτολι προσ τον Ρρωκυπουργό τθσ Ελλάδασ κ. 

Αλζξθ Τςίπρα με αφορμι τθ ςυνζντευξι ςασ ςτθ τελευταία ζκδοςθ του Περιοδικοφ Antivirus.12 

17.Σθν ίδια θμζρα επίςθσ, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταφρο Κοντονι με εκπροςϊπουσ του ΣΥΔ, με κφριο κζμα ςυηιτθςθσ το ςχζδιο 

νόμου τθσ νομικισ αναγνϊριςθσ τθσ ταυτότθτασ φφλου. Σο ΤΔ εκπροςωπικθκε από τθν Πρόεδρο Μαρίνα 

Γαλανοφ, τθν Γ.Γ. φλβια Κουρεντηι και τθν Σαμία Αριάδνθ Προκοπίου. 

                                                           
7
Ανακοίνωςθ 23.05.2017: 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/23/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-29-
%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80/ 
 
8
Εκδιλωςθ ΤΡΛΗΑ 30.05.2017: http://t-zine.gr/ekdilosi-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou-tou-tmimatos-dikeomaton-

tou-syriza/ 
9
Ανακοίνωςθ 02.06.2017: 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/02/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-
%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82-2016/ 
10

Ανακοίνωςθ 06.06.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/06/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-
%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1/ 
11

Βίντεο 07.06.2017: https://www.youtube.com/watch?v=9d1beJtDP_Q 
12

Επιςτολι προσ τον Πρωκυπουργό 09.06.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/09/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B
7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8/ 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/23/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-29-%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/23/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-29-%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/23/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-29-%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80/
http://t-zine.gr/ekdilosi-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou-tou-tmimatos-dikeomaton-tou-syriza/
http://t-zine.gr/ekdilosi-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou-tou-tmimatos-dikeomaton-tou-syriza/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/02/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82-2016/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/02/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82-2016/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/02/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82-2016/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/06/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/06/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/06/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.youtube.com/watch?v=9d1beJtDP_Q
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/09/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/09/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/09/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8/


4 
 

18.Σο ΤΔ πραγματοποίθςε καμπάνια πάνω ςτα κζματα τθσ τρανσ ατηζντασ με ζμφαςθ τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ 
ταυτότθτασ φφλου με κζμα: «Στείλε το μινυμα – Pass the message». Θ καμπάνια χωρίςτθκε ςε δφο μζρθ:  
α. Διαδικτυακά. τισ 5 Ιουνίου 2017, δθμιουργικθκε εκδιλωςθ ςτο facebook, όπωσ και profilepicture frame και 
hashtags, με το ςφνκθμα τθσ καμπάνιασ, όπου πάνω από 500 άτομα άλλαξαν τισ φωτογραφίεσ του προφίλ τουσ 
προωκϊντασ τθν καμπάνια,  
β. Δράςθ Δρόμου.τισ 14 Ιουνίου, διοργανϊκθκε Δράςθ Δρόμου, μζςα ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων του 6ου 
ThessalonikiPride 2017, ςτον πεηόδρομο τθσ οδοφ Ηεφξιδοσ ςτθ Θεςςαλονίκθ. τθ Δράςθ Δρόμου ςυμμετείχε και 
ομάδα εκελοντϊν τθσ PRAKSIS, όπου μαηί με τα μζλθ του ΤΔ, ενθμζρωςαν περιςςότερα από 500 άτομα, πάνω ςτα 
τρανσ κζματα, αλλά και ςε κζματα των ςεξουαλικϊν μεταδιδόμενων νοςθμάτων, τισ κινθτζσ μονάδεσ, ενϊ 
μοιράςτθκαν ενθμερωτικά φυλλάδια και προφυλακτικά. Επίςθσ οι παρευριςκόμενοι, είχαν τθν ευκαιρία να 
γράψουν ςε χαρτόνια που υπιρχαν ςτον πάγκο του ΤΔ, τα δικά τουσ μθνφματα ενάντια ςτον ρατςιςμό, τθν 
τρανςφοβία κλπ. τα οποία κρεμάςτθκαν ςε όλο το χϊρο του πεηόδρομου. 
 

19.Από τισ 14 ζωσ και τισ 17 Ιουνίου το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςτο 6ο Φεςτιβάλ Υπερθφάνειασ Θεςςαλονίκθσ, τόςο με 

δράςεισ και εκδθλϊςεισ, όςο και με περίπτερο, χαιρετιςμό αλλά και ςυμμετοχι ςτθν Ρορεία Υπερθφάνειασ το 

άββατο 17 Λουνίου. 

20.τισ 20 Ιουνίου 2017 το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Συνάντθςθ εκπροςϊπων του ΣΥΔ με τον 

Υπουργό Δικαιοςφνθσ, κφριο Κοντονι».Με αυτό το δελτίο τφπου, ενθμζρωςε για τθ ςυνάντθςθ εκπροςϊπων του 

ΤΔ με τον Τπουργό Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, που πραγματοποιικθκε τθν Τετάρτθ 

14 Ιουνίου.13 

21.Σθν Πζμπτθ 22 Ιουνίου 2017, το ΣΥΔ ςυμμετείχε με ομιλία ςε ςεμινάριο που διοργανϊκθκε από τθν ΕΡΑΨΥ, με 

κζμα: «Φροντίδα ψυχικισ υγείασ μετακινοφμενων και μθ πλθκυςμϊν. Εκπαίδευςθ από επαγγελματίεσ». Σο 

ςεμινάριο διοργανϊκθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Social Dynamo, ενϊ το ΤΔ εκπροςϊπθςε με ομιλία τθσ Μαρίνασ 

Γαλανοφ θ Άννα Απζργθ. 

22.Επίςθσ τθν ίδια θμζρα το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Ραρζμβαςθ του ΣΥΔ ςε ςυνάντθςθ 

οργανϊςεων με το ΚΕΕΛΡΝΟ».14 

23. τισ 23 ζωσ και ςτισ 24 Ιουνίου 2017, το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςτο 2ο Φεςτιβάλ Υπερθφάνειασ τθσ Ράτρασ (2o 

Patra’sPride 2017), τόςο με περίπτερο, ομιλίεσ και χαιρετιςμό, όςο και ςυμμετοχι ςτθν Ρορεία Υπερθφάνειασ. 

υγκεκριμζνα, τθν Παραςκευι 23 Ιουνίου, διοργανϊκθκε Workshop με κζμα: «Ψυχικι Αρχιτεκτονικι: 

Αποδομϊντασ τθν ςωματικότθτα- Ψ- Architecture:DecomposingCorporeality», από τθν Πάρβθ Πάλμου, 

Ψυχοκεραπεφτρια Gestalt, Μζλοσ του ωματείου Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν, ενϊ μετζπειτα υπιρχε ομιλία από τθν 

Άννα Απζργθ με κζμα τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου. Σο άββατο 24 Ιουνίου, επίςθσ θ Πάρβθ 

Πάλμου ζκανε ομιλία με κζμα: «Ζνα ςϊμα πολλζσ ταυτότθτεσ: Ρολλζσ ταυτότθτεσ, πολλζσ Ρερςόνεσ». 

24. τισ 28 Ιουνίου 2017 το ΤΔ ςυμμετείχε ςε εκδιλωςθ που διοργάνωςε το Τμιμα Δικαιωμάτων του ΣΥΙΗΑ 

Θεςςαλονίκθσ, με κζμα το χΝ τθσ Νομικισ Αναγνϊριςθσ τθσ Ταυτότθτασ Φφλου.το πάνελ τθσ ςυηιτθςθσ 

ςυμμετείχαν με ομιλίεσ θ Γενικι Γραμματζασ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

ΔικαιωμάτωνΜαρία Γιαννακάκθ, ο Αξιωματικόσ του Σμιματοσ Αντιμετϊπιςθσ Ρατςιςτικισ Βίασ τθσ ΕΛ.Α.Μιχάλθσ 

Λϊλθσ, ενϊ το ΤΔ εκπροςϊπθςαν ο Γραμματζασ Περιφζρειασ Αναςτάςιοσ Ηαρίφθσ και ο ψυχίατροσ και 

Τπεφκυνοσ Κεμάτων Τγείασ Σταφροσ Μπουφίδθσ.  
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Δελτίο Σφπου 20.06.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/20/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84-5/ 
14

Δελτίο Σφπου 22.06.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD/ 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/20/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84-5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/20/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84-5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/20/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84-5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/22/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD/
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25. τισ 30 Ιουνίου 2017 το ΤΔ ςυμμετείχε ςε εκπαιδευτικό ςεμινάριο που διοργάνωςε θ Υπθρεςία Αςφλου με 

κζμα «LGBTQI άτομα ςτθ διαδικαςία αςφλου». Σο ςεμινάριο το παρακολοφκθςαν περίπου 40 χειριςτζσ – 

χειρίςτριεσ υποκζςεων διεκνοφσ προςταςίασ, ενϊ ανάμεςα ςτισ εκπαιδεφτριεσ ιταν θ Πρόεδροσ του ωματείου 

Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν Μαρίνα Γαλανοφ, κακϊσ και εκπρόςωποι τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου, τθσ EASO και τθσ 

Υπατθσ Αρμοςτείασ.15 

Ιοφλιοσ 2017 

26. τισ 1 Ιουλίου 2017, τoΣΥΔ ςυμμετείχε ςε Εργαςτιριο με κζμα: «Ανκρϊπινα Δικαιϊματα ςτθν πράξθ», που 

διοργανϊκθκε από τθ Γραμματεία Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων τθσ Δθμοκρατικισ υμπαράταξθσ, ςτα πλαίςια του 

τριιμερου προγραμματικοφ και πολιτικοφ υνεδρίου τθσ Δθμοκρατικισ Συμπαράταξθσ, που πραγματοποιικθκε 

ςτο Στάδιο Ειρινθσ και Φιλίασ. Διοργανϊκθκαν τζςςερα πάνελ ςυηθτιςεων, όπου αναπτφχκθκαν κζματα όπωσ, 

δικαιϊματα των Ρομά, ΛΟΑΣΚΛ δικαιϊματα, ρατςιςμόσ και ρθτορικι μίςουσ, προςφυγικό - μεταναςτευτικό. 

27 .τισ 6 Ιουλίου2017 θμζρα Πζμπτθ, πραγματοποιικθκε προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ εκπροςϊπων του ΣΥΔ, 

με εκπροςϊπουσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ ςτα γραφεία του κόμματοσ, και ςυγκεκριμζνα με τον Τομεάρχθ 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, βουλευτι Καβάλασ τθσ ΝΔ, κφριο Ραναγιωτόπουλο, 

τον Γραμματζα Ειδικϊν Ρλθκυςμιακϊν Ομάδων ΝΔ, κφριο Γιϊργο Σταμάτθ, τον Αναπλθρωτι Γραμματζα 

Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Επικοινωνίασ ΝΔ, κφριο Νίκο Σωτθρόπουλο και τον Συντονιςτι Τομζα Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ΝΔ, κφριο Νίκο Λαγαρία, με κζμα το ςχζδιο νόμου για τθ νομικι 

αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου. Για τθ ςυγκεκριμζνθ ςυνάντθςθ εκδόκθκε από το ΤΔ Δελτίο Τφπου με κζμα: 

«Συνάντθςθ του ΣΥΔ με τον Τομεάρχθ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων τθσ ΝΔ»16. 

28 .τισ 11 Ιουλίου 2017 θμζρα Σρίτθ, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ του Ρροζδρου τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ 

Κυριάκου Μθτςοτάκθ, με εκπροςϊπουσ των ΛΟΑΤΚΙ οργανϊςεων και ςωματείων, ςτα γραφεία του κόμματοσ ςτο 

Μοςχάτο. Σο ΣΥΔ εκπροςωπικθκε από τθν Πρόεδρο Μαρίνα Γαλανοφ, τθν Γ.Γ. ίλβια Κουρεντηι και τθν Άννα 

Απζργθ. Για τθ ςυνάντθςθ αυτι το ΤΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Συνάντθςθ εκπροςϊπων LGBTQI 

οργανϊςεων με τον Ρρόεδρο τθσ ΝΔ, Κυριάκο Μθτςοτάκθ».17 

29. Σθν Παραςκευι 28 Ιουλίου 2017, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ εκπροςϊπων τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου Αττικισ, 

με εκπροςϊπουσ του ΣΥΔ. τθν ςυνάντθςθ ζλαβαν μζροσ από τθν Τπθρεςία Αςφλου θ Ελζνθ Πετράκθ, ο Νίκοσ 

Χριςτοδουλίδθσ και θ Ειρινθ Κφλθ, ενϊ από το ΤΔ θ Μαρίνα Γαλανοφ και θ Άννα Απζργθ. Θ ςυνάντθςθ διιρκεςε 1 

ϊρα ενϊ το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ ιταν οι ΛΟΑΤΚΙ πρόςφυγεσ.  Για τθν ςυνάντθςθ ζγινε ανακοίνωςθ μζςα από τισ 

επίςθμεσ ςελίδεσ του ΤΔ ςτο facebook και twitter.18 

Αφγουςτοσ 2017 

30. Σθν Δευτζρα 7 Αυγοφςτου 2017, το ΣΥΔ απζςτειλε ευχαριςτιρια επιςτολι ςτο Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και 

Ανκρωπίνου Δυναμικοφ (ΕΛΕΑΔ), για τθν ςυμπερίλθψθ προτάςεων του ΤΔ ςχετικά με του ΛΟΑΣΚΛ πρόςφυγεσ, 

ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ του, για τθν Εργαςία και τθν Απαςχόλθςθ για το 2017.   
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Δελτίο Σφπου 30.06.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-
%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84-2/ 
16

Δελτίο Σφπου 06.07.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/07/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD/ 
17

Δελτίο Σφπου 11.07.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/07/12/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-lgbtqi/ 
18

Ανακοίνωςθ 28.07.2017 fb : 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648702348474305&id=971845076160039 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/06/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/07/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/07/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/07/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/07/12/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-lgbtqi/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/07/12/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-lgbtqi/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/07/12/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-lgbtqi/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648702348474305&id=971845076160039
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31. τισ 31 Αυγοφςτου 2017 θμζρα το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα : «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ: Θ 

ΚΑΙΝΟΥΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΑΝΣ» - με  το οποίο ΤΔ ζκανε γνωςτι τθ 

ςυμμετοχι του ςτθν καμπάνια τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ για τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου. τθν 

καμπάνια ςυμμετείχαν θ Διεκνισ Αμνθςτία, το ωματείο Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν (ΤΔ), θ ColourYouth& το 

AllOut.19 

Σεπτζμβριοσ 2017 

32. Σθν Κυριακι 9 Σεπτεμβρίου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Ζναρξθ Ομάδασ Ψυχολογικισ 

Υποςτιριξθσ Επικοινωνίασ και Αυτογνωςίασ για τρανσ ανκρϊπουσ 2017 – 2018»,20 ςυνεχίηοντασ τθ διαρκι 

υποςτιριξθ ςε τρανσ και φυλοδιαφορετικά πρόςωπα ςε αυτόν τον τομζα. 

33. Από τθν Πζμπτθ 14 ζωσ και τθν Κυριακι 17 Σεπτεμβρίου 2017, το ΣΥΔ ςυμμετείχε με περίπτερο ςτο 

τετραιμερο Φεςτιβάλ GreenWave 2017 ςτθ Θεςςαλονίκθ, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ τθσ κοινωνίασ για κζματα 

κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και ελευκεριϊν των τρανσ ανκρϊπων. 

34.Σθν Πζμπτθ 14 Σεπτεμβρίου 2017 επίςθσ το ΣΥΔ ςυμμετείχε με ομιλία ςτθν 5θ Ρανελλινια Συνάντθςθ «AIDS & 

Θπατίτιδεσ - ΡΟΛΘΨΘ - ΔΙΑΓΝΩΣΘ - ΘΕΑΡΕΙΑ». Σο ΤΔ ςτο επιςτθμονικό ςυνζδριο εκπροςϊπθςε θ Άννα Απζργθ 

ωσ Τπεφκυνθ του Ζργου «Ενδυναμϊνοντασ τθν τρανσ κοινότθτα», ενϊ για τθν PRAKSIS ειςιγθςθ ζκανε ο 

Απόςτολοσ Καλογιάννθσ.   

35.Σθν Παραςκευι 15 Σεπτεμβρίου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Ντροπιαςτικι απόφαςθ για το 

Ελλθνικό Κράτοσ Δικαίου: όχι μόνο δεν προςτατεφονται οι υπεραςπιςτζσ ανκρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά 

τιμωροφνται». Με αυτό το δελτίο τφπου το ςωματείο εξζφραςε τθν βακιά του κλίψθ και ανθςυχία για το κράτοσ 

δικαίου ςτθ χϊρα μασ, μετά από ντροπιαςτικι απόφαςθ του Πρωτοδικείου Κεςςαλονίκθσ που επιδίκαςε αγωγι για 

«ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ» ςε δικθγόρο υπεραςπίςτρια ανκρωπίνων δικαιωμάτων που κατιγγειλε βαριζσ 

παραβιάςεισ ανκρωπίνων δικαιωμάτων που δζχτθκε όταν βρζκθκε ςε κζςθ κράτθςθσ κλειδωμζνθ ςε κελί τθσ 

αςτυνομίασ για τθν υπεράςπιςθ τρανσ γυναίκασ πελάτθ τθσ. Σο Δελτίο Σφπου μεταφράςτθκε και ςτα αγγλικά.21 

36. Σθν Δευτζρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 κατατζκθκε ςτο Ελλθνικό Κοινοβοφλιο το ΣχΝ για τθ νομικι αναγνϊριςθ 

τθσ ταυτότθτασ φφλου. χολιαςμό ζκανε θ Πρόεδροσ του ΤΔ Μαρίνα Γαλανοφ ςτο t-zine.gr,  ςτα πλαίςια 

ενθμζρωςθσ τθσ κοινωνίασ.22 

37. Σθν Σετάρτθ 20 Σεπτεμβρίου 2017, το ΣΥΔ μαηί με τθ Διεκνι Αμνθςτία, το AllOut και τθν Colour Youth, 

εξζδωςαν Κοινι Δθμόςια Διλωςθ με κζμα: «ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΓΝΩΙΣΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ 

ΦΥΛΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΡΛΘΩΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΑΝΣ ΑΤΟΜΩΝ».23 

                                                           
19

Δελτίο Σφπου 31.08.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/08/31/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B7-%CE%BA/ 
 
20

Δελτίο Σφπου 09.09.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-
%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9/ 
21

Δελτίο Σφπου (GR) 15.09.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/15/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3/ 
Δελτίο Σφπου (EN) 15.09.2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/15/press-release-shameful-
decision-by-the-greek-rule-of-law-not-only-are-defenders-of-human-rights-not-protected-but-punished/ 
22

 χολιαςμόσ Μαρίνασ Γαλανοφ 18.09.2017: http://t-zine.gr/katatethike-simera-sto-kinovoulio-to-schn-gia-ti-nomiki-
anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/ 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/08/31/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B7-%CE%BA/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/08/31/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B7-%CE%BA/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/08/31/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B7-%CE%BA/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/15/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/15/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/15/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/15/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/15/press-release-shameful-decision-by-the-greek-rule-of-law-not-only-are-defenders-of-human-rights-not-protected-but-punished/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/15/press-release-shameful-decision-by-the-greek-rule-of-law-not-only-are-defenders-of-human-rights-not-protected-but-punished/
http://t-zine.gr/katatethike-simera-sto-kinovoulio-to-schn-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/
http://t-zine.gr/katatethike-simera-sto-kinovoulio-to-schn-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/
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38. τισ 21 Σεπτεμβρίου 2017 θμζρα Πζμπτθ, το ΣΥΔ εξζδωςε Ανακοίνωςθ με κζμα: «Το Σωματείο Υποςτιριξθσ 

Διεμφυλικϊν ηθτά τθν οικονομικι ςτιριξι ςου». Με αυτι τθν ανακοίνωςθ κάλεςε όςεσ και όςουσ πολίτεσ ζχουν 

τθν οικονομικι δυνατότθτα και ςτθρίξουν τον αγϊνα τθσ κοινότθτάσ μασ για ίςα δικαιϊματα και ελευκερίεσ, να 

ςτθρίξουν οικονομικά το ωματείο μασ.24 

39. Σθν Παραςκευι 22 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ των ΛΟΑΤΚΙ οργανϊςεων με το Ροτάμι 

και τον Πρόεδρο του κόμματοσ Σταφρο Θεοδωράκθ. Σο ΤΔ εκπροςϊπθςαν θ ίλβια Κουρεντηι, θ Άννα Απζργθ, θ 

Αριάδνθ Προκοπίου και ο Κίμωνασ Μελικζρτθσ.25 

40. Σο άββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 το ΣΥΔ ςυμμετείχε με περίπτερο ςτθν 11 Αντιρατςιςτικι Γιορτι ςτθν Ακινα.  

41. Σθν Κυριακι 24 Σεπτεμβρίου 2017, το ΣΥΔ μαηί με τισ οργανϊςεισ Colour Youth – Κοινότθτα LGBTQ Νζων 

Ακινασ, Οικογζνειεσ Ουράνιο Τόξο, Υπεριφανοι Γονείσ, ΟΛΚΕ Ομοφυλοφιλικι & Λεςβιακι Κοινότθτα Ελλάδασ, 

Proud Seniors Greece -Ομάδα Τποςτιριξθσ ΛΟΑΣΚΛ Ατόμων Θλικίασ 50 και Άνω και Ρολφχρωμο Σχολείο, εξζδωςαν 

Κοινό Δελτίο Τφπου με κζμα: «ΣΥΝΑΝΤΘΣΘ LGBTQI ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΡΟΤΑΜΙ».26 

42.Σθν Σετάρτθ 27 Σεπτεμβρίου 2017, το ΣΥΔ ςυμμετείχε ομιλία, ςτθ Διαρκι Επιτροπι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

Δθμόςιασ Τάξθσ και Δικαιοςφνθσ τθσ Βουλισ των Ελλινων, με κζμα ςυηιτθςθσ το χΝ για τθ νομικι αναγνϊριςθ 

τθσ ταυτότθτασ φφλου. Σο ΤΔ εκπροςωπικθκε από τθν Πρόεδρο του ςωματείου Μαρίνα Γαλανοφ.27 

43. τισ 30 Σεπτεμβρίου 2017 θμζρα άββατο το ΣΥΔ ςυμμετείχε με ομιλία ςτο Διεκνζσ Φεςτιβάλ ΛΟΑΤΚΙ Ταινιϊν 

Θεςςαλονίκθσ. Σο ΤΔ εκπροςϊπθςε ο Γραμματζασ Περιφζρειασ Αναςτάςιοσ Ηαρίφθσ. 

Οκτϊβριοσ 2017 

44. τισ 2 Οκτωβρίου 2017 το ΣΥΔ ξεκίνθςε διαδικτυακι καμπάνια εν όψει τθσ ψιφιςθσ τθσ νομικισ αναγνϊριςθσ 

τθσ ταυτότθτασ φφλου, με τίτλο: «#Be My Voice». τθν καμπάνια ζλαβαν μζροσ πάνω από 600 άτομα, όπου 

άλλαξαν τθν εικόνα του προφίλ τουσ, βάηοντασ το πλαίςιο τθσ καμπάνιασ ςτθρίηοντασ με αυτό τον τρόπο τα 

δικαιϊματα των τρανσ ανκρϊπων. 

45. Σθν Πζμπτθ 5 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ εκπρόςωπων των τεςςάρων οργανϊςεων που 

δουλεφουν πάνω ςτα δικαιϊματα των τρανσ ατόμων (ωματείο Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν, Colour Youth, Κοινότθτα 

Lgbtq Νζων Ακινασ, Διεκνισ Αμνθςτία και AllOut), με τθ Γενικι Γραμματζα Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων, κυρία Μαρία Γιαννακάκθ, όπου και τθσ παρζδωςαν 23,782 υπογραφζσ για το νομοςχζδιο για τθ 

νομικι αναγνϊριςθ ταυτότθτασ φφλου. Θ ςυλλογι υπογραφϊν ζγινε ςτο πλαίςιο τθσ Κοινισ Εκςτρατείασ των πιο 

πάνω οργανϊςεων με τίτλο: «Ελλάδα κάνε το Σωςτό:  Θ καινοφργια νομοκεςία πρζπει να ςζβεται τα δικαιϊματα 

των τρανσ ατόμων». τόχοσ τθσ εκςτρατείασ αυτισ θ διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των 

                                                                                                                                                                                                                 
23

Κοινι Δθμόςια Διλωςθ 20.09.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/20/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B7-
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9/ 
24

Ανακοίνωςθ 21.09.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/21/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82/ 
25

υνάντθςθ ΛΟΑΣΚΛ οργανϊςεων με το Ποτάμι 22.09.2017: http://t-zine.gr/synantisi-tou-stavrou-theodoraki-me-meli-tis-
loatki-kinotitas/ 
26

υνάντθςθ ΛΟΑΣΚΛ οργανϊςεων με το Ποτάμι 22.09.2017: http://t-zine.gr/synantisi-tou-stavrou-theodoraki-me-meli-tis-
loatki-kinotitas/ 
27

Ομιλία τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτθ Βουλι 27.09.2017: https://www.youtube.com/watch?v=Bn5D6Vuq_aM 
Δευτερολογία τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτθ Βουλι 27.09.2017: https://www.youtube.com/watch?v=peXnLru1KtM 
Επιτροπι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Δθμόςιασ Σάξθσ και Δικαιοςφνθσ 27.09.2017: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-
Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#52afa407-5e07-4aea-a7a2-a7fc00a0af0d 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/20/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/20/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/20/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/21/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/21/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/09/21/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82/
http://t-zine.gr/synantisi-tou-stavrou-theodoraki-me-meli-tis-loatki-kinotitas/
http://t-zine.gr/synantisi-tou-stavrou-theodoraki-me-meli-tis-loatki-kinotitas/
http://t-zine.gr/synantisi-tou-stavrou-theodoraki-me-meli-tis-loatki-kinotitas/
http://t-zine.gr/synantisi-tou-stavrou-theodoraki-me-meli-tis-loatki-kinotitas/
https://www.youtube.com/watch?v=Bn5D6Vuq_aM
https://www.youtube.com/watch?v=peXnLru1KtM
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#52afa407-5e07-4aea-a7a2-a7fc00a0af0d
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#52afa407-5e07-4aea-a7a2-a7fc00a0af0d
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τρανσ ανκρϊπων από τθν νζα νομοκεςία. Θ Κοινι Εκςτρατεία είχε τθν υποςτιριξθ των οργανϊςεων Transgender 

Europe και ILGA Europe. Για τθν ςυνάντθςθ αυτι εκδόκθκε κοινό δελτίο τφπου.28 

46. Σθν Παραςκευι 6 Οκτωβρίου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα:  «Απαράδεκτθ ςτάςθ από τθν 

Ζνωςθ Κεντρϊων ςτο νομοςχζδιο για τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου». Σο ΤΔ με το παρόν δελτίο 

τφπου, εξζφραςε δθμόςια τθν ζκπλθξθ αλλά και τθν δυςφορία του μετά από δθλϊςεισ ςε τθλεοπτικό κανάλι του 

Προζδρου τθσ Ζνωςθσ Κεντρϊων, κυρίου Βαςίλθ Λεβζντθ.29 

47. τισ 7 Οκτωβρίου 2017 θμζρα άββατο, το ΣΥΔ εξζδωςε Ανακοίνωςθ με τθν οποία ζκανε ανοιχτό κάλεςμα 

προσ όλουσ ϊςτε να παρευρεκοφν ζξω από το Ελλθνικό Κοινοβοφλιο εν όψει τθσ ψιφιςθσ του νομοςχεδίου για τθ 

νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου.30 

48. Σθν Δευτζρα 9 Οκτωβρίου 2017, μζλθ του ΣΥΔ παρευρζκθκαν ζξω από το Ελλθνικό Κοινοβοφλιο ςε ανοιχτι 

ςυγκζντρωςθ που διοργάνωςαν το ΤΔ, θ Colour Youth, θ Διεκνισ Αμνθςτία και το AllOut, εν όψει τθσ ψιφιςθσ του 

νομοςχεδίου για τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου. 

49. Σθν Σρίτθ 10 Οκτωβρίου 2017, εκπρόςωποι του ΣΥΔ παρευρζκθκαν ςτα κεωρεία του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου, 

ςτθ διαδικαςία τθσ ιςτορικισ ψιφιςθσ του νόμου 4491/2017 για τθν νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου.   

50. Σθν ίδια θμζρα το ΣΥΔ αμζςωσ μετά τθν ψιφιςθ του νόμου, εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Το ΣΥΔ 

καλωςορίηει τθν ψιφιςθ του νόμου για τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου και ςυνεχίηει τον αγϊνα 

για τθν βελτίωςι του». Με αυτό το Δελτίο Σφπου το ΤΔ καλωςόριςε με ιδιαίτερθ ικανοποίθςθ τθν ψιφιςθ του 

νόμου για τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου ωσ το πρϊτο κετικό βιμα ςτθν κατεφκυνςθ τθσ απόλαυςθσ 

κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και ελευκεριϊν, ενϊ διλωςε πωσ κα ςυνεχίςει τον αγϊνα του με περιςςότερθ δφναμθ 

και επιμονι για τθν περαιτζρω βελτίωςι του.31 

51. Σθν Δευτζρα 16 Οκτωβρίου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «ΝΔ και Ζνωςθ Κεντρϊων ςε 

κρεςζντο τρανςφοβικοφ λόγου και ακζτθςθσ υποςχζςεων»,  καταγγζλλοντασ τον λόγο προκατάλθψθσ και 

τρανςφοβικοφ λόγου από τα δφο αυτά κόμματα ςτο Ελλθνικό Κοινοβοφλιο κατά τθ ψιφιςθ του νόμου για τθ 

νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου.32 

                                                           
28

Δελτίο Σφπου 05.10.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/05/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF-
%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-23782-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86/ 
29

Δελτίο Σφπου 06.10.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-
%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7/ 
30

Ανακοίνωςθ – Κάλεςμα 07.10.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/07/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B
1-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-9-
%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85-2017-%CF%89%CF%81%CE%B1-1700-
%CE%B5%CE%BE%CF%89/ 
31

 Δελτίο Σφπου 10.10.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/10/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-
%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%88/ 
32

Δελτίο Σφπου 16.10.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%8E%CF%89%CE%BD-
%CF%83%CE%B5/ 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/05/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-23782-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/05/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-23782-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/05/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-23782-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/05/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-23782-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/07/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-9-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85-2017-%CF%89%CF%81%CE%B1-1700-%CE%B5%CE%BE%CF%89/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/07/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-9-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85-2017-%CF%89%CF%81%CE%B1-1700-%CE%B5%CE%BE%CF%89/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/07/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-9-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85-2017-%CF%89%CF%81%CE%B1-1700-%CE%B5%CE%BE%CF%89/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/07/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-9-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85-2017-%CF%89%CF%81%CE%B1-1700-%CE%B5%CE%BE%CF%89/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/10/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%88/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/10/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%88/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/10/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%88/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/10/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%88/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%8E%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%B5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%8E%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%B5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%8E%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%B5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%8E%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%B5/
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52. Σο άββατο 21 Οκτωβρίου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Διεκνισ Θμζρα Τρανσ 

Αποπακολογικοποίθςθσ - Θ κζςθ του Διαπολιτιςμικοφ Κλάδου τθσ Ελλθνικισ Ψυχιατρικισ Εταιρείασ». Σο ΤΔ με 

αυτό το δελτίο τφπου, ανακοίνωςε τθ ςυμμετοχι του ςτθν διεκνι καμπάνια για τθν πλιρθ αποπακολογικοποίθςθ 

και αποψυχιατρικοποίθςθ των τρανσ ανκρϊπων, με τθν ευκαιρία τθσ Διεκνοφσ Θμζρασ Δράςθσ για τθν 

Αποπακολογικοποίθςθ τθσ Σρανσ Κατάςταςθσ.33 

53. Σθν Δευτζρα 30 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ εκπροςϊπων του ΣΥΔ και τθσ Colour Youth, 

με τθ Γενικι Γραμματζα Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Γιαννακάκθ. Για τθν ςυνάντθςθ εκδόκθκε Κοινι 

Ανακοίνωςθ των οργανϊςεων με κζμα: «Συνάντθςθ εκπροςϊπων του Σωματείου Υποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν και 

τθσ ColourYouth – Κοινότθτασ LGBTQ Νζων Ακινασ, με τθν Γ.Γ. του Υπ. Δικαιοςφνθσ Μ. Γιαννακάκθ για τθν 

εφαρμογι του Ν. 4491/2017».34 

54.Σθν ίδια θμζρα το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Οι παρατθριςεισ – προτάςεισ του ΣΥΔ ςτο υπό 

διαβοφλευςθ νομοςχζδιο για τον Σωφρονιςτικό Κϊδικα». Με αυτό το δελτίο τφπου, το ΤΔ κατζκεςε τισ 

παρατθριςεισ του ςτο υπό διαβοφλευςθ ςχζδιο νόμου του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων για τον ωφρονιςτικό Κϊδικα, κυρίωσ υπό τθν οπτικι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων των τρανσ και 

ίντερςεξ ανκρϊπων,  ςτα πλαίςια ςυνεχοφσ υποςτιριξθσ των δικαιωμάτων των τρανσ φυλακιςμζνων.35 

Νοζμβριοσ 2017 

55. Σθν Σετάρτθ 1 Νοεμβρίου εκπρόςωποι του ΣΥΔ παρευρζκθκαν υποςτθρικτικά ςτθν εκδίκαςθ τθσ πρϊτθσ 

υπόκεςθσ διαγραφισ του φφλου από τα λθξιαρχικά ζγγραφα μθ δυαδίκου - non binary - ατόμου, ςτο Ειρθνοδικείο 

Αμαρουςίου. Παρευρζκθκαν δθλϊνοντασ τθν πλιρθ υποςτιριξι τουσ εκ μζρουσ του ΤΔ θ Άννα Απζργθ και ο 

Κίμωνασ Μελικζρτθσ. 

56. Σθν Παραςκευι 3 Νοεμβρίου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Ανακοίνωςθ με κζμα: «Κάλεςμα τακτικϊν μελϊν του ΣΥΔ 

για ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθν Δευτζρα 6 Νοεμβρίου». Με τθν ανακοίνωςθ αυτι το ΤΔ κάλεςε όλα τα τακτικά 

μζλθ του ςε Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ τθν Δευτζρα 6 Νοεμβρίου, ςτο γραφείο του ΤΔ, υγγροφ 29, 1οσ όροφοσ 

και ϊρα 18.00 μ.μ.36 

57. Σθν ίδια θμζρα το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Θετικι ζκβαςθ αιτιματοσ διεκνοφσ προςταςίασ 

αςφλου για τρανσ γυναίκα που εκδόκθκε αυκθμερόν». Με αυτό το Δελτίο Σφπου, το ΤΔ ενθμζρωςε για τθ κετικι 

κατάλθξθ αιτιματοσ διεκνοφσ προςταςίασ τρανσ γυναίκασ πρόςφυγα που είχε βιϊςει ακραίεσ ςυνκικεσ 

κακοποίθςθσ και βίασ.37 

                                                           
33

Δελτίο Σφπου 21.10.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/21/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-
%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF/ 
 
34

Κοινι Ανακοίνωςθ 30.10.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/30/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF/ 
35

Δελτίο Σφπου 30.10.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%B9-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC/ 
36

Ανακοίνωςθ 03.11.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/03/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-
%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84/ 
37

 Δελτίο Σφπου 03.11.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/03/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/21/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/21/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/21/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/30/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/30/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/30/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/10/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/03/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/03/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/03/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/03/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF/
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58. Επίςθσ τθν ίδια θμζρα εκπρόςωποι του ΣΥΔ πραγματοποίθςαν ςυνάντθςθ με τον Τφυπουργό Εξωτερικϊν και 

Ευρωπαϊκϊν Τποκζςεων τθσ Γερμανίασ κφριο  Μίχαελ οτ. τθν ςυνάντθςθ παρευρζκθκαν εκπρόςωποι τθσ 

Γερμανικισ Πρεςβείασ ςτθν Ακινα κακϊσ και μζλθ τθσ οργάνωςθσ Colour Youth. Σο ΤΔ εκπροςϊπθςαν θ Μαρίνα 

Γαλανοφ, θ Πάρβυ Πάλμου, ο Κίμωνασ Μελικζρτθσ και θ Άννα Απζργθ και ςυηθτικθκε θ εξζλιξθ και πρόοδοσ των 

τρανσ δικαιωμάτων ςτθν Ελλάδα, με επίκεντρο τθν ψιφιςθ τθσ νομοκεςίασ για τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ 

ταυτότθτασ φφλου, αλλά και κζματα διεκνοφσ προςταςίασ αςφλου. 

59. τισ 6 Νοεμβρίου 2017, θμζρα Δευτζρα, πραγματοποιικθκε ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των τακτικϊν μελϊν 

του ΤΔ. Σα κζματα που ςυηθτικθκαν αφοροφςαν : αναγκαίεσ τροποποιιςεισ ςτο Καταςτατικό του ωματείου, 

κζματα υποςτιριξθσ τρανσ ανκρϊπων που βρίςκονται ςε αδυναμία, και λιψθ αποφάςεων για τθν περαιτζρω 

ενδυνάμωςθ και ςτοχευμζνθ διεκδίκθςθ των κεμάτων τθσ τρανσ ατηζντασ. 

60. Σθν Σετάρτθ 8 Νοεμβρίου, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «8 Νοεμβρίου - Διεκνισ Θμζρα Μνιμθσ και 

Αλλθλεγγφθσ για τουσ Κντερςεξ Ανκρϊπουσ». Με αυτό το δελτίο τφπου, τίμθςε τθ Διεκνι Θμζρα Μνιμθσ και 

Αλλθλεγγφθσ για τουσ Μντερςεξ Ανκρϊπουσ.38 

61. Σο άββατο 11 Νοεμβρίου 2017,το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «ΔΙΘΜΕΙΔΑ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΘΝΘ ΘΜΕΑ 

ΤΑΝΣ* ΜΝΘΜΘΣ 2017, ΚΥΙΑΚΘ 19 & ΔΕΥΤΕΑ 20 ΝΟΕΜΒΙΟΥ 2017, ΩΑ: 16.45, ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΘΜΟΥ 

ΑΘΘΝΑΙΩΝ». Με το δελτίο τφπου αυτό, το ΤΔ ζκανε γνωςτι τθν εκδιλωςθ για τθ Διεκνι Θμζρα Σρανσ Μνιμθσ, θ 

οποία πραγματοποιικθκε για όγδοθ χρονιά ςτθν Ακινα.39 

62. Σθν Σετάρτθ 15 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ του ΣΥΔ Περιφζρειασ με εκπροςϊπουσ 

ςωματείων και οργανϊςεων τθσ Κεςςαλονίκθσ εν όψει τθσ εκδιλωςθσ για τθ Διεκνι Θμζρα Σρανσ* Μνιμθσ, που 

διεξιχκθ ςτισ 27 Νοεμβρίου ςτο Δθμαρχείο τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

63. τισ 19 Νοεμβρίου και 20 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιικθκε θ διθμερίδατου ΣΥΔ για τθ Διεκνι Θμζρα 

Τρανσ Μνιμθσ ςτο Πνευματικό Κζντρο του Διμου Ακθναίων, ενϊ ακολοφκθςε θ Πορεία Μνιμθσ με προοριςμό τθ 

Βουλι των Ελλινων.40 

64. Σθν Πζμπτθ 23 Νοεμβρίου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «ΘΜΕΙΔΑ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΘΝΘ ΘΜΕΑ 

ΤΑΝΣ* ΜΝΘΜΘΣ 2017, ΔΕΥΤΕΑ 27 ΝΟΕΜΒΙΟΥ 2017, ΩΑ: 16.45, ΑΙΘΟΥΣΑ Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΘΣ – ΔΘΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ».41 

65. Σθν ίδια θμζρα επίςθσ το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Σάββατο 25 Νοεμβρίου: Συμμετοχι του ΣΥΔ 

ςτο Select Respect Forum, κακϊσ και ςε ανοικτό ςεμινάριο με κζμα τθν τρανσ ορατότθτα με τθν Rainbow 

Thessaloniki Youth».42 

                                                                                                                                                                                                                 
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%AD%CE%BA%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF/ 
38

Δελτίο Σφπου 08.11.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/08/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-8-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD/ 
39

 Δελτίο Σφπου 11.11.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/11/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%B7/ 
40

TDoR 2017 Ακινα: http://t-zine.gr/o-agonas-ton-trans-den-echi-teliosi/ 
41

Δελτίο Σφπου 23.11.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/23/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-27-11-2017-
%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CE%B3/ 
42

Δελτίο Σφπου 23.11.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/23/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/08/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-8-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/08/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-8-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/08/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-8-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/11/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%B7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/11/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%B7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/11/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%B7/
http://t-zine.gr/o-agonas-ton-trans-den-echi-teliosi/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/23/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-27-11-2017-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CE%B3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/23/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-27-11-2017-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CE%B3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/23/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-27-11-2017-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CE%B3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/23/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-27-11-2017-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CE%B3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/23/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF-25-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC/
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66. Σο άββατο 25 Νοεμβρίου 2017, το ΤΔ ςυμμετείχε ςτο 1ο Select Respect Forum, που πραγματοποιικθκε ςτθ 

Κεςςαλονίκθ ςτο Φιξ in art, μία διοργάνωςθ του Δικτφου Select Respect όπου το ΤΔ είναι μζλοσ, με ομιλία με 

κζμα: «Το χρονικό ενόσ νομοςχεδίου – Νομικι αναγνϊριςθ ταυτότθτασ φφλου». το εργαςτιριο μποροφςαν να 

δθλϊςουν ςυμμζτοχι μζχρι 25 άτομα και παρευρζκθκαν και τα 25,  ανάμεςα τουσ θ Γ.Γ. Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ Μαρία Γιαννακάκθ, θ Ειςαγγελζασ Ρατςιςμοφ Εμμανουζλα Κετςιετηι και θ 

Αςτυνόμοσ Β’ Σμθματάρχθσ του Σμιματοσ Αντιμετϊπιςθσ Ρατςιςτικισ Βίασ τθσ Κεςςαλονίκθσ Αςθμίνα Γκοντόλια. 

67. Σθν ίδια θμζρα επίςθσ το ΣΥΔ ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων του Ζργου «Ενδυναμϊνοντασ τθν τρανσ 

κοινότθτα» πραγματοποίθςε εκπαιδευτικό ςεμινάριο με κζμα τθν ταυτότθτα φφλου, ςε ςυνεργαςία με το 

Thessaloniki Rainbow Youth. Σο ςεμινάριο πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία του Thessaloniki Pride ενϊ ζλαβαν 

μζροσ πάνω από 45 άτομα. Σο ςεμινάριο για το ΤΔ ζκανε θ Άννα Απζργθ. 

68. Σθν Δευτζρα 27 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιικθκε θμερίδα του ΣΥΔ ςτο Δθμαρχιακό Μζγαρο 

Κεςςαλονίκθσ, για τθ Διεκνι Θμζρα Τρανσ Μνιμθσ και ςτθ ςυνζχεια θ Ρορεία Μνιμθσ. Θ εκδιλωςθ 

πραγματοποιικθκε για πζμπτθ ςυνεχι χρονιά ςτθ Κεςςαλονίκθ. 

69.Σθν Πζμπτθ 30 Νοεμβρίου 2017, το ΣΥΔ ςτα πλαίςια του Ζργου «Ενδυναμϊνοντασ τθν τρανσ κοινότθτα», 

πραγματοποίθςε εκπαιδευτικό ςεμινάριο με κζμα τθν ταυτότθτα φφλου, ςε ςυνεργαςία με τθ ΜΚΟ ΑΣΙΣ, ςε 

εργαηόμενουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και διερμθνείσ τθσ ΑΡΛ. Σο ςεμινάριο για το ΤΔ ζκανε θ Άννα Απζργθ. 

Δεκζμβριοσ 2017 

70. Σθν Παραςκευι 1 Δεκεμβρίου το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Οι παρατθριςεισ – προτάςεισ του ΣΥΔ 

ςτο Σχζδιο Νόμου για τθν Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ 

τθσ Ζμφυλθσ Βίασ».43 

71.Σθν ίδια θμζρα το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςε καμπάνια για τθν «Διεκνι Θμζρα Ρρόλθψθσ και Ενθμζρωςθσ για το 

HIV/AIDS», που διοργάνωςε θ PRAKSIS. Με αφορμι τθν 1 Δεκζμβρθ, θ PRAKSIS δθμιοφργθςε ζνα βίντεο για 

δεφτερθ ςυνεχι χρονιά, με ςτόχο να καταγράψει μζςα από εικόνεσ και πρόςωπα τθν ολιςτικι προςζγγιςθ με τθν 

οποία θ οργάνωςθ εφαρμόηει πολιτικζσ δθμόςιασ υγείασ. Σο ΤΔ και ςτα πλαίςια του Ζργου «Ενδυναμϊνοντασ τθν 

τρανσ κοινότθτα» ζλαβε μζροσ ςε αυτό.  44 

72. Σθν Σετάρτθ 6 Δεκεμβρίου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Οι παρατθριςεισ – προτάςεισ του 

ΣΥΔ ςτο Σχζδιο Νόμου: “Μζτρα προϊκθςθσ αναδοχισ και υιοκεςίασ». Με αυτό το δελτίο τφπου, το ΤΔ κατζκεςε 

τισ παρατθριςεισ – προτάςεισ του αναφορικά με το υπό διαβοφλευςθ ςχζδιο νόμου του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ: 

«Μζτρα προϊκθςθσ αναδοχισ και υιοκεςίασ».45 

73. τισ 7 Δεκεμβρίου, το ΣΥΔ υποςτιριξε υπόκεςθ  ζγγαμθσ τρανσ γυναίκασ, μζλοσ του ςωματείου ςτο 

Ειρθνοδικείο Ακθνϊν, ςτθν εκδίκαςθ υπόκεςθσ τθσ για τθν αλλαγι των ςτοιχείων των εγγράφων τθσ, και 

διόρκωςθ των εγγράφων του τζκνου ωσ προσ όνομα και φφλο γονζα. ςφμφωνα με τον νζο νόμο 4491/2017. Εκ 

                                                                                                                                                                                                                 
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF-25-
%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC/ 
43

 Δελτίο Σφπου 01.12.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/01/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84-2/ 
44

Βίντεο 01.12.2017: https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=TQbIXpivR88 
45

Δελτίο Σφπου 06.12.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84-3/ 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/01/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/01/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/01/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/01/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84-2/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=TQbIXpivR88
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84-3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84-3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84-3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/06/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84-3/
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μζρουσ του ΤΔ διλωςαν τθν υποςτιριξι τουσ, θ Άννα Απζργθ και ο Κίμωνασ Μελικζρτθσ, ενϊ τθν υπόκεςθ 

ανζλαβε νομικά ο δικθγόροσ Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ.46 

74. Σθν ίδια θμζρα επίςθσ το ΣΥΔ ςυμμετείχε με ομιλία ςε εκδιλωςθ που διοργάνωςε θ ομάδα Συνεργοί με τθν 

Θλιοφπολθ, με κζμα: «Ταυτότθτα φφλου: Νομικι Αναγνϊριςθ και προοπτικζσ». Σο ΤΔ εκπροςϊπθςε θ Άννα 

Απζργθ. 

75. Σθν Παραςκευι 9 Δεκεμβρίου 2017, το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςε εκπαιδευτικό ςεμινάριο – εργαςτιριο με κζμα: 

«LGBTQI άτομα ςτθ διαδικαςία αςφλου», το οποίο απευκυνόταν ςε χειριςτζσ υποκζςεων διεκνοφσ προςταςίασ 

αςφλου, που διοργάνωςε θ Τπθρεςία Αςφλου. το ςεμινάριο, ςυμμετείχαν περίπου ςαράντα χειριςτζσ – χειρίςτριεσ 

υποκζςεων διεκνοφσ προςταςίασ, ενϊ ανάμεςα ςτισ εκπαιδεφτριεσ ιταν θ Πρόεδροσ του ωματείου Τποςτιριξθσ 

Διεμφυλικϊν Μαρίνα Γαλανοφ, κακϊσ και εκπρόςωποι τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου, τθσ EASO και τθσ Υπατθσ 

Αρμοςτείασ.  47 

76. τισ 12 Δεκεμβρίου, το ΤΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Αντιεπιςτθμονικι εκδιλωςθ ςτον Ευαγγελιςμό 

που ψυχιατρικοποεί τθν ταυτότθτα φφλου». Με αυτό το δελτίο τφπου, το ΤΔ εξζφραςε όχι μόνο τθν ανθςυχία 

του, αλλά και τον αποτροπιαςμό και ζντονο αίςκθμα ντροπισ για το γεγονόσ ότι ζλαβε χϊρα ςε δθμόςιο 

νοςοκομείο του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ αντιεπιςτθμονικι εκδιλωςθ με κζμα: «Διαταραχζσ Σαυτότθτασ Φφλου: 

Νεότερα δεδομζνα ωσ προσ τθ διάγνωςθ και τθν αντιμετϊπιςθ».  48 

77. Σο άββατο 16 Δεκεμβρίου το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «17 Δεκεμβρίου: Διεκνισ Θμζρα για τον 

Τερματιςμό τθσ Βίασ που αντιμετωπίηουν τα πρόςωπα που αςκοφν Σεξουαλικι Εργαςία». Με αυτό  το δελτίο 

τφπου, το ΤΔ ςυμμετείχε και τίμθςε τθν Διεκνι Θμζρα για τον Σερματιςμό τθσ Βίασ που αντιμετωπίηουν τα 

πρόςωπα που αςκοφ ςεξουαλικι εργαςία, ςε  ςυνζχεια τθσ ςυνεχοφσ του δραςτθριοποίθςθσ και υπεράςπιςθσ των 

δικαιωμάτων και ελευκεριϊν των τρανσ προςϊπων που αςκοφν ςεξουαλικι εργαςία.49 

78. τισ 21 Δεκεμβρίου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Αντίκετθ ςτο δίκαιο τθσ Ε.Ε. θ προχπόκεςθ 

τθσ αγαμίασ για τα τρανσ πρόςωπα για τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου ϊςτε να λάβουν ςφνταξθ». 

Με αυτό το δελτίο τφπου, το ΤΔ ζκανε γνωςτζσ τισ προτάςεισ του Γενικοφ Ειςαγγελζα του Δικαςτθρίου τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΔΕΕ),  Michal Bobek, ςε υπόκεςθ ζγγαμθσ τρανσ γυναίκασ που λόγω τθσ μθ αναγνϊριςθσ τθσ 

ταυτότθτασ φφλου τθσ δεν ιταν δυνατόν να λάβει ςφνταξθ.50 

79. τισ 28 Δεκεμβρίου 2017, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Απάντθςθ του ΣΥΔ ςτο από 21.12.2017 

Δελτίο Τφπου τθσ Ζνωςθσ Επιςτθμονικοφ Ρροςωπικοφ Νοςοκομείου ‘Ο Ευαγγελιςμόσ’ – Ε.Ε.Ρ.Ν.Ε.». Με αυτό το 

δελτίο τφπου, το ΤΔ απάντθςε ςτο από 21 Δεκεμβρίου Δελτίο Σφπου τθσ «Ζνωςθσ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ 

                                                           
46

Εκδίκαςθ υπόκεςθσ τρανσ ζγγαμθσ γυναίκασ: http://t-zine.gr/stis-7-dekemvriou-tha-dikasti-ypothesi-engamou-trans-
prosopou-gia-anagnorisi-tou-fylou-ke-diorthosi-ton-engrafon-tou-teknou-os-pros-onoma-ke-fylo-gonea/ 
47

Δελτίο Σφπου 09.12.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-
%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84-3/ 
48

Δελτίο Σφπου 12.12.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/12/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B
A%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE/ 
49

Δελτίο Σφπου 16.12.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%8517-
%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD/ 
50

Δελτίο Σφπου 21.12.2017: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/21/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B7-
%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82/ 

http://t-zine.gr/stis-7-dekemvriou-tha-dikasti-ypothesi-engamou-trans-prosopou-gia-anagnorisi-tou-fylou-ke-diorthosi-ton-engrafon-tou-teknou-os-pros-onoma-ke-fylo-gonea/
http://t-zine.gr/stis-7-dekemvriou-tha-dikasti-ypothesi-engamou-trans-prosopou-gia-anagnorisi-tou-fylou-ke-diorthosi-ton-engrafon-tou-teknou-os-pros-onoma-ke-fylo-gonea/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84-3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84-3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84-3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/12/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/12/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/12/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/12/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%8517-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%8517-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%8517-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%8517-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/21/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/21/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/21/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82/
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Νοςοκομείου ‘Ο Ευαγγελιςμόσ’»,  ενθμερϊνοντασ παράλλθλα τθν κοινωνία για το κρίςιμο κζμα τθσ 

αποψυχιατρικοποίθςθσ τθσ ταυτότθτασ φφλου.51 

Ιανουάριοσ 2018 

80.Σθν Σρίτθ 9 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ ςτο Υπουργείο Υγείασ, με τον Τπουργό Τγείασ 

Ανδρζα Ξανκό. τθν ςυνάντθςθ επίςθσ παρευρζκθκαν ο Διευκυντισ του γραφείου του Τπουργοφ Ράνοσ 

Ραπαδόπουλοσ και θ γραμματζασ Ακθνά Ραπαναγιϊτου, ενϊ το ΣΥΔ εκπροςϊπθςαν θ Πρόεδροσ Μαρίνα 

Γαλανοφ, θ Γ.Γ. Σφλβια Κουρεντηι και θ Άννα Απζργθ.  Θ ςυνάντθςθ διιρκεςε 2 ϊρεσ περίπου, ενϊ ςυηθτικθκαν 

κζματα όπωσ αυτά  ανακφπτουν από τθν εφαρμογι του ν. 4491/2017 για τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ 

φφλου, με πρωταρχικά:  

 τθν επταμελι διεπιςτθμονικι επιτροπι που ορίηεται ςτο Άρκρο 3, παρ. 2 του νόμου, για τα πρόςωπα 

θλικίασ 15-17 ετϊν,  

 κζματα πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ υγείασ και κοινωνικισ αςφάλιςθσ χωρίσ ςτιγματιςμό και διακρίςεισ για τα 

πρόςωπα που μεταβάλουν τα ζγγραφα ταυτοποίθςθσ,  

 ςυμμόρφωςθ τθσ χϊρασ μασ με τισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ επιταγζσ τθσ αποπακολογικοποίθςθσ τθσ 

ταυτότθτασ φφλου,  

 πλιρθσ αςφαλιςτικι κάλυψθ των διαδικαςιϊν επαναπροςδιοριςμοφ φφλου από τα αςφαλιςτικά ταμεία,  

 κζματα υγείασ ίντερςεξ προςϊπων, κακϊσ και άλλα κζματα που αφοροφν τθν διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ 

αςφαλοφσ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ υγείασ χωρίσ διακρίςεισ. 

81. Σθν Πζμπτθ 11 Ιανουαρίου το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου, ςχετικά με τθν πιο πάνω αναγραφόμενθ ςυνάντθςθ 

με τον Τπουργό Τγείασ, με κζμα: «Συνάντθςθ εκπροςϊπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείασ».52 

82. Σθν Σετάρτθ 17 Ιανουαρίου, το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςε θμερίδα που διοργάνωςε θ Επιτροπι Φφλου και Ιςότθτασ 

του ΑΡΘ ςτον Πφργο τθσ Παιδαγωγικισ του Πανεπιςτθμίου, με κζμα «Τρανσ άνκρωποι – Το πλαίςιο για μία ηωι 

με ιςότθτα και ιςοτιμία».  τθν θμερίδα το ΤΔ εκπροςϊπθςαν με ειςθγιςεισ θ Πρόεδροσ Μαρίνα Γαλανοφ και ο 

Τπεφκυνοσ Κεμάτων Τγείασ του ΤΔ, ψυχίατροσ ταφροσ Μπουφίδθσ. 

 

Φεβρουάριοσ 2018 

83. Σθν Δευτζρα 12 Φεβρουαρίου 2018, το ΣΥΔ εξζδωςε Ανακοίνωςθ με κζμα: «Ρρόςκλθςθ ςτθν κοπι τθσ 

βαςιλόπιτασ του ΣΥΔ». Με τθν ανακοίνωςθ αυτι κάλεςε όλα τα μζλθ, αλλά και όλεσ και όλουσ, φίλεσ, φίλουσ και 

ςυμμάχουσ μασ ςτθν κοπι τθσ βαςιλόπιτασ του 2018.53 

84. Σθν Σρίτθ 13 Φεβρουαρίου 2018, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Ιςτορικι απόφαςθ για τα 

δικαιϊματα των μθ-δυαδικϊν προςϊπων». Με αυτό το ΔΣ το ΤΔ εξζφραςε τθν ιδιαίτερθ ικανοποίθςι του για τθν 

ιςτορικισ ςθμαςίασ απόφαςθ για τα δικαιϊματα των μθ-δυαδικϊν προςϊπων του Ειρθνοδικείου Αμαρουςίου.54 

                                                           
51

Δελτίο Σφπου 28.12.2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/28/δελτιο-τυπου-απάντθςθ-του-
ςυδ-ςτο-από/ 
52

Δελτίο Σφπου 11.01.2018: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/01/11/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84-6/ 
53

Ανακοίνωςθ 12.02.2018: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/12/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%B
D%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2/ 
54

Δελτίο Σφπου 13.02.2018: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1/ 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/28/??????-?????-????????-???-???-???-???/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/28/??????-?????-????????-???-???-???-???/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/01/11/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84-6/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/01/11/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84-6/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/01/11/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84-6/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/12/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/12/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/12/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1/
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85. τισ 20 Φεβρουαρίου 2018, θμζρα Σρίτθ το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςε ςυνάντθςθ ςτα γραφεία τθσ ΕΕΔΑ με κζμα 
ςυηιτθςθσ «Ρροβλιματα των αιτοφντων διεκνι προςταςία-προςφφγων-μεταναςτϊν». τθν ςυνάντθςθ εκ 
μζρουσ του ΤΔ παρευρζκθκε θ Άννα Απζργθ. Πζραν των οργανϊςεων μζλθ του Δικτφου, ςτθν ςυνάντθςθ 
παρευρζκθκαν ο τρίτοσ Γ.Γ. του Τπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ κ. Θλίασ- Μιλτιάδθσ Κλάπασ, θ 
Διευκφντρια τθσ Αρχισ Προςφυγϊν κα. Ελζνθ Κουτροφμπα, θ Πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Διοικθτικϊν Δικαςτϊν κα. 
Αγγελικι Λαϊνιϊτθ και θ Τπεφκυνθ του Γραφείου Δθμοςίων χζςεων & Ενθμζρωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου κα. 
Ελζνθ Ρετράκθ.  
Κεματικζσ: 
α. Διαδικαςίεσ διεκνοφσ προςταςίασ α’ και β’ βακμοφ. 
β. Κοινωνικι ζνταξθ και εργαςιακά προβλιματα των προςφφγων, των δικαιοφχων επικουρικισ προςταςίασ και των 
μεταναςτϊν.55 
 

86. Σθν Πζμπτθ 22 Φεβρουαρίου 2018, το ΣΥΔ ςυμμετείχε με ομιλία ςε εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε ςτο 

«Τεχνόπολισ» του Διμου Ακθναίων ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Ζργου «Alien Project»,με κζμα: «Issues around 

migration and gender. Social Integration & rights of LGBTI migrants and refugees». Σο ΤΔ εκπροςϊπθςε θ 

Πρόεδροσ Μαρίνα Γαλανοφ.56 

87. τισ 25 Φεβρουαρίου 2018, ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Ζργου «Ενδυναμϊνοντασ τθν τρανσ κοινότθτα», το 

ΣΥΔ πραγματοποίθςε εκπαιδευτικό ςεμινάριο – εργαςτιριο προσ τουσ εκελοντζσ και εργαηόμενουσ τθσ οργάνωςθσ 

Κζντρο Ηωισ.  

88. Σθν Σρίτθ 27 Φεβρουαρίου 2018 και ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Ζργου «Ενδυναμϊνοντασ τθν τρανσ 

κοινότθτα», πραγματοποιικθκε εκπαιδευτικό  ςεμινάριο προσ τα μζλθ και τουσ εκελοντζσ του ΤΔ, με κζμα: 

«Ενθμζρωςθ για τα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα – HIV, HVC, HBV». το ςεμινάριο ςυμμετείχαν 25 

άτομα ενϊ δόκθκαν και βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ. Σθν κιρυξθ των εργαςιϊν του ςεμιναρίου ζκανε εκ μζρουσ 

του ΤΔ, θ κ. Άννα Απζργθ, υπεφκυνθ του ζργου «Ενδυναμϊνοντασ τθν τρανσ κοινότθτα» .   Ομιλθτζσ ιταν : ο 

ιατρόσ Κωνςταντίνοσ Μπράχοσ, θ κοινωνικι λειτουργόσ Μαρία Κουμερτά και θ Αλεξία Μπαμπλζκθ, επίςθσ 

κοινωνικι λειτουργόσ και υπεφκυνθ των Κινθτϊν Μονάδων από τθν PRAKSIS.   

89. Σθν ίδια θμζρα το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςε θμερίδα που διοργάνωςε θ Διεκνισ Αμνθςτία ςε ςυνεργαςία με Το Μωβ, 

με κζμα ςυηιτθςθσ τθν επικφρωςθ τθσ φμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτο 

Booz Copertiva ενϊ το ΤΔ εκπροςϊπθςε θ Μαρίνα Γαλανοφ.  

Μάρτιοσ 2018 

90. Σθν Σετάρτθ 7 Μαρτίου 2018, το ΣΥΔ ςυμμετείχε με ομιλία ςτθν εκδιλωςθ του Ο.Μ. ΣΥΙΗΑ Νεάπολθσ Ακινασ, 

ςτθν ΕΣΘΕΑ, με τίτλο: «Γυναίκα δεν γεννιζςαι, γίνεςαι». Θ εκδιλωςθ ιταν αφιερωμζνθ ςτθν Θμζρα τθσ Γυναίκασ 

με ομιλιτριεσ τθν Τπουργό Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ  Πλγα Γεροβαςίλθ, τθν Πρόεδρο του Κζντρου Ερευνϊν για 

Κζματα Λςότθτασ (ΚΕΚΛ) Ειρινθ Αγακοποφλου και τθν Πρόεδρο του ωματείου Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν (ΤΔ) 

Μαρίνα Γαλανοφ.57 

91. Σθν Σρίτθ 13 Μαρτίου 2018, το ΣΥΔ ςυμμετείχε με ομιλία ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ, Δθμόςιασ Τάξθσ και Δικαιοςφνθσ και τθσ Ειδικισ Μόνιμθσ Επιτροπισ Ιςότθτασ, Νεολαίασ και 

Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, με κζμα ςυηιτθςθσ τθν Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για 

τθν Ρρόλθψθ και τθν Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ κατά των γυναικϊν και τθσ Ενδοοικογενειακισ Βίασ και 

προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ. Σο ΤΔ εκπροςϊπθςε θ Πρόεδροσ Μαρίνα Γαλανοφ.58 

92. Σο άββατο 17 Μαρτίου 2018, το βιβλίο του ΤΔ«Ταυτότθτα και Ζκφραςθ Φφλου – ορολογία, διακρίςεισ, 

ςτερεότυπα και μφκοι» που ζγραψε θ Μαρίνα Γαλανοφ, κυκλοφόρθςε ωσ ζνκετο με τθν Εφθμερίδα των 

                                                           
55

Ανακοίνωςθ ΕΕΔΑ 20.02.2018: http://t-zine.gr/anakinosi-eeda-gia-tin-akroasi-prosopon-ke-foreon-me-thema-provlimata-ton-
etounton-diethni-prostasia-prosfygon-metanaston/ 
56

 Ανακοίνωςθ εκδιλωςθσ 22.02.2018: https://www.innovathens.gr/events/17112-2/ 
57

Ανακοίνωςθ 07.03.2018 : http://t-zine.gr/gyneka-den-genniese-gyneka-ginese/ 
58

Βίντεο Βουλι 13.03.2018: https://www.youtube.com/watch?v=rhlfiXgzvXc 

http://t-zine.gr/anakinosi-eeda-gia-tin-akroasi-prosopon-ke-foreon-me-thema-provlimata-ton-etounton-diethni-prostasia-prosfygon-metanaston/
http://t-zine.gr/anakinosi-eeda-gia-tin-akroasi-prosopon-ke-foreon-me-thema-provlimata-ton-etounton-diethni-prostasia-prosfygon-metanaston/
https://www.innovathens.gr/events/17112-2/
http://t-zine.gr/gyneka-den-genniese-gyneka-ginese/
https://www.youtube.com/watch?v=rhlfiXgzvXc
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Συντακτϊν, ςε όλθ τθν χϊρα. Θ δεφτερθ αυτι ζκδοςθ του βιβλίου κυκλοφόρθςε ανακεωρθμζνθ και επαυξθμζνθ, 

εν όψθ τθσ Διεκνοφσ Θμζρασ Τρανσ Ορατότθτασ (31 Μαρτίου).59 

93. Σθν ίδια θμζρα επίςθσ το ΣΥΔ ςυμμετείχε με διοργάνωςθ εργαςτθρίου – workshop με κζμα «Διεμφυλικά 

άτομα ςτθν εκπαίδευςθ», ςτο εμινάριο Ευαιςκθτοποίθςθσ Εκπαιδευτικϊν που διοργάνωςε το Πολφχρωμο 

χολείο – Rainbow School ςε ςυνεργαςία με τθν Αγωγι Τγείασ Διεφκυνςθσ Β' Εκπαίδευςθσ, ςτο 1ο ΕΠΑΛ Ακθνϊν. 

Σο ΤΔ εκπροςϊπθςε θ Άννα Απζργθ, ενϊ ςτο ςεμινάριο επίςθσ ςυμμετείχαν και τα μζλθ του ΤΔ Βανζςα Βενζτθ, 

και Χάρθσ κοκότςα. 

94. τισ 18 Μαρτίου 2018 θμζρα Κυριακι, το ΣΥΔ ςυμμετείχε με περίπτερο και χαιρετιςμό ςτθν 1θ Αντιρατςιςτικι 

Γιορτι Diversity, ςτθν Πλατεία Αυδι, που διοργάνωςε το περιοδικό ΠΟΤΣΝΛΚ. 

95. Σθν Δευτζρα 19 Μαρτίου 2018, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Ραρατθριςεισ του ΣΥΔ επί του 

Σχεδίου Νόμου για τθν προϊκθςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των φφλων και τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ 

βίασ». Με αυτό το δελτίο τφπου, το ΤΔ κατζκεςε τισ προτάςεισ του επί του χεδίου Νόμου του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν που βρίςκεται υπό διαβοφλευςθ για τθν Προϊκθςθ τθσ ουςιαςτικισ Λςότθτασ των φφλων και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ. 60 

96. Σθν Τετάρτθ 21 Μαρτίου 2018, το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςτον Ρερίπατο κατά των Διακρίςεων, που διοργάνωςε το 

Ελλθνικό Φόρουμ Μεταναςτϊν και Ρροςφφγων, ενϊ ςτο τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ τελζςτθκε θ απονομι του επάκλου 

– ςκυτάλθσ «Αντιρατςιςμόσ – Τηανζτοσ Αντφπασ», το οποίο φζτοσ δόκθκε ςτο Σωματείο Υποςτιριξθσ 

Διεμφυλικϊν για τθ δράςθ του «υπζρ τθσ ελευκερίασ και κατά του ρατςιςμοφ αλλά και τθν πρόςφατθ νίκθ του, 

με τον νζο νόμο για τθν Ταυτότθτα Φφλου».61 

97. τισ 26 Μαρτίου 2018, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Καταγγελία παραβίαςθσ διατάξεων του ν. 

4491/2017 από Ειρθνοδικείο». Με αυτό το δελτίο τφπου, το ΤΔ ζφερε ςτθ δθμοςιότθτα υπόκεςθ παραβίαςθσ 

διατάξεων του ν. 4491/2017 (νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου) από Ειρθνοδικείο.62 

98. τισ 28 Μαρτίου 2018 θμζρα Σετάρτθ, το ΣΥΔ ςυμμετείχε με ειςιγθςθ ςτο Τμιμα Ψυχολογίασ του Ραντείου 

Ρανεπιςτθμίου, ενϊ παράλλθλα πραγματοποιικθκε και ζνα βιωματικό εργαςτιρι, πάνω ςτα κζματα που 

αναδφονται ςτθν ψυχοκεραπεία με ανκρϊπουσ που δεν εντάςςονται ςτο δίπολο του φφλου. Σθν ειςιγθςθ για το 

ΤΔ ζκανε θ ψυχοκεραπεφτρια και μζλοσ του ΤΔ Πάρβθ Πάλμου. 

99. Σθν Ρζμπτθ 29 Μαρτίου 2018, το ΣΥΔ ςυνυπόγραψε Κοινό Δελτίο Τφπου με κζμα: «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ 

ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΡΟΙΣΜΑ ΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΕΞ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ». Σο δελτίο τφπου εκδόκθκε με αφορμι το πόριςμα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Λςότθτασ των Φφλων του Τπουργείου Εςωτερικϊν για τθν εργαςία ςτο ςεξ ςτθν Ελλάδα. Σο δελτίο τφπου 

ςυνυπόγραψαν οι οργανϊςεισ:  Διεκνισ Αμνθςτία, Ελλθνικό Παρατθρθτιριο των υμφωνιϊν του Ελςίνκι, Κζντρο 

Ηωισ, Ομάδα ΛΟΑΣΚΛ+ Εργαςιακισ Τποςτιριξθσ – LGBTQI+ Employment Support Group, Ομοφυλοφιλικι και 

Λεςβιακι Κοινότθτα Ελλάδασ (Ο.Λ.Κ.Ε.), φλλογοσ Οροκετικϊν Ελλάδασ «Κετικι Φωνι», ωματείο Τποςτιριξθσ 

Διεμφυλικϊν (.Τ.Δ.), Athens Pride – Φεςτιβάλ Τπερθφάνειασ Ακινασ, Colour Youth, Proud Seniors Greece – Ομάδα 
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Βίντεο 17.03.2018: https://www.youtube.com/watch?v=rt2tKxCl49k 
60

Δελτίο Σφπου 19.03.2018: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B5%CF%80%CE%AF/ 
61

Περίπατοσ κατά των διακρίςεων 21.03.2018: http://t-zine.gr/vadizontas-mazi-gia-enan-kalytero-kosmo/ 
62

Δελτίο Σφπου 26.03.2018: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rt2tKxCl49k
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B5%CF%80%CE%AF/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B5%CF%80%CE%AF/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B5%CF%80%CE%AF/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B5%CF%80%CE%AF/
http://t-zine.gr/vadizontas-mazi-gia-enan-kalytero-kosmo/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
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υποςτιριξθσ ΛΟΑΣΚΛ ατόμων θλικίασ 50+, Thessaloniki Pride – Φεςτιβάλ Τπερθφάνειασ Κεςςαλονίκθσ και 

Οικογζνειεσ Ουράνιο Σόξο.63 

100. τισ 31 Μαρτίου 2018 θμζρα άββατο, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «31 Μαρτίου: Διεκνισ Θμζρα 

Τρανσ Ορατότθτασ». Με αυτό το δελτίο τφπου το ΤΔ με τθν ευκαιρία τθσ Διεκνοφσ Θμζρασ Σρανσ Ορατότθτασ που 

ςε όλο τον κόςμο γιορτάηεται ςτισ 31 Μαρτίου, εςτίαςε ςτθν ορατότθτα, τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα και ελευκερίεσ 

των τρανσ και φυλοδιαφορετικϊν ανκρϊπων.64 

101. Σθν ίδια θμζρα επίςθσ το ΣΥΔ ςυμμετείχε με ομιλίεσ και περίπτερο ςτο Φεςτιβάλ Διαφορετικότθτασ 

«Ραράλλθλεσ Συνδζςεισ – Θ Συνάντθςθ», που διοργάνωςε ο Κλάδοσ Μεγάλων Οδθγϊν και το Σϊμα Ελλινων 

Οδθγϊν ςτθ Κεςςαλονίκθ (31.03 – 02.04.2018). τισ 31 Μαρτίου και με αφορμι τθν Διεκνι Θμζρα Τρανσ 

Ορατότθτασ(TDoV2018) το ΤΔ πραγματοποίθςε μία ςυηιτθςθ με τα μζλθ του Κλάδου, για τισ δράςεισ και τισ 

δραςτθριότθτεσ του ςωματείου κακϊσ και για τα ηθτιματα των τρανσ ανκρϊπων ςτον Ρφργο τθσ Ραιδαγωγικισ 

Σχολισ του ΑΠΚ. Σο ΤΔ εκπροςϊπθςε ο Γραμματζασ Περιφζρειασ Αναςτάςιοσ Ηαρίφθσ. Σθν ίδια θμζρα επίςθσ 

μζλθ του ΤΔ Περιφζρειασ ζλαβαν μζροσ ςε ηωντανι βιβλιοκικθ.65 

Απρίλιοσ 2018 

102. τισ 13 Απριλίου 2018, το ΤΔ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Ζργου «Ενδυναμϊνοντασ τθν τρανσ κοινότθτα», 

πραγματοποίθςε εκπαιδευτικό ςεμινάριο – εργαςτιριο προσ τουσ εργαηόμενουσ τθσ Praksis ςτθ Θεςςαλονίκθ. Σο 

ςεμινάριο ζκαναν για το ΤΔ ο Γραμματζασ Περιφζρειασ Σάςοσ Ηαρίφθσ και ο Τπεφκυνοσ Κεμάτων Τγείασ  ταφροσ 

Μπουφίδθσ.  

103. τισ 18 Απριλίου 2018, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Σχετικά με διεπιςτθμονικι θμερίδα υπό τθν 

αιγίδα τθσ Ραιδοψυχιατρικισ Εταιρείασ Ελλάδασ». Με αυτό το δελτίο τφπου, το ΤΔ εςτίαςε ςε «Διεπιςτθμονικι 

ςυηιτθςθ για τθν ομοφυλοφιλία και το φφλο» που πραγματοποιικθκε υπό τθν αιγίδα τθσ Παιδοψυχιατρικισ 

Εταιρείασ Ελλάδοσ τθν Παραςκευι 20 Απριλίου.66 

104. Σθν Ρζμπτθ 19 Απρίλιου 2018 το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςε ςυνάντθςθ των οργανϊςεων του Δικτφου Καταγραφισ 

Περιςτατικϊν Ρατςιςτικισ Βίασ με τον Ρρόεδρο του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου κ. Βοφτςθ. Θ ςυνάντθςθ 

πραγματοποιικθκε ςτισ 10.30 πμ ςτθ Βουλι των Ελλινων, προκειμζνου να επιδοκεί ςτον κ. Βοφτςθ θ Ετιςια 

Ζκκεςθ του Δικτφου για το ζτοσ 2017. Σο ΤΔ εκπροςϊπθςαν θ φλβια Κουρεντηι και θ Άννα Απζργθ.67 

105. Σθν Παραςκευι 27 Απριλίου 2018, το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςε Ομάδα Εργαςίασ (Focus Group), με κζμα ςυηιτθςθσ 

«ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΝΑΝΤΙ ΣΤΘ ΦΟΝΤΙΔΑ ΛΟΑΤΚΙ ΑΤΟΜΩΝ». Θ ςυηιτθςθ 

πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Participatory Approach for Raise Awareness and 

Discrimination against Sexual and gender Orientation in health care sector (PARADISO)» που υλοποιείται από τον 

Σομζα Κοινωνιολογίασ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (ςυντονιςτισ), τον φλλογο Επιςτθμόνων Μαιϊν – 
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Δελτίο Σφπου 29,03.2018: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/29/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%8
3%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%83-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%84%CF%89/ 
64Δελτίο Σφπου 31.03.2018: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/31/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE
%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-31-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1/ 
65

Παράλλθλεσ υνδζςεισ – Θ υνάντθςθ 31.03.2018: 

https://www.facebook.com/events/401576730263948/permalink/426185924469695/ 
66 Δελτίο Σφπου 18.03.2018: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/04/18/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE
%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-
%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD/ 
67Δελτίο Σφπου από Γραφείο Σφπου τθσ Βουλισ 19.04.2018: http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-
Typou/Deltia-Typou/?press=a2e5441a-3e9d-4f07-a1a8-a8c700db996f 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/29/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%84%CF%89/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/29/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%84%CF%89/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/29/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%84%CF%89/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/31/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-31-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/31/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-31-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/31/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-31-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1/
https://www.facebook.com/events/401576730263948/permalink/426185924469695/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/04/18/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/04/18/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/04/18/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD/
http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=a2e5441a-3e9d-4f07-a1a8-a8c700db996f
http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=a2e5441a-3e9d-4f07-a1a8-a8c700db996f


17 
 

Μαιευτϊν Ακινασ,  τθ ΜΚΟ PRAKSIS, τθν Ομοφυλοφιλικι και Λεςβιακι Κοινότθτα Ελλάδασ (ΟΛΚΕ), τθν Εταιρεία 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ψυχικισ Τγείασ (Ε.Π.Α.Ψ.Τ.), τθν εταιρεία ςυμβοφλων CMT- Proopriki, το Σμιμα 

Νοςθλευτικισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, το European Forum for Primary Care (Ολλανδία) και το Établissement 

Public de Santé Maison Blanche (Γαλλία). Σο ΤΔ εκπροςϊπθςε θ Άννα Απζργθ.  

106. Σθν Δευτζρα 30 Απριλίου 2018, το ΣΥΔ εξζδωςε Δελτίο Τφπου με κζμα: «Ακοφςτε τισ φωνζσ των προςϊπων 

που αςκοφν εργαςία ςτο ςεξ | Ζρευνα: Τα αρνθτικά αποτελζςματα τθσ νομοκεςίασ ςτθ Γαλλία». Με αυτό το 

δελτίο τφπου και ςε ςυνζχεια του Κοινοφ Δελτίου Σφπου 12 οργανϊςεων τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν ςχετικά με το 

Πόριςμα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων για τθν Εργαςία ςτο Σεξ ςτθν Ελλάδα, αλλά και μετά τθν 

πρόςφατθ θμερίδα που διοργάνωςε που ακοφςτθκαν ιδιαίτερα προςβλθτικοί και κακοποιθτικοί χαρακτθριςμοί για 

τα πρόςωπα που αςκοφν εργαςία ςτο ςεξ, φζρνει ςτθ δθμοςιότθτα ζρευνα ςχετικά με τα αρνθτικά αποτελζςματα 

τθσ εφαρμογισ του νόμου 2016-44 που ψθφίςτθκε ςτισ 13 Απριλίου 2016, κατά του ονομαηόμενου «ςυςτιματοσ 

τθσ πορνείασ» ςτθν Γαλλία, αλλά και άλλεσ ζρευνεσ κακϊσ και τισ κζςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν από τισ οποίεσ 

τεκμαίρεται ότι θ κατεφκυνςθ που ακολουκείται από τθν Γ.Γ.Λ.Φ. είναι βλαπτικι και λανκαςμζνθ.68 

107. ε όλο αυτό το χρονικό διάςτθμα και ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ των ικανοτιτων ςε ςχζςθ με τα κζματα που 

αφοροφν τα τρανσ άτομα το ΣΥΔ από τον Μάιο του 2017 μζχρι και τον Απρίλιο του 2018 κατζςτθ δυνατόν να 

πραγματοποιθκοφν ςυναντιςεισ αλλά και ςεμινάρια εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα.  

Αναλυτικά: 

α. ε όλο το πιο πάνω χρονικό διάςτθμα, πραγματοποιικθκαν ςυνολικά εκατόν δζκα τρεισ(113)ςυναντιςεισ των 

μελϊν του ΤΔ. Οι ςυναντιςεισ ζχουν ωσ ςκοπό να δθμιουργθκεί ζνα αςφαλζσ περιβάλλον όπου οι τρανσ 

άνκρωποι κα μποροφν να εκφράηονται και να αλλθλοεπιδροφν ελεφκερα εκπαιδεφοντασ ο ζνασ τον άλλο και θ μία 

τθν άλλθ, ςτισ αρχζσ τθσ αυκεντικισ επικοινωνίασ και αλλθλοχποςτιριξθσ. Επίςθσ μζλθ του ΤΔ εκπαιδεφονται 

πάνω ςε κζματα γραμματειακισ υποςτιριξθσ.   

β. το ίδιο χρονικό διάςτθμα το ΤΔ διοργάνωςε πζντε (5)εκπαιδευτικά ςεμινάρια ςε κζματα ταυτότθτασ, 

ζκφραςθσ και χαρακτθριςτικϊν φφλου και ζνα (1) εκπαιδευτικό ςεμινάριο ςε κζματα υγείασ, υγιεινισ και 

ςεξουαλικϊν μεταδιδόμενων νοςθμάτων. Σα εκπαιδευτικά ςεμινάρια πραγματοποιικθκαν ςτα πλαίςια 

υλοποίθςθσ του Ζργου «Ενδυναμϊνοντασ τθν τρανσ  κοινότθτα». 

υγκεκριμζνα:  

 τισ 8 Μαΐου 2018, εκπαιδευτικό ςεμινάριο προσ τα ςτελζχθ και εκελοντζσ/ντριεσ  τθσ ΜΚΟ  PRAKSIS.  

 τισ 25 Νοεμβρίου 2018,εκπαιδευτικό ςεμινάριο προσ τα μζλθ και εκελοντζσ/ ντριεσ του Thessaloniki 

Rainbow Yoyth (TRY) &Thessaloniki Pride ςτισ 25/11/2017.  

 τισ 30 Νοεμβρίου 2018 προσ τουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και διερμθνείσ τθσ ΜΚΟ ΑΣΙΣ.  

 τισ 25 Φεβρουαρίου 2018, εκπαιδευτικό ςεμινάριο προσ τουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ τθσ ΜΚΟ Κζντρο 

Ηωισ.  

 τισ 27 Φεβρουαρίου 2018, εκπαιδευτικό ςεμινάριο με κζμα «Ενθμζρωςθ για τα ςεξουαλικϊσ 

μεταδιδόμενα νοςιματα – HIV, HVC, HBV» από τθν ΜΚΟ PRAKSIS προσ τα μζλθ και εκελοντζσ/ντριεσ του 

ΤΔ.  

 τισ 13 Απριλίου 2018, εκπαιδευτικό ςεμινάριο ςε κζματα ταυτότθτασ και ζκφραςθσ φφλου προσ τουσ 

εργαηόμενουσ τθσ PRAKSIS ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

 ε όλο το χρονικό διάςτθμα που πζραςε, μζςω του προγράμματοσ «Ενδυναμϊνοντασ τθν τρανσ κοινότθτα», 

ζγιναν δυνατζσ ζξοδοι κινθτισ μονάδασ τθσ Πράξισ, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και πρόλθψθ για τα 
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 Δελτίο Σφπου 30.04.2018: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/04/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B5-
%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81/ 
 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/04/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/04/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/04/30/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81/
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ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα ςτοχευμζνεσ ςε τρανσ πρόςωπα και τισ ανάγκεσ τουσ ςτισ οποίεσ 

ςυμμετείχαν προςωπικό τθσ Πράξισ και εκ μζρουσ του ΤΔ, θ Άννα Κουρουποφ και θ Νανά Μιχαιλ. 

108. Από τον Μάιο του 2017 ζωσ και τον Απρίλιο του 2018, πραγματοποιικθκαν ςαράντα πζντε(45) ομαδικζσ 

ςυνεδρίεσ τθσ Ομάδασ Ψυχολογικισ Υποςτιριξθσ, Αυτογνωςίασ και Επικοινωνίασ για τρανσ ανκρϊπουσ με 

ςυντονίςτρια τθν ψυχοκεραπεφτρια και μζλοσ του ΤΔ Πάρβυ Πάλμου. Ενϊ ςτα πλαίςια τθσ ψυχολογικισ 

υποςτιριξθσ των τρανσ ατόμων ζγιναν ενενιντα δφο (92) ατομικζσ ςυνεδρίεσ.  

109. Επίςθσ από τον Μάιο ζωσ και τον Δεκζμβριο του 2017 το ΣΥΔ παρείχε φιλοξενία, ςτα γραφεία του ςωματείου, 

ψυχολογικι υποςτιριξθ κακϊσ και ςίτιςθ ςε οκτϊ (8) ΛΟΑΤΚΙ άτομα.  

110. Από τον Μάιο του 2017 ζωσ και τον Απρίλιο του 2018 το ΣΥΔ ςτα πλαίςια ςτιριξθσ των ΛΟΑΤΙ προςφφγων 

παρείχε δωρεάν υποςτιριξθ και χειρίςτθκε νομικά ςυνολικά δζκα τρεισ(13) υποκζςεισ αιτοφντων διεκνοφσ 

προςταςίασ για λόγουσ ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ και ταυτότθτασ φφλου. 

Αναλυτικά: 

11 υποκζςεισ εξζταςθσ αςφλου ςε α’ βακμό που είχαμε ςε όλεσ κετικό αποτζλεςμα,  

2 υποκζςεισ εξζταςθσ ςε β’ βακμό ςτθν Αρχι Προςφυγϊν, εκ των οποίων ςε μία είχαμε απορριπτικι απόφαςθ, ενϊ 

ςτθν δεφτερθ βριςκόμαςτε εν αναμονι τθσ απόφαςθσ. τθν υπόκεςθ που είχαμε απορριπτικι απόφαςθ, αςκικθκε  

Αίτθςθ Ακυρϊςεωσ ςτο Διοικθτικό Εφετείο από τον δικθγόρο Βαςίλθ Κεραςιϊτθ.  

111. το πιο πάνω αναγραφόμενο χρονικό διάςτθμα το ΣΥΔ κατζγραψε αρκετά περιςτατικά επικζςεων 

ρατςιςτικισ βίασ με κίνθτρο τθν ταυτότθτα φφλου. Σο ωματείο Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν από τθν ίδρυςι του 

δίνει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε κζματα ρατςιςτικισ τρανςφοβικισ βίασ, κακϊσ και περιςτατικϊν παρενοχλιςεων, 

παραβίαςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ και διακρίςεων για λόγουσ ταυτότθτασ, ζκφραςθσ φφλου ι χαρακτθριςτικϊν φφλου. 

Για τον λόγο αυτό και ςτα πλαίςια του Ζργου «Ενδυναμϊνοντασ τθν τρανσ κοινότθτα», ςτθν νζα διαδικτυακι 

ςελίδα του ςωματείου (tgender.gr), δθμιουργικθκε και μία online πλατφόρμα καταγγελίασ περιςτατικϊν 

ρατςιςτικισ βίασ. Θ  νζα αυτι υπθρεςία του ΤΔ δεν είναι διακζςιμθ μόνο ςε κφματα τρανςφοβικισ βίασ ι 

διακρίςεων, αλλά και ςτα πρόςωπα που είναι αυτόπτεσ μάρτυρεσ, ςτισ οικογζνειεσ αλλά και ςτουσ ςυντρόφουσ 

τουσ. 69 

112. Επίςθσ, το ΣΥΔ, ωσ μζλοσ του Δικτφου Αντιμετϊπιςθσ κατά τθσ ατςιςτικισ Βίασ, ςυμμετείχε ςε όλεσ τισ 

ςυνεδριάςεισ του Δικτφου, όπου εκτζκθκαν οι εξελίξεισ αναφορικά με το κζμα αυτό, κακϊσ και καταγραφζσ 

περιςτατικϊν ρατςιςτικισ βίασ κατά τρανσ ανκρϊπων. 

113. ε όλο αυτό το χρονικό διάςτθμα το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ ςτθ Κεςςαλονίκθ του Δικτφου 

Οργανϊςεων Select Respect που είναι και ενεργό μζλοσ. Όπωσ επίςθσ και ςτισ ςυναντιςεισ των οργανϊςεων τθσ 

Κεςςαλονίκθσ για τθν διοργάνωςθ του Φεςτιβάλ Υπερθφάνειασ Θεςςαλονίκθσ (Thessaloniki Pride). Σο ΤΔ 

εκπροςϊπθςε ο Γραμματζασ Περιφζρειασ Αναςτάςιοσ Ηαρίφθσ.  

114. Επίςθσ το ΣΥΔ ςυμμετείχε ςτισ ςυναντιςεισ τθσ Επιτροπισ Κοινωνικοφ Διαλόγου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που 

πραγματοποιικθκαν ςτα γραφεία του Κζντρου Ηωισ με ςτόχο τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, εμπειρίασ και καλϊν 

πρακτικϊν μεταξφ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και των ςτελεχϊν τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ των 

ςυνεργαςιϊν των αρμόδιων φορζων. Σο ΤΔ εκπροςϊπθςε θ Πάρβθ Πάλμου. 

115. Ρρόγραμμα Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ. Μζχρι και τον Ιοφνιο του 2017 το Κδρυμα Μποδοςάκθ ςτα 

πλαίςια του Προγράμματοσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ χοριγθςε ςτο 

ΣΥΔ το χρθματικό ποςό για τθν κάλυψθ του ενοικίου του γραφείου, όπωσ επίςθσ τρόφιμα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ 

μζςω τθσ Τράπεηασ Τροφίμων. Από τον Λοφλιο του 2017 μζχρι και τον Λανουάριο του 2018 το ωματείο 

Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν δεν επωφελοφνταν του Προγράμματοσ. Σον Δεκζμβριο του 2017 με αίτθμα προσ τθν 

Σράπεηα Σροφίμων κατζςτθ δυνατό να εξαςφαλιςκοφν τρόφιμα εν όψθ των Χριςτουγζννων για τρανσ άτομα που 
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 Κατάγγειλε το: http://tgender.gr/katingile-to/ 
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βρίςκονται ςε αδυναμία, ενϊ ζπειτα από νζα αίτθςθ του ΤΔ προσ το Μδρυμα Μποδοςάκθ, εγκρίκθκε το ποςό των 

5.000 Ευρϊ για τθν μερικι κάλυψθ λειτουργικϊν εξόδων του ςωματείου.  υγκεκριμζνα, ποςόν ζωσ 2.800 ευρϊ για 

τθν αγορά τροφίμων που προορίηονται για τθν υποςτιριξθ τρανσ ανκρϊπων που βρίςκονται οικονομικι αδυναμία 

κάλυψθσ των κακθμερινϊν αναγκϊν τουσ μζςω τθσ Σράπεηασ Σροφίμων για το χρονικό διάςτθμα από Φεβρουάριο 

ζωσ και τον Ιοφλιο 2018, κακϊσ επίςθσ και ποςόν ζωσ 2.200 ευρϊ για τθν κάλυψθ του ενοικίου του γραφείου του 

ΤΔ για το ίδιο χρονικό διάςτθμα. 

116. Επίςθσ ςε όλο το χρονικό διάςτθμα από τον Μάιο του 2017 ζωσ και τον Απρίλιο του 2018, 

πραγματοποιικθκαν κανονικά οι ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ςωματείου, ζτςι όπωσ αυτζσ 

αποφαςίςτθκαν κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου ςτισ 5 Λουνίου 2017 (Πρακτικό Νο1, 

Περίοδοσ Δ’ /05.06.2017). 

117. Ακόμθ, θ Ομάδα Αλλθλεγγφθσ του ΤΔ, παρείχε ςυνοδεία και υποςτιριξθ ςε  τρανσ ανκρϊπουσ που 

αντιμετϊπιηαν κάποιο ιατρικό πρόβλθμα υγείασ ι είχαν ανάγκθ παροχι φαρμακευτικισ αγωγισ. Επίςθσ ζγινε 

δυνατό ςε ςυνεργαςία με τθν ΜΚΟ PRAKSIS τρανσ άςτεγα άτομα να βρουν ςτζγθ μζςω των προγραμμάτων 

φιλοξενίασ ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων.   

128. Σζλοσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ το ΣΥΔ, ςε ςυνεργαςία με δικθγόρουσ, τόςο ςτθν Ακινα όςο και ςτθν 

Ρεριφζρεια, ζχει γίνει δυνατόν, να δίνεται νομικι υποςτιριξθ και ςυμβουλευτικι ςε νομικζσ υποκζςεισ τρανσ 

ατόμων.   

Απολογιςμόσ Δράςεων ςε Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Κοινωνικισ Δικτφωςθσ. 

τα πλαίςια τθσ διεκδίκθςθσ των δικαιωμάτων το ωματείο Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν, ςε όλο αυτό το χρονικό 

διάςτθμα, είχε μεγάλθ δράςθ τόςο ςτον ζντυπο όςο και ςτον θλεκτρονικό τφπο, ενϊ μζλθ του ΤΔ, ςυμμετείχαν ςε 

πολλζσ ειδθςεογραφικζσ - ενθμερωτικζσ τθλεοπτικζσ και ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ.  

Αναφορικά: 

Μάιοσ 2017 

 τισ 2 Μαΐου 2017. Άρκρο τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτο www.t-zine.gr, με κζμα «Σζκθκε ςτθ διαβοφλευςθ το 

ςχζδιο νόμου για τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου.» : http://t-zine.gr/tethike-sti-diavoulefsi-to-

schedio-nomou-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/ 

 τισ 4 Μαΐου 2017. Ειςιγθςθ - βίντεο του ωματείου Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν (ΤΔ), ςτθν θμερίδα με 

κζμα: "υνθγορία και Ενδυνάμωςθ ςε ΛΟΑΣΚΛ+ άτομα", που διοργάνωςαν το Σμιμα Ψυχολογίασ του 

Παντείου Πανεπιςτθμίου και θ ΕΠΑΨΤ: https://www.youtube.com/watch?v=0LAEgn_17tM&t=46s 

 τισ 5 Μαΐου 2017. υνζντευξθ τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ, ςτο ραδιοφωνικό ςτακμό Ακινα 9.84 και ςτο 

www.athina984.gr με κζμα «Μερικϊσ ικανοποιθμζνθ θ τρανσ κοινότθτα»: 

http://www.athina984.gr/2017/05/05/merikos-ikanopiimeni-i-trans-kinotita/ 

 τισ 5 Μαΐου 2017. Επίκεςθ ςε βάροσ δφο τρανσ προςφφγων ςτο νθςί τθσ Λζρου, καταγγζλλει το ωματείο 

Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν  (ΤΔ): http://www.insider.gr/eidiseis/ellada/46906/epithesi-me-ropala-se-varos-

prosfygon-sti-lero 

 Επίςθσ http://www.avgi.gr/article/10813/8127836/epitheseis-se-prosphyges-apo-mechanokinetes-omades 

 Επίςθσ http://kozani.tv/index.php/41653-

%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-

%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-

%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BF,-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-

%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-

%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html 

http://t-zine.gr/tethike-sti-diavoulefsi-to-schedio-nomou-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/
http://t-zine.gr/tethike-sti-diavoulefsi-to-schedio-nomou-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/
https://www.youtube.com/watch?v=0LAEgn_17tM&t=46s
http://www.athina984.gr/2017/05/05/merikos-ikanopiimeni-i-trans-kinotita/
http://www.insider.gr/eidiseis/ellada/46906/epithesi-me-ropala-se-varos-prosfygon-sti-lero
http://www.insider.gr/eidiseis/ellada/46906/epithesi-me-ropala-se-varos-prosfygon-sti-lero
http://www.avgi.gr/article/10813/8127836/epitheseis-se-prosphyges-apo-mechanokinetes-omades
http://kozani.tv/index.php/41653-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BF,-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html
http://kozani.tv/index.php/41653-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BF,-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html
http://kozani.tv/index.php/41653-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BF,-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html
http://kozani.tv/index.php/41653-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BF,-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html
http://kozani.tv/index.php/41653-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BF,-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html
http://kozani.tv/index.php/41653-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BF,-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html
http://kozani.tv/index.php/41653-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BF,-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html
http://kozani.tv/index.php/41653-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BF,-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html
http://kozani.tv/index.php/41653-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BF,-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html
http://kozani.tv/index.php/41653-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BF,-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html
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 τισ 9 Μαΐου 2017. Ειςιγθςθ – βίντεο του ωματείου Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν (ΤΔ), ςτο Διεκνζσ 

υνζδριο με κζμα: "ΛΟΑΣ πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ. Θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ", που 

διοργάνωςε το Κζντρο Μζριμνασ Οικογζνειασ και Παιδιοφ (ΚΜΟΠ), ςτο ξενοδοχείο President ςτθν Ακινα: 

https://www.youtube.com/watch?v=cLbH1kg8HzY&t=18s  

 Επίςθσ http://www.iefimerida.gr/news/336387/synedrio-gia-gkei-prosfyges-kai-metanastes-stin-athina-

eikones 

 Επίςθσ https://www.efsyn.gr/arthro/apokleismenoi-oi-loat-prosfyges 

 τισ 9 Μαΐου 2017. Δελτίο Σφπου του ΤΔ με κζμα «Οι παρατθριςεισ – προτάςεισ του ΤΔ ςτο υπό 

διαβοφλευςθ ςχζδιο νόμου για τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου»: http://t-zine.gr/i-paratirisis-

protasis-tou-syd-sto-ypo-diavoulefsi-schedio-nomou-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/ 

 Επίςθσ http://lesbian.gr/10538/oi-paratiriseis-protaseis-tou-syd-sto-ypo-diavoulefsi-schedio-nomou-gia-ti-

nomiki-anagnorisi-tis-tavtotitas-fylou/ 

 Επίςθσ http://avmag.gr/75517/i-paratirisis-tou-syd-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/ 

 τισ 10 Μαΐου 2017. Ερϊτθςθ του Βουλευτι Λάςωνα Φωτιλα για τθ ρατςιςτικι επίκεςθ κατά τρανσ 

προςφφγων ςτθ Λζρο, μετά από Δελτίο Σφπου του ωματείου Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν (ΤΔ): http://t-

zine.gr/erotisi-tou-voulefti-iasona-fotila-gia-ti-ratsistiki-epithesi-kata-trans-prosfygon-sti-lero/ 

 τισ 17 Μαΐου 2017. Άρκρο τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτο www.t-zine.gr , εν όψθ τθσ Διεκνοφσ Θμζρασ κατά 

τθσ Ομοφοβίασ και τθσ Σρανςφοβίασ: http://t-zine.gr/pagkosmia-imera-kata-tis-omofovias-ke-tis-

transfovias/ 

Ιοφνιοσ 2017 

 τισ 1 Ιουνίου 2017. «Λςότθτα και ελευκερία ςιμερα»: Ρεπορτάη του Left.gr από τθν εκδιλωςθ του ΤΡΛΗΑ 

για τθ νομικι κατοχφρωςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου ςτθν εκδιλωςθ ζκανε παρζμβαςθ για το ΤΔ θ Άννα 

Απζργθ με ομιλία τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ: https://left.gr/news/isotita-kai-eleytheria-simera-reportaz-apo-tin-

ekdilosi-toy-syriza-gia-ti-nomiki-katohyrosi-tis/ 

 τισ 1 Ιουνίου 2017. Θ παρζμβαςθ του ΤΔ ςτθν εκδιλωςθ του Σμιματοσ Δικαιωμάτων του ΤΡΛΗΑ για τθ 

νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου, www.t-zine.gr : http://t-zine.gr/i-paremvasi-tou-syd-stin-

ekdilosi-tou-tmimatos-dikeomaton-tou-syriza-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/ 

Σεπτζμβριοσ 2017 

 τισ 19 Σεπτεμβρίου 2017. Δθλϊςεισ τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ζκανε δθλϊςεισ ςτο κεντρικό δελτίο ειδιςεων 

του Αντ1 για το χΝ τθσ νομικισ αναγνϊριςθσ τθσ ταυτότθτασ φφλου. 

http://www.antenna.gr/minisites/ant1-news/watch/ant1-news-19-09-2017-stis-19-00 

 Σθν ίδια θμζρα θ Πρόεδροσ του ΤΔ ζκανε επίςθσ διλωςθ ςτο Ακθναϊκό Πρακτορείο Ειδιςεων και ςτθ 

δθμοςιογράφο Μαρία Κουηινοποφλου, για το χΝ για τθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου. 

http://www.amna.gr/home/article/188638/Ekprosopoi-LOATKI-koinotiton-scholiazoun-to-nomoschedio- 

 τισ20 Σεπτεμβρίου 2017. Σθλεφωνικι παρζμβαςθ τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτθν εκπομπι τθσ ΕΡΣ 3 

ΕπιΚοινωνία για το χΝ τθσ νομικισ αναγνϊριςθσ τθσ ταυτότθτασ φφλου. τθν ίδια εκπομπι ςυμμετείχε 

τθλεφωνικά και θ Γ.Γ. του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ Μαρία Γιαννακάκθ.  Σθλεοπτικι εκπομπι Επικοινωνία 

20.09.2017: http://webtv.ert.gr/ert3/epikoinonia/20sep2017-epikinonia/ 

 τισ 24 Σεπτεμβρίου 2017. Άρκρο τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτθν εφθμερίδα «Θ Εποχι», με τίτλο «Νομικι 

αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου από χίλια 

κφματα».http://epohi.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-

%CF%86%CF%8D%CE%BB/ 

 τισ 28 Σεπτεμβρίου 2017. Θ Πρόεδροσ του ΤΔ Μαρίνα Γαλανοφ ιταν καλεςμζνθ ςτθν ραδιοφωνικι 

εκπομπι τθσ οφίασ Πακαλίδου "Επί τθσ Αγγελάκθ" μζςα από τθν ςυχνότθτα 102fm τθσ ΕΡΣ3, ςε μία 

ςυηιτθςθ για το χΝ τθσ νομικισ αναγνϊριςθσ τθσ ταυτότθτασ φφλου. 

http://www.iefimerida.gr/news/336387/synedrio-gia-gkei-prosfyges-kai-metanastes-stin-athina-eikones
http://www.iefimerida.gr/news/336387/synedrio-gia-gkei-prosfyges-kai-metanastes-stin-athina-eikones
https://www.efsyn.gr/arthro/apokleismenoi-oi-loat-prosfyges
http://t-zine.gr/i-paratirisis-protasis-tou-syd-sto-ypo-diavoulefsi-schedio-nomou-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/
http://t-zine.gr/i-paratirisis-protasis-tou-syd-sto-ypo-diavoulefsi-schedio-nomou-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/
http://lesbian.gr/10538/oi-paratiriseis-protaseis-tou-syd-sto-ypo-diavoulefsi-schedio-nomou-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-tavtotitas-fylou/
http://lesbian.gr/10538/oi-paratiriseis-protaseis-tou-syd-sto-ypo-diavoulefsi-schedio-nomou-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-tavtotitas-fylou/
http://avmag.gr/75517/i-paratirisis-tou-syd-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/
http://t-zine.gr/erotisi-tou-voulefti-iasona-fotila-gia-ti-ratsistiki-epithesi-kata-trans-prosfygon-sti-lero/
http://t-zine.gr/erotisi-tou-voulefti-iasona-fotila-gia-ti-ratsistiki-epithesi-kata-trans-prosfygon-sti-lero/
http://t-zine.gr/pagkosmia-imera-kata-tis-omofovias-ke-tis-transfovias/
http://t-zine.gr/pagkosmia-imera-kata-tis-omofovias-ke-tis-transfovias/
https://left.gr/news/isotita-kai-eleytheria-simera-reportaz-apo-tin-ekdilosi-toy-syriza-gia-ti-nomiki-katohyrosi-tis/
https://left.gr/news/isotita-kai-eleytheria-simera-reportaz-apo-tin-ekdilosi-toy-syriza-gia-ti-nomiki-katohyrosi-tis/
http://t-zine.gr/i-paremvasi-tou-syd-stin-ekdilosi-tou-tmimatos-dikeomaton-tou-syriza-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/
http://t-zine.gr/i-paremvasi-tou-syd-stin-ekdilosi-tou-tmimatos-dikeomaton-tou-syriza-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/
http://www.antenna.gr/minisites/ant1-news/watch/ant1-news-19-09-2017-stis-19-00
http://www.amna.gr/home/article/188638/Ekprosopoi-LOATKI-koinotiton-scholiazoun-to-nomoschedio-
http://webtv.ert.gr/ert3/epikoinonia/20sep2017-epikinonia/
http://epohi.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%86%CF%8D%CE%BB/
http://epohi.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%86%CF%8D%CE%BB/
http://epohi.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%86%CF%8D%CE%BB/
http://epohi.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%86%CF%8D%CE%BB/
http://epohi.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%86%CF%8D%CE%BB/
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 τισ 29 Σεπτεμβρίου 2017. Θ Πρόεδροσ του ΤΔ ιταν καλεςμζνθ ςτθν εκπομπι του Αποςτόλθ Λυκεςά μζςα 

από τθ ραδιοςυχνότθτα του 93,4 FM το Κόκκινο, ενϊ ςτθ ςυνζχεια μίλθςε ςτθν εκπομπι "Ντάμεσ πακί" 

μζςα από τθν ραδιοςυχνότθτα του Ακινα 9.84. 

 τισ 29 Σεπτεμβρίου 2017. Σα μζλθ του ΤΔ Περιφζρειασ Αλζξανδροσ Μζλο και Γιϊργοσ Λουκάσ Πιτασ, 

ςυμμετείχαν ςτθν εκπομπι τθσ ΕΡΣ3 ΕπιΚοινωνία.  Εκπομπι ΕπιΚοινωνία 29.09.2017: 

http://webtv.ert.gr/ert3/epikoinonia/29sep2017-epikinonia/ 

 Επίςθσ τθν ίδια θμζρα θ Άννα Απζργθ ωσ εκπρόςωποσ του ΤΔ, ζκανε δθλϊςεισ για τθν 

αποπακολογικοποίθςθ κάκε ζννοιασ που ςχετίηεται με τθν τρανσ κατάςταςθ ςτο κεντρικό δελτίο ειδιςεων 

του Αντ1.    Δελτίο Ειδιςεων Αντ1 29.09.2017: http://www.antenna.gr/minisites/ant1-news/watch/ant1-

news-29-09-2017-stis-20-00 

Οκτϊβριοσ 2017 

 τισ 4 Οκτωβρίου 2017. υνζντευξθ τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτο popaganda.gr. http://popaganda.gr/taftotita-

filou-galanou/ 

 τισ 6 Οκτωβρίου 2017. υνζντευξθ τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτον Νίκο Χατηθνικολάου και ςτον Realfm. 

https://www.youtube.com/watch?v=2WyLdXrekiQ 

 Επίςθσ ςτισ 6 Οκτωβρίου, ςυνζντευξθ τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτο Star.gr  

http://www.star.gr/ellada/387171/giati-milame-gia-anagnwrish-taytothtas-fyloy-kai-oxi-allagh-fyloy-ti-

symbainei-me-ta-oria-hlikias 

 τισ 7 Οκτωβρίου 2017. Ραδιοφωνικι ςυνζντευξθ τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ και του ταφρου Μπουφίδθ ςτθν 

ΕΡΣ OPEN. http://www.ertopen.com/news/ellada/item/44809-ayrio-sabbato-7-oktwbrh,-11-00-me-12-00-

to-prwi,-h-marina-galanoy-proedros-toy-swmateioy-yposthrixhs-diemfylikwn-syd-,-zwntana-sthn-ertopen-

sthn-ekpomph-me-ton-giwrgo-moyrgh/?%201 

 Σθν ίδια θμζρα επίςθσ, τθλεφωνικι παρζμβαςθ τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτο κεντρικό δελτίο ειδιςεων του 

Ζψιλον.https://www.epsilontv.gr/live-news-07-10-2017/ 

 τισ 9 Οκτωβρίου 2017. Άρκρο τθσ Άννασ Απζργθ με τίτλο «Ιμουν και εγϊ παιδί κάποτε» ςτο 

mediamagazine.gr. http://www.mediamagazine.gr/%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1-

%CE%B1%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-

%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1-%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B3/ 

 Σθν ίδια θμζρα επίςθσ, ςυνζντευξθ τθσ Άννασ Απζργθ ςτο euronews. 

http://gr.euronews.com/2017/10/09/psifizetai-sti-vouli-nomosxedio-gia-tin-nomiki-anagnorisi-taytotitas-

filou 

 τισ 9 Οκτωβρίου επίςθσ δθμοςιεφτθκαν δθλϊςεισ τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτο tvxs. http://t-zine.gr/gonis-

diemfylikon-sto-tvxs-gr-ta-pedia-mas-travane-to-diko-tous-golgotha-ochi-allo-misos/ 

 Επίςθσ τθν ίδια θμζρα ςυμμετοχι τθσ Άννασ Απζργθ ςε ρεπορτάη ςτο κεντρικό δελτίο ειδιςεων του Άλφα. 

http://www.alphatv.gr/shows/informative/news/webtv/kentriko-deltio-9102107 

 τισ 9 Οκτωβρίου επίςθσ, θ Πάρβυ Πάλμου φιλοξενικθκε ςτθν εκπομπι Επικοινωνία τθσ ΕΡΣ3. 

http://webtv.ert.gr/ert3/epikoinonia/09okt2017-epikinonia/ 

 Επίςθσ τθν ίδια θμζρα θ Μαρίνα Γαλανοφ ζκανε δθλϊςεισ για τθν νομικι αναγνϊριςθσ τθσ ταυτότθτασ 

φφλου  ςτο tvxs 09.10.2017: http://tvxs.gr/news/ellada/antidraseis-apo-loat-koinotita-gia-nd-ti-mas-kalese-

se-synantisi-o-mitsotakis-synantoyse  

 Σθν ίδια θμζρα επίςθσ θ Άννα Απζργθ ζκανε δθλϊςεισ ςτο greekreporter.com 

http://greece.greekreporter.com/2017/10/09/transgender-bill-tabled-in-parliament-causes-reactions-by-

govt-mps/ 

 τισ 10 Οκτωβρίου 2017. Δθλϊςεισ τθσ φλβιασ Κουρετηι και τθσ Άννασ Κουρουποφ ςτο 

euronews.http://gr.euronews.com/2017/10/10/diadilosi-exo-apo-tin-vouli-gia-tin-taytotita-fulou 

 Σθν ίδια θμζρα επίςθσ θ Πρόεδροσ του ΤΔ ζκανε δθλϊςεισ για τθν ιςτορικι ψιφιςθ τθσ νομικισ 

αναγνϊριςθσ τθσ ταυτότθτασ φφλου ςτα κεντρικά δελτία ειδιςεων του Αντ1, Άλφα, κάι και ταρ. 

http://webtv.ert.gr/ert3/epikoinonia/29sep2017-epikinonia/
http://www.antenna.gr/minisites/ant1-news/watch/ant1-news-29-09-2017-stis-20-00
http://www.antenna.gr/minisites/ant1-news/watch/ant1-news-29-09-2017-stis-20-00
http://popaganda.gr/taftotita-filou-galanou/
http://popaganda.gr/taftotita-filou-galanou/
https://www.youtube.com/watch?v=2WyLdXrekiQ
http://www.star.gr/ellada/387171/giati-milame-gia-anagnwrish-taytothtas-fyloy-kai-oxi-allagh-fyloy-ti-symbainei-me-ta-oria-hlikias
http://www.star.gr/ellada/387171/giati-milame-gia-anagnwrish-taytothtas-fyloy-kai-oxi-allagh-fyloy-ti-symbainei-me-ta-oria-hlikias
http://www.ertopen.com/news/ellada/item/44809-ayrio-sabbato-7-oktwbrh,-11-00-me-12-00-to-prwi,-h-marina-galanoy-proedros-toy-swmateioy-yposthrixhs-diemfylikwn-syd-,-zwntana-sthn-ertopen-sthn-ekpomph-me-ton-giwrgo-moyrgh/?%201
http://www.ertopen.com/news/ellada/item/44809-ayrio-sabbato-7-oktwbrh,-11-00-me-12-00-to-prwi,-h-marina-galanoy-proedros-toy-swmateioy-yposthrixhs-diemfylikwn-syd-,-zwntana-sthn-ertopen-sthn-ekpomph-me-ton-giwrgo-moyrgh/?%201
http://www.ertopen.com/news/ellada/item/44809-ayrio-sabbato-7-oktwbrh,-11-00-me-12-00-to-prwi,-h-marina-galanoy-proedros-toy-swmateioy-yposthrixhs-diemfylikwn-syd-,-zwntana-sthn-ertopen-sthn-ekpomph-me-ton-giwrgo-moyrgh/?%201
https://www.epsilontv.gr/live-news-07-10-2017/
http://www.mediamagazine.gr/%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1-%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B3/
http://www.mediamagazine.gr/%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1-%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B3/
http://www.mediamagazine.gr/%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1-%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B3/
http://www.mediamagazine.gr/%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%82-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1-%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B3/
http://gr.euronews.com/2017/10/09/psifizetai-sti-vouli-nomosxedio-gia-tin-nomiki-anagnorisi-taytotitas-filou
http://gr.euronews.com/2017/10/09/psifizetai-sti-vouli-nomosxedio-gia-tin-nomiki-anagnorisi-taytotitas-filou
http://t-zine.gr/gonis-diemfylikon-sto-tvxs-gr-ta-pedia-mas-travane-to-diko-tous-golgotha-ochi-allo-misos/
http://t-zine.gr/gonis-diemfylikon-sto-tvxs-gr-ta-pedia-mas-travane-to-diko-tous-golgotha-ochi-allo-misos/
http://www.alphatv.gr/shows/informative/news/webtv/kentriko-deltio-9102107
http://webtv.ert.gr/ert3/epikoinonia/09okt2017-epikinonia/
http://tvxs.gr/news/ellada/antidraseis-apo-loat-koinotita-gia-nd-ti-mas-kalese-se-synantisi-o-mitsotakis-synantoyse
http://tvxs.gr/news/ellada/antidraseis-apo-loat-koinotita-gia-nd-ti-mas-kalese-se-synantisi-o-mitsotakis-synantoyse
http://greece.greekreporter.com/2017/10/09/transgender-bill-tabled-in-parliament-causes-reactions-by-govt-mps/
http://greece.greekreporter.com/2017/10/09/transgender-bill-tabled-in-parliament-causes-reactions-by-govt-mps/
http://gr.euronews.com/2017/10/10/diadilosi-exo-apo-tin-vouli-gia-tin-taytotita-fulou
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 Επίςθσ τθν ίδια θμζρα θ Άννα Απζργθ μίλθςε για τθν ψιφιςθ του νόμου ςτο presshub.gr. 

http://www.presshub.gr/articledetails.aspx?aid=3667204&scroll=2 

 τισ 10 Οκτωβρίου επίςθσ θ Μαρίνα Γαλανοφ μίλθςε ςτο κεντρικό δελτίο ειδιςεων του Άλφα. 

http://www.alphatv.gr/shows/informative/news/webtv/kentriko-deltio-10102017 

 τισ 11 Οκτωβρίου 2017 θ Άννα Απζργθ φιλοξενικθκε ςτο ραδιόφωνο τθσ ΕΡΣ3 ςε μία ςυηιτθςθ για τθν 

ταυτότθτα φφλου. https://www.youtube.com/watch?v=7m0FRHqxwVA&t=16s 

 τισ 11 Οκτωβρίου επίςθσ θ Μαρίνα Γαλανοφ ζδωςε ςυνζντευξθ ςτο πρϊτο πρόγραμμα τθσ 

ΕΡΣ.https://www.youtube.com/watch?v=yGalO64r3BI&t=710s και 

https://www.youtube.com/watch?v=tOqw-jAdaJQ&t=3s 

 τισ 12 Οκτωβρίου 2018. υνζντευξθ τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτον Ακινα 9.84 

https://www.youtube.com/watch?v=2t61HKLFL18&t=9s 

 τισ 13 Οκτωβρίου 2018. υνζντευξθ Μαρίνα Γαλανοφ και Άννα Απζργθ ςτθν τθλεόραςθ  Action 24. 

https://www.youtube.com/watch?v=cZpeGT6FW48&t=187s 

 τισ 15 Οκτωβρίου 2018. υνζντευξθ τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ και τθσ Άννασ Απζργθ ςτθν εφθμερίδα το Βιμα 

τθσ Κυριακισ. http://www.tovima.gr/society/article/?aid=907807 

 τισ 22 Οκτωβρίου 2017. υνζντευξθ τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτο περιοδικό People «Διόρκωςθ ταυτότθτασ 

φφλου: Tι αλλάηει ουςιαςτικά με το νόμο που δίχαςε τθν Ελλθνικι κοινωνία». 

http://www.peoplegreece.com/article/diorthosi-taftotitas-filou-ti-allazi-ousiastika-nomo-pou-dichase-tin-

elliniki-kinonia/ 

 τισ 24 Οκτωβρίου 2017. Άρκρο ςτο περιοδικό peoplegreece.com «Μινυςθ κατά του Βαςίλθ Σςιάρτα από 

το ωματείο Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν». http://www.peoplegreece.com/article/minisi-kata-tou-vasili-

tsiarta-apo-somatio-ipostirixis-diemfilikon/ 

Νοζμβριοσ 2017 

 τισ 3 Νοεμβρίου 2017. Άρκρο τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ με τίτλο «Μία ιδιαίτερθ πτυχι του προςφυγικοφ: 

αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ για λόγουσ ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ ι ταυτότθτασ φφλου» ςτο 

immigration.gr. http://www.immigration.gr/2017/11/blog-post_3.html 

 τισ 10 Νοεμβρίου 2018. Άρκρο τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτο t-zine.gr με τίτλο «Διεκνισ Θμζρα Σρανσ Μνιμθσ 

2017: 325 κφματα τρανςφοβικϊν δολοφονιϊν».http://t-zine.gr/diethnis-imera-trans-mnimis-2017-325-

thymata-transfovikon-dolofonion/ 

 τισ 20 Νοεμβρίου 2018. Άρκρο τθσ Άννασ Απζργθ με τίτλο «Διεκνισ Θμζρα Σρανσ* Μνιμθσ: Ονομαςτικι 

λίςτα κυμάτων» ςτο  t-zine.gr. http://t-zine.gr/diethnis-imera-trans-mnimis-onomastiki-lista-thymaton/ 

 τισ 22 Νοεμβρίου 2018. Άρκρο του Δθμιτρθ Αγγελίδθ ςτθν Εφθμερίδα των υντακτϊν με τίτλο «Ο αγϊνασ 

των τρανσ δεν ζχει τελειϊςει». http://www.efsyn.gr/arthro/o-agonas-ton-trans-den-ehei-teleiosei 

 τισ 23 Νοεμβρίου 2018. «Θμερίδα για τθ Διεκνι Θμζρα Σρανσ Μνιμθσ ςτθ Κεςςαλονίκθ» ςτο  

alterthess.gr. http://alterthess.gr/content/imerida-gia-ti-diethni-imera-trans-mnimis-sti-thessaloniki 

 τισ 27 Νοεμβρίου 2018. «Εκδθλϊςεισ ςτθ Κεςςαλονίκθ με αφορμι τθ Διεκνι Θμζρα Σρανσ Μνιμθσ» 

ςτοert.gr.http://www.ert.gr/ert3/ekdilosis-sti-thessaloniki-me-aformi-ti-diethni-imera-trans-mnimis 

 Επίςθσ ςτισ 27 Νοεμβρίου. «Πορεία για τθ Διεκνι Θμζρα Σρανσ Μνιμθσ ςτο κζντρο τθσ Κεςςαλονίκθσ» ςτο 

thestival.gr. http://www.thestival.gr/society/item/349646-tora-poreia-gia-ti-diethni-imera-trans-mnimis-sto-

kentro-tis-thessalonikis 

 Σθν ίδια θμζρα ςτθν εφθμερίδα ThessNews«Πορεία ςτθ μνιμθ των τρανσ κυμάτων ςτθ 

Κεςςαλονίκθ».http://www.thessnews.gr/article/61685/poreia-sti-mnimi-ton-trans-thymaton-sti-

thessaloniki-fotovideo 

Δεκζμβριοσ 2017 

 τισ 18 Δεκεμβρίου 2017. υνζντευξθ του ςκθνοκζτθ Μάριου Παναγιϊτου ςτθν Εφθμερίδα των υντακτϊν 

«Θ νομικι αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ φφλου αποτελεί μια νίκθ». https://www.efsyn.gr/arthro/i-nomiki-

anagnorisi-tis-taytotitas-fyloy-apotelei-mia-niki 

http://www.presshub.gr/articledetails.aspx?aid=3667204&scroll=2
http://www.alphatv.gr/shows/informative/news/webtv/kentriko-deltio-10102017
https://www.youtube.com/watch?v=7m0FRHqxwVA&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=yGalO64r3BI&t=710s
https://www.youtube.com/watch?v=tOqw-jAdaJQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=2t61HKLFL18&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=cZpeGT6FW48&t=187s
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=907807
http://www.peoplegreece.com/article/diorthosi-taftotitas-filou-ti-allazi-ousiastika-nomo-pou-dichase-tin-elliniki-kinonia/
http://www.peoplegreece.com/article/diorthosi-taftotitas-filou-ti-allazi-ousiastika-nomo-pou-dichase-tin-elliniki-kinonia/
http://www.peoplegreece.com/article/minisi-kata-tou-vasili-tsiarta-apo-somatio-ipostirixis-diemfilikon/
http://www.peoplegreece.com/article/minisi-kata-tou-vasili-tsiarta-apo-somatio-ipostirixis-diemfilikon/
http://www.immigration.gr/2017/11/blog-post_3.html
http://t-zine.gr/diethnis-imera-trans-mnimis-2017-325-thymata-transfovikon-dolofonion/
http://t-zine.gr/diethnis-imera-trans-mnimis-2017-325-thymata-transfovikon-dolofonion/
http://t-zine.gr/diethnis-imera-trans-mnimis-onomastiki-lista-thymaton/
http://www.efsyn.gr/arthro/o-agonas-ton-trans-den-ehei-teleiosei
http://alterthess.gr/content/imerida-gia-ti-diethni-imera-trans-mnimis-sti-thessaloniki
http://www.ert.gr/ert3/ekdilosis-sti-thessaloniki-me-aformi-ti-diethni-imera-trans-mnimis
http://www.thestival.gr/society/item/349646-tora-poreia-gia-ti-diethni-imera-trans-mnimis-sto-kentro-tis-thessalonikis
http://www.thestival.gr/society/item/349646-tora-poreia-gia-ti-diethni-imera-trans-mnimis-sto-kentro-tis-thessalonikis
http://www.thessnews.gr/article/61685/poreia-sti-mnimi-ton-trans-thymaton-sti-thessaloniki-fotovideo
http://www.thessnews.gr/article/61685/poreia-sti-mnimi-ton-trans-thymaton-sti-thessaloniki-fotovideo
https://www.efsyn.gr/arthro/i-nomiki-anagnorisi-tis-taytotitas-fyloy-apotelei-mia-niki
https://www.efsyn.gr/arthro/i-nomiki-anagnorisi-tis-taytotitas-fyloy-apotelei-mia-niki
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Ιανουάριοσ 2018 

 τισ 11 Ιανουαρίου 2018. Άρκρο τθσ Πάρβθ Πάλμου ςτο t-zine.gr «Θ ντουλάπα και οι αρνθτικζσ 

ψυχολογικζσ τθσ επιπτϊςεισ ςτθ ηωι του ατόμου».http://t-zine.gr/i-ntoulapa-ke-i-arnitikes-psychologikes-

tis-epiptosis-sti-zoi-tou-atomou/ 

 τισ 16 Ιανουαρίου 2018. Θ ψυχοκεραπεφτρια και μζλοσ του ΤΔ Πάρβθ Πάλμου φιλοξενικθκε ςτθ 

ραδιοφωνικι εκπομπι «Ντάμεσ πακί» ςτον Ακινα 9,84. http://www.athina984.gr/2017/09/22/ntames-

spathi/ 

 τισ 29 Ιανουαρίου 2018. υμμετοχι του ΤΔ ςε ρεπορτάη ςτο κεντρικό δελτίο ειδιςεων τθσ ΕΡΣ1 με 

αφορμι το κεατρικό ζργο «Ρότερνταμ». http://webtv.ert.gr/ert1/eidiseis/28ian2018-2100-deltio-idiseon/ 

Μάρτιοσ 2018 

 τισ 5 Μαρτίου 2018. Θ Μαρίνα Γαλανοφ ςτο avgi.gr για το κζμα τθσ ςεξουαλικισ εργαςίασ. 

http://www.avgi.gr/article/10813/8748215/e-porneia-einai-e-ochi-empodio-sten-isoteta-ton-phylon- 

 τισ 7 Μαρτίου 2018. Ομιλία τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτθν εκδιλωςθ του Ο.Μ. ΤΡΛΗΑ Νεάπολθσ Ακινασ με 

κζμα: «Γυναίκα δεν γεννιζςαι, γυναίκα γίνεςαι: Φεμινιςτικζσ προκλιςεισ ςτα χρόνια τθσ καπιταλιςτικισ 

κρίςθσ», εν όψθ τθσ Παγκόςμιασ Θμζρασ τθσ Γυναίκασ.https://www.youtube.com/watch?v=V8vWlxxoMoU 

 τισ 13 Μαρτίου 2018. Ομιλία τθσ Προζδρου του ΤΔ Μαρίνασ Γαλανοφ, ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Διαρκοφσ 

Επιτροπισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Δθμόςιασ Σάξθσ και Δικαιοςφνθσ και τθσ Ειδικισ Μόνιμθσ Επιτροπισ 

Λςότθτασ, Νεολαίασ και Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, με κζμα ςυηιτθςθσ τθν Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ του 

υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν Πρόλθψθ και τθν Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ κατά των γυναικϊν και τθσ 

Ενδοοικογενειακισ Βίασ και προςαρμογι τθσ ελλθνικισ 

νομοκεςίασ.https://www.youtube.com/watch?v=rhlfiXgzvXc&feature=youtu.be και 

https://www.youtube.com/watch?v=YvbrXsOjSkM&t=767s 

 τισ 16 Μαρτίου 2018. Άρκρο τθσ Καλλιόπθσ Αςλανίδου ςτο athina984.gr «Ενδυναμϊνοντασ τθν τρανσ 

κοινότθτα». http://www.athina984.gr/2018/03/16/381195/ 

 τισ 17 Μαρτίου 2018. Ζνκετο με τθν Θ Εφθμερίδα των υντακτϊν, το βιβλίο τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ 

"Σαυτότθτα και Ζκφραςθ Φφλου - ορολογία, διακρίςεισ, ςτερεότυπα και μφκοι". 

https://www.youtube.com/watch?v=rt2tKxCl49k&feature=youtu.be 

 τισ 21 Μαρτίου 2018. Ρεπορτάη του Ακθναϊκοφ Πρακτορείου Ειδιςεων για τθν Διεκνι Θμζρα κατά του 

Ρατςιςμοφ και των Διακρίςεων και τθν βράβευςθ του ΤΔ. 

https://www.youtube.com/watch?v=5XbMfIoCZUY 

 τισ 22 Μαρτίου 2018. Άρκρο ςτο t-zine.gr«Walk Against Discrimination 2018 – Περίπατοσ Kατά των 

Διακρίςεων». http://t-zine.gr/vadizontas-mazi-gia-enan-kalytero-kosmo/ 

 τισ 31 Μαρτίου 2018. τθν Εφθμερίδα των υντακτϊν «31 Μαρτίου: Διεκνισ Θμζρα Σρανσ Ορατότθτασ». 

http://www.efsyn.gr/arthro/31-martioy-diethnis-imera-trans-oratotitas 

Απρίλιοσ 2018 

 τισ 2 Απριλίου 2018. Θ Μαρίνα Γαλανοφ φιλοξενικθκε ςτθν ραδιοφωνικι εκπομπι «Ντάμεσ πακί» 

ςτον Ακινα 9,84. http://www.athina984.gr/2017/09/22/ntames-spathi/ 

 τισ 9 Απριλίου 2018. Άρκρο τθσ Μαρίνασ Γαλανοφ ςτθν εφθμερίδα Θ Εποχι με τίτλο «Μία πρϊτθ 

αποτίμθςθ τθσ δικαςτικισ εφαρμογισ τθσ νομικισ αναγνϊριςθσ τθσ ταυτότθτασ φφλου». 

http://epohi.gr/proti-apotimisis-dikastikis-efarmogis-nomikis-anagrorisis-taytotitas-fyliou/ 

 

 

 

 

http://t-zine.gr/i-ntoulapa-ke-i-arnitikes-psychologikes-tis-epiptosis-sti-zoi-tou-atomou/
http://t-zine.gr/i-ntoulapa-ke-i-arnitikes-psychologikes-tis-epiptosis-sti-zoi-tou-atomou/
http://www.athina984.gr/2017/09/22/ntames-spathi/
http://www.athina984.gr/2017/09/22/ntames-spathi/
http://webtv.ert.gr/ert1/eidiseis/28ian2018-2100-deltio-idiseon/
http://www.avgi.gr/article/10813/8748215/e-porneia-einai-e-ochi-empodio-sten-isoteta-ton-phylon-
https://www.youtube.com/watch?v=V8vWlxxoMoU
https://www.youtube.com/watch?v=rhlfiXgzvXc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YvbrXsOjSkM&t=767s
http://www.athina984.gr/2018/03/16/381195/
https://www.youtube.com/watch?v=rt2tKxCl49k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5XbMfIoCZUY
http://t-zine.gr/vadizontas-mazi-gia-enan-kalytero-kosmo/
http://www.efsyn.gr/arthro/31-martioy-diethnis-imera-trans-oratotitas
http://www.athina984.gr/2017/09/22/ntames-spathi/
http://epohi.gr/proti-apotimisis-dikastikis-efarmogis-nomikis-anagrorisis-taytotitas-fyliou/
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΠ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ 

ΤΓΓΡΟΤ 29, 1οσ ΟΡΟΦΟ, ΑΚΘΝΑ, 11743 

Σθλ. 210.9210697 

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

transgender.support.association@gmail.com 

 

http://www.transgender-association.gr/
mailto:transgender.support.association@gmail.com

