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Αθήνα, 1 Ιουλίου 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απολογισμός Δράσεων: 1 Μαΐου 2019 έως 30 Απριλίου 2020 
 
Σελίδες: Δέκα εννέα (19) 
 
Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ. Δ.), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού 

χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, και γενικότερα των LGBTI 

προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξμ με την παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με το 

Άρθρο 13.1 του Καταστατικού του, και πιστό στις αρχές της διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών και 

γενικότερα στον δημόσιο βίο της χώρας, δίνει στην δημοσιότητα προς ενημέρωση των μελών του, αλλά και 

κάθε άλλου ενδιαφερόμενου, αναλυτικό απολογισμό, τόσο πεπραγμένων, όσο και οικονομικό. 
 
Ακολουθεί ο απολογισμός δράσεων: Μάιος 2019 – Απρίλιος 2020. 
 
Μάιος 2019 
 
1. Στις 2 Μαΐου 2019 το ΣΥΔ έβγαλε Ανακοίνωση με θέμα: «Αλλαγή έδρας του Σωματείου Υποστήριξης 

Διεμφυλικών», η  νέα διεύθυνση είναι: Συγγρού 79, ΤΚ 117 45, Αθήνα, 3ος όροφος.1 
 

2. Στις 7 Μαΐου 2019 το ΣΥΔ συμμετείχε σε εκπαιδευτική συνάντηση με μαθήτριες και μαθητές λυκείου της 
Δράμας. Το εκπαιδευτικό εργαστήρι – συνάντηση έλαβε χώρα στο «Οικόπολις» στη Θεσσαλονίκη και 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα που 
παρακολουθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες του λυκείου. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο Γραμματέας 
Περιφέρειας, Αναστάσιος Ζαρίφης, ο οποίος πραγματοποίησε διαδραστική συνεδρία με τα παιδιά  σε 
θέματα της ταυτότητας, έκφρασης, χαρακτηριστικών φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, ενώ 
παράλληλα έκανε μία παρουσίαση των δράσεων και δραστηριοτήτων του. Το εργαστήρι το 
παρακολούθησαν πάνω από σαράντα μαθητές και μαθήτριες.2 

 

3. Την ίδια ημέρα το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Καταγγελία απαξιωτικής κακοποιητικής 
συμπεριφοράς misgendering σε τρανς πρόσωπο κατά τη διάρκεια υλοποίησης προγράμματος που έχει 
αναλάβει η ΕΠΑΨΥ». Με αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ  κατάγγειλε δημόσια την απαξιωτική κακοποιητική 
συμπεριφορά κατά τρανς άντρα.3 

 
1 Ανακοίνωση 02.05.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/02/%CF%83%CF%85%CE%B4-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-
%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1/ 
 
2 Εκπαιδευτικό εργαστήρι 07.05.2019: 
https://web.facebook.com/anna.aperghb/posts/2071863506245637?__xts__[0]=68.ARCHnuez8j0eSq62g1NAaEKUN_iugca
AM5FQYyT5w0YNaPeVNgGCRcj-pJd6OhbUmE7ODlDHKbYfHpulAozcN2pbq0dBI-
6QNRNEyPipsQVnsOnqLBBTKoZzkjXqPNyFNeNKayq4_A-
pbQHKkVMSZEFlzaPVuzZUNcF7T6GHCtJyfL98fh9w5NdI1gID3ho2C9DNZiaNWKdXcL2r&__tn__=-R 
 
3 Δελτίο Τύπου 07.05.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/07/%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-

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/02/%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/02/%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/02/%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/02/%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1/
https://web.facebook.com/anna.aperghb/posts/2071863506245637?__xts__%5b0%5d=68.ARCHnuez8j0eSq62g1NAaEKUN_iugcaAM5FQYyT5w0YNaPeVNgGCRcj-pJd6OhbUmE7ODlDHKbYfHpulAozcN2pbq0dBI-6QNRNEyPipsQVnsOnqLBBTKoZzkjXqPNyFNeNKayq4_A-pbQHKkVMSZEFlzaPVuzZUNcF7T6GHCtJyfL98fh9w5NdI1gID3ho2C9DNZiaNWKdXcL2r&__tn__=-R
https://web.facebook.com/anna.aperghb/posts/2071863506245637?__xts__%5b0%5d=68.ARCHnuez8j0eSq62g1NAaEKUN_iugcaAM5FQYyT5w0YNaPeVNgGCRcj-pJd6OhbUmE7ODlDHKbYfHpulAozcN2pbq0dBI-6QNRNEyPipsQVnsOnqLBBTKoZzkjXqPNyFNeNKayq4_A-pbQHKkVMSZEFlzaPVuzZUNcF7T6GHCtJyfL98fh9w5NdI1gID3ho2C9DNZiaNWKdXcL2r&__tn__=-R
https://web.facebook.com/anna.aperghb/posts/2071863506245637?__xts__%5b0%5d=68.ARCHnuez8j0eSq62g1NAaEKUN_iugcaAM5FQYyT5w0YNaPeVNgGCRcj-pJd6OhbUmE7ODlDHKbYfHpulAozcN2pbq0dBI-6QNRNEyPipsQVnsOnqLBBTKoZzkjXqPNyFNeNKayq4_A-pbQHKkVMSZEFlzaPVuzZUNcF7T6GHCtJyfL98fh9w5NdI1gID3ho2C9DNZiaNWKdXcL2r&__tn__=-R
https://web.facebook.com/anna.aperghb/posts/2071863506245637?__xts__%5b0%5d=68.ARCHnuez8j0eSq62g1NAaEKUN_iugcaAM5FQYyT5w0YNaPeVNgGCRcj-pJd6OhbUmE7ODlDHKbYfHpulAozcN2pbq0dBI-6QNRNEyPipsQVnsOnqLBBTKoZzkjXqPNyFNeNKayq4_A-pbQHKkVMSZEFlzaPVuzZUNcF7T6GHCtJyfL98fh9w5NdI1gID3ho2C9DNZiaNWKdXcL2r&__tn__=-R
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/07/%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-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-2/?fbclid=IwAR0APkY3lwSNuxOD2XW68Bs7AtP7aI6EDnEUwNmCY9OGD9F6W4KsOcn0m3A
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/07/%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-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-2/?fbclid=IwAR0APkY3lwSNuxOD2XW68Bs7AtP7aI6EDnEUwNmCY9OGD9F6W4KsOcn0m3A
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/07/%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-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-2/?fbclid=IwAR0APkY3lwSNuxOD2XW68Bs7AtP7aI6EDnEUwNmCY9OGD9F6W4KsOcn0m3A


 

[2] 
 

4. Στις 13 Μαΐου 2019 το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Καταγγελία άρνησης μεταβολής στοιχείων 
στο Δημοτολόγιο και στην Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση υπό τη πρόφαση συμφώνου συμβίωσης». Με 
αυτό το δελτίο τύπου το ΣΥΔ  κατάγγειλε στη δημόσια σφαίρα την δημιουργία προσκομμάτων και άρνησης 
μεταβολής στοιχείων στο δημοτολόγιο και στην αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση σε περίπτωση τρανς άντρα.4 

 

5. Στις 16 Μαΐου 2019 το ΣΥΔ συμμετείχε ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στη Συνέντευξη Τύπου της 
καμπάνιας «Πάρτε θέση! Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, απαντούν», που διοργάνωσε το Ελληνικό Φόρουμ 
Μεταναστών στην ΕΣΗΕΑ. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Διευθύντρια, Άννα Απέργη.5 

 

6. Την ίδια ημέρα, το ΣΥΔ συμμετείχε στη συνάντηση των ΛΟΑΤΙ οργανώσεων με τον υποψήφιο δήμαρχο 
Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη στο Shamone Club, και του κατέθεσε προτάσεις για θέματα που 
απασχολούν τη  κοινότητα στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Διευθύντρια, 
Άννα Απέργη και το μέλος, Κίμων Μελικέρτης. 

 

7. Στις 20 Μαΐου 2019 το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ομάδας 
Εργασίας του Υπ. Υγείας με σκοπό τη θέσπιση μέτρων για την πλήρη πρόσβαση και ίση μεταχείριση των 
τρανς και ίντερσεξ προσώπων με συμμετοχή του ΣΥΔ». Με το παρόν δελτίο τύπου του ΣΥΔ έκανε γνωστή 
την ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας, που συστάθηκε με σκοπό τη 
θέσπιση θετικών μέτρων για την πλήρη πρόσβαση και την ίση μεταχείριση στον χώρο της υγείας, με 
συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΔ.6 
 

 

Ιούνιος 2019 
  
 

8. Στις 3 Ιουνίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στο πάνελ της παρουσίασης της καμπάνιας «Βγες και Πες την δική 
σου Εμπειρία από τους δρόμους της Πόλης Σου», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
του Athens Pride στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.  Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Διευθύντρια, Άννα Απέργη.7 

 

9. Στις 5 Ιουνίου 2019 το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Οι παρατηρήσεις – προτάσεις του ΣΥΔ για τον 
νέο Ποινικό Κώδικα». Με το παρόν δελτίο τύπου και σε συνέχεια σχετικού δελτίου τύπου προτάσεών του 
που είχε δημοσιεύσει στις 16 Απριλίου του 2019 κατάθεσε τις παρατηρήσεις και προτάσεις του για το 
προτεινόμενο σχέδιο νόμου για τον νέο Ποινικό Κώδικα.8 

 
%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
2/?fbclid=IwAR0APkY3lwSNuxOD2XW68Bs7AtP7aI6EDnEUwNmCY9OGD9F6W4KsOcn0m3A 
 
4 Δελτίο Τύπου 13.05.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/13/%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-
%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84/ 
 
5 Συνέντευξη Τύπου 16.05.2019: 
https://www.facebook.com/events/2344565842534900/  
 
6 Δελτίο Τύπου 20.05.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/20/%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%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-
%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/ 
 
7 Πάνελ Παρουσίασης 03.06.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2118473984917922 
 
8 Δελτίο Τύπου 05.06.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/06/05/%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%84-4/ 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/07/%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-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-2/?fbclid=IwAR0APkY3lwSNuxOD2XW68Bs7AtP7aI6EDnEUwNmCY9OGD9F6W4KsOcn0m3A
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/07/%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-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-2/?fbclid=IwAR0APkY3lwSNuxOD2XW68Bs7AtP7aI6EDnEUwNmCY9OGD9F6W4KsOcn0m3A
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/13/%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-%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/13/%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-%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/13/%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-%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/13/%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-%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84/
https://www.facebook.com/events/2344565842534900/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/20/%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%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/20/%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%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/20/%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%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/20/%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%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2118473984917922
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/06/05/%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%84-4/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/06/05/%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%84-4/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/06/05/%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%84-4/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/06/05/%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%84-4/
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10. Στις 7 Ιουνίου 2019 το ΣΥΔ έβγαλε Ανακοίνωση με θέμα: «Ανακοίνωση του ΣΥΔ για τη συμμετοχή του στο 

Athens Pride».9 
 

11. Στις 13 Ιουνίου 2019 το ΣΥΔ έβγαλε Aνακοίνωση με θέμα: «Τετάρτη 19 Ιουνίου: Ετήσια απολογιστική 
Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες του ΣΥΔ».10 

 
12. Από τις 18 – 22 Ιουνίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στο 8ο Thessaloniki Pride.  
 

• Στις 18 Ιουνίου 2019 το ΣΥΔ συμμετείχε στην Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε  το Thessaloniki Pride 

- Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, για το φετινό Φεστιβάλ 

Υπερηφάνειας (8o Thessaloniki Pride) που έχει ως σύνθημα το «Γράφουμε Ιστορία».  Το ΣΥΔ 

εκπροσώπησε ο Γραμματέας Περιφέρειας, Αναστάσιος Ζαρίφης.11 

• Στις 20 Ιουνίου 2019 το ΣΥΔ συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «Diverse Youth Identities», όπου 

συμμετείχαν νέες και νέοι φοιτητές-τριες, σπουδάστριες -ες από όλη την Ευρώπη. Το εκπαιδευτικό 

εργαστήριο έγινε στα πλαίσια εκδηλώσεων του 8o Thessaloniki Pride και διοργανώθηκε από την Praxis 

Greece και το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus +. 

Το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο Γραμματέας Περιφέρειας, Αναστάσιος Ζαρίφης.12 

• Στις 21 Ιουνίου 2019 το ΣΥΔ συμμετείχε στο PRIDE FORUM με θέμα: «Επιστροφή στις Ρίζες: ιστορίες 

από τις απαρχές του ελληνικού LGBTI κινήματος».13 

• Την ίδια ημέρα, το ΣΥΔ συμμετείχε στη δεξίωση του 8ο Thessaloniki Pride καθώς και στο STREET PARTY 

που πραγματοποιήθηκε στη πλατεία Χρηματιστηρίου.14 

•  Στις 22 Ιουνίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στο 8o Thessaloniki Pride με περίπτερο, χαιρετισμό και στη 

πορεία Υπερηφάνειας.15 

13. Στις 27 Ιουνίου 2019, το ΣΥΔ έστειλε συνεισφορά του στο κείμενο Παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ για την 
εφαρμογή στην Ελλάδα της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, στο σκέλος που αφορά τα τρανς, φυλοδιαφορετικά 
και ίντερσεξ άτομα. Το ΣΥΔ, εκπροσωπείται στην ΕΕΔΑ, από την Πρόεδρο του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού και τον 

 
 
9 Ανακοίνωση 07.06.2019: 
https://t-zine.gr/anakinosi-tou-syd-gia-ti-symmetochi-tou-sto-athens-pride/ 
 
10 Ανακοίνωση 13.06.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/06/13/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%C
E%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-19-
%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1/ 
 
11 Συνέντευξη Τύπου 18.06.2019: 
http://t-zine.gr/sta-chromata-tis-loatki-yperifanias-apo-simera-i-thessaloniki/ 
 
12 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 20.06.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2148518881913432 
 
 
13 Pride Forum 21.06.2019: 
http://t-zine.gr/pride-forum-epistrofi-stis-rizes/ 
 
14 Δεξίωση και Street Party 21.06.2019: 
https://www.facebook.com/tasos.zarifis1/posts/883677851966656 
 
15 Περίπτερο ΣΥΔ. 22.06.2019: 
https://www.facebook.com/tasos.zarifis1/posts/883792591955182 
Χαιρετισμό ΣΥΔ. 22.06.2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=o4FrT6RNmtg 
Πορεία Υπερηφάνειας ΣΥΔ. 22.06.2019: 
https://t-zine.gr/to-thessaloniki-pride-se-ikones-h-poli-chthes-egrapse-istoria/ 

https://t-zine.gr/anakinosi-tou-syd-gia-ti-symmetochi-tou-sto-athens-pride/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/06/13/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-19-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/06/13/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-19-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/06/13/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-19-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1/
http://t-zine.gr/sta-chromata-tis-loatki-yperifanias-apo-simera-i-thessaloniki/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2148518881913432
http://t-zine.gr/pride-forum-epistrofi-stis-rizes/
https://www.facebook.com/tasos.zarifis1/posts/883677851966656
https://www.facebook.com/tasos.zarifis1/posts/883792591955182
https://www.youtube.com/watch?v=o4FrT6RNmtg
https://t-zine.gr/to-thessaloniki-pride-se-ikones-h-poli-chthes-egrapse-istoria/
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δικηγόρο Βασίλη Σωτηρόπουλο, ως αναπληρωματικό μέλος.16 
 

14. Την ίδια ημέρα, το ΣΥΔ συμμετείχε σε πάνελ εκδήλωσης με θέμα, «Η νομοθετική αντιμετώπιση των 
Έμφυλων Διακρίσεων στην Ελλάδα», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ σε συνεργασία με το 
Δίκτυο Select Respect και τη Συμμαχία των Φύλων στη Θεσσαλονίκη. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Πρόεδρος, 
Μαρίνα Γαλανού.17 

 
Ιούλιος 2019 
 

15. Στις 1 Ιουλίου 2019 το ΣΥΔ έβγαλε Ανακοίνωση με θέμα: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΔ: Μάιος 2018 – Απρίλιος 
2019», όπου με την παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με το Άρθρο 13.1 του Καταστατικού του και πιστό στις 
αρχές της διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών και γενικότερα στον δημόσιο βίο της χώρας, έδωσε στην 
δημοσιότητα προς ενημέρωση των μελών του, αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου, αναλυτικό 
απολογισμό, τόσο πεπραγμένων, όσο και οικονομικό.18 

 

16. Την ίδια ημέρα το ΣΥΔ έβγαλε Ανακοίνωση με θέμα: «Αρχαιρεσίες ΣΥΔ και κατανομή αρμοδιοτήτων», σε 
συνέχεια της ανακοίνωσης του ετήσιου απολογισμού (δράσεων και οικονομικό), με την παρούσα 
ανακοίνωση έκανε γνωστά τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν μετά την Γενική 
Συνέλευση της Παρασκευής 19 Ιουνίου και της συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που 
επακολούθησε για την κατανομή των αρμοδιοτήτων.19 
 

17. Στις 31 Ιουλίου 2019, το ΣΥΔ έβγαλε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου 
Νόμου για το επιτελικό κράτος», όπου καταθέτει τις παρατηρήσεις – προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου 
για το Επιτελικό Κράτος, με κύρια παρατήρηση την νομοτεχνική βελτίωση του Άρθρου 58 ώστε να 
συμπεριλαμβάνει στους κανόνες «καλής νομοθέτησης» πέραν της ισότητας των φύλων και την ίση 
μεταχείριση χωρίς διακρίσεις για λόγους φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών 
καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών 
φύλου.20 

 
Αύγουστος 2019 
 
18. Στις 01 Αυγούστου 2019, το ΣΥΔ δημοσίευσε την Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΣΑ με θέμα: «Η 

εν γνώσει απεύθυνση σε λάθος γένος αποτελεί ρατσιστική κακοποίηση προς τα διεμφυλικά πρόσωπα», 

 
 
16 Συνεισφορά του ΣΥΔ στο κείμενο Παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ 27.06.2019: 
https://www.facebook.com/MarinaGalanou1/posts/2287994151314830 
 
17 Εκδήλωση 27.06.2019: 
https://gr.boell.org/el/2019/05/22/i-nomothetiki-antimetopisi-ton-emfylon-diakriseon-stin-ellada 
& https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2163284563770197 
 
18 Ανακοίνωση 01.07.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/01/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%C
E%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%82-2018/ 
 
19 Ανακοίνωση 01.07.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/01/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%C
E%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%B1-2/ 
 
20 Δελτίο Τύπου 31.07.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/31/%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/ 

https://www.facebook.com/MarinaGalanou1/posts/2287994151314830
https://gr.boell.org/el/2019/05/22/i-nomothetiki-antimetopisi-ton-emfylon-diakriseon-stin-ellada
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2163284563770197
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/01/%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%82-2018/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/01/%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%82-2018/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/01/%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%82-2018/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/01/%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%82-2018/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/01/%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%B1-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/01/%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%B1-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/01/%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%B1-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/01/%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%B1-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/31/%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/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/31/%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/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/31/%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/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/07/31/%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/
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την οποία καταθέσαμε την Τρίτη 30/7 στο ΔΣΑ, σχετικά με την χυδαία, προσβλητική, ρατσιστικού 
περιεχομένου δημοσίευση δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την οποία θέσαμε 
υπόψη του ΔΣ του ΔΣΑ την Παρασκευή 26.7.2019 μέσω καταγγελίας, αφετέρου διότι την ημέρα της 
κατάθεσης της επιστολής υπάλληλος του ΔΣΑ που υποδέχθηκε την καταγγελία, απευθύνθηκε εν γνώσει της 
με ανοίκειο και κακοποιητικά τρανσφοβικό λόγο προς εκπρόσωπο της οργάνωσής μας.21 

 
Σεπτέμβριος 2019 
 
19. Στις 02 Σεπτεμβρίου 2019, το ΣΥΔ δημοσίευσε το Δελτίο Τύπου με θέμα: «Κοινή δήλωση LGBTQI 

οργανώσεων σχετικά με ομοφοβική ρατσιστική επίθεση σε βάρος δύο πολιτών από άντρες των ΜΑΤ», 
όπου με το παρόν δελτίο τύπου, οι συνυπογράφουσες LGBTQI οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών 
καταδικάζουν με απερίφραστο τρόπο και δηλώνουν τον αποτροπιασμό τους για τη ρατσιστική ομοφοβική 
λεκτική και σωματική επίθεση σε βάρος δύο πολιτών από αστυνομικούς άντρες των ΜΑΤ που αντί να 
προστατεύουν ως εκ της αποστολής τους το κράτος δικαίου το παραβίασαν βάναυσα, και ζητούν την πλήρη 
διερεύνηση, τόσο ποινική όσο και πειθαρχική του περιστατικού.22 

 

20. Στις 02 Σεπτεμβρίου 2019, μέλη του ΣΥΔ συμμετείχαν στην Ανοικτή Συνέλευση της Πρωτοβουλίας Justice 
for Zak/Zackie που πραγματοποιήθηκε στο Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών σχετικά με τη διοργάνωση 
δράσεων στην επέτειο της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου.23 

 

21. Στις 03 Σεπτεμβρίου 2019, το ΣΥΔ εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Σεξoυαλικής Υγείας – World Sexual 
Health Day, και στο πλαίσιο ενδυνάμωσης και υποστήριξης τρανς ανθρώπων, πραγματοποίησε το βράδυ 
ενημερωτική Δράση Δρόμου – Streetwork με θέμα «Η υγεία των τρανς έχει σημασία».24 

 

22. Στις 06 Σεπτεμβρίου 2019, κατατέθηκε προσφυγή στον Εθνικό Μηχανισμό Διερεύνησης Περιστατικών 
Αυθαιρεσίας (ΕΜΗΔΙΠΑ), που αφορά την ομοφοβική ρατσιστική επίθεση 2 αστυνομικών των ΜΑΤ κατά 
ενός ζευγαριού γκέι αντρών που έγινε την Πέμπτη 29/8 στο κέντρο της Αθήνας. Η προσφυγή έγινε από τις 
οργανώσεις: Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), ΟΛΚΕ, Colour Youth, Οικογένειες Ουράνιο Τόξο , 
Athens Pride με την υποστήριξη τον ομάδων Proud Seniors Greece και Πολύχρωμο Σχολείο.25 
 

23. Στις 12 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε με περίπτερο στο 9ο Greenwave Φεστιβάλ 2019 
στη Θεσσαλονίκη.26 

 
21 Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΣΑ 01.08.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/08/01/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%C
E%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-
%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85/ 
 
22 Δελτίο Τύπου 02.09.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/09/02/%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%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-
%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-lgbtqi-
%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5/  
 
23 Ανοικτή Συνέλευση 02.09.2019: 
https://www.facebook.com/events/1680006745477562/ και 
https://www.facebook.com/kyriakatiko/photos/a.248833375299330/1235395173309807/?type=1&theater 
 
24 Δράση Δρόμου 03.09.2019: 
http://t-zine.gr/pagkosmia-imera-sexoualikis-ygias-i-ygia-ton-trans-echi-simasia/ 
 
25 Κατάθεση 06.09.2019: 
https://www.facebook.com/MarinaGalanou1/posts/2411244095656501 
 
26 Greenwave festival 12 – 15.09.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2296681427097176 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2298448236920495 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2300221736743145 
 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/08/01/%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%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/08/01/%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%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/08/01/%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%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/09/02/%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%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-lgbtqi-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/09/02/%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%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-lgbtqi-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/09/02/%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%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-lgbtqi-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/09/02/%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%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-lgbtqi-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5/
https://www.facebook.com/events/1680006745477562/
https://www.facebook.com/kyriakatiko/photos/a.248833375299330/1235395173309807/?type=1&theater
http://t-zine.gr/pagkosmia-imera-sexoualikis-ygias-i-ygia-ton-trans-echi-simasia/
https://www.facebook.com/MarinaGalanou1/posts/2411244095656501
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2296681427097176
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2298448236920495
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2300221736743145
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24. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2019 μέλη του ΣΥΔ συμμετείχαν στη πορεία για τον Ζακ Κωστόπουλο που 
πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας.27 
 

25. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 συνεδρίασε η Ομάδα Εργασίας του ΣΥΔ η οποία συζήτησε πάνω σε θέματα 
νομική αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, για τον αποκλεισμό των τρανς ανθρώπων από τον χώρο της 
εργασίας, για τα τρανς παιδιά στο σχολικό περιβάλλον και για τους τρανς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. 
Η Ομάδα Εργασίας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των δράσεων του Σωματείου με σκοπό την προώθηση 
και την υποστήριξη της ισονομίας, της ίσης μεταχείρισης καθώς και την ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των 
τρανς ατόμων, με στόχο την κατάργηση των διακρίσεων με βάση την ταυτότητα, την έκφραση και των 
χαρακτηριστικών φύλου καθώς και του σεξουαλικού προσανατολισμού.28 
 

26. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2019 το ΣΥΔ συμμετείχε με περίπτερο στο Σπούτνικ Φέστιβαλ 2019 στο Άλσος 
Στρατού, Γουδί.29 
 

27. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2019 το ΣΥΔ συμμετείχε με ομιλία στο workshop «Το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα στην Ελλάδα» 
στο Σπούτνικ Φέστιβαλ 2019. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Διευθύντρια, Άννα Απέργη.30 
 

28. Στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2019 το ΣΥΔ συμμετείχε με περίπτερο στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού στο Παλιό 
Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ στο Γκάζι.31 
 

29. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 το ΣΥΔ έκανε παρέμβαση στην κλειστή συζήτηση της Praksis με θέμα: «ΛΟΑΤΚΙ 
παιδιά πρόσφυγες – Νομικά ζητήματα, υγεία, στέγαση» στο Stanley Hotel. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η 
Διευθύντρια, Άννα Απέργη.32 
 

30. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 το ΣΥΔ συμμετείχε με ομιλία στην εκδήλωση «Βραδιά Μνήμης για τον 
Ζακ/Zackie Oh» στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο Γενικός 
Γραμματέας, Κίμων Μελικέρτης.33 

 

 
27  Πορεία για τον Ζακ. 21.09.2019: 
http://t-zine.gr/12-mines-choris-tin-zackie/ 
 
28 Ομάδα Εργασίας 27.09.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2325551397543512 
 
29 Περίπτερο στο Σπούτνικ Φέστιβαλ 28.09.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2327161377382514 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2327201570711828 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2327217230710262 
 
30 Ομιλία στο Σπούτνικ Φέστιβαλ 29.09.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2324499470982038 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2329384993826819 
 
31 Περίπτερο στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού 29.09.2019 και 30.09.2019: 
https://www.facebook.com/events/2394147114199035/ 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2328533560578629 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2328556473909671 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2328649583900360 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2328666547231997 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2328727420559243 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2329424743822844 
https://www.facebook.com/kimon.melikertis.5/posts/403748883658426 
 
32 Παρέμβαση 30.09.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2330368823728436 
 
33 Εκδήλωση 30.09.2019: 
http://t-zine.gr/vradia-mnimis-gia-ton-zakzackie-oh/ 

http://t-zine.gr/12-mines-choris-tin-zackie/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2325551397543512
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2327161377382514
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2327201570711828
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2327217230710262
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2324499470982038
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2329384993826819
https://www.facebook.com/events/2394147114199035/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2328533560578629
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2328556473909671
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2328649583900360
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2328666547231997
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2328727420559243
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2329424743822844
https://www.facebook.com/kimon.melikertis.5/posts/403748883658426
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2330368823728436
http://t-zine.gr/vradia-mnimis-gia-ton-zakzackie-oh/


 

[7] 
 

 
Οκτώβριος 2019 
 
31. Στις 04 Οκτωβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στην πρώτη συζήτηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο 

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, για την καταγγελία που είχε κατατεθεί στις 26.07.2019. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε 
η Διευθύντρια, Άννα Απέργη.34 
 

32. Στις 10-12 Οκτωβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στις δράσεις για την έκδοση της μελέτης:  «Η νομοθετική 
αντιμετώπιση των Έμφυλων Διακρίσεων στην Ελλάδα», που διοργάνωσε το Heinrich Böll Stiftung Greece, 
σε συνεργασία με το Δίκτυο Οργανώσεων Select Respect, τη G-All, Gender Alliance Initiative - Η Συμμαχία 
των Φύλων και Social Dynamo, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.  
 

• Στις 10 Οκτωβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στην παρουσίαση της μελέτης  «Η νομοθετική 
αντιμετώπιση των Έμφυλων Διακρίσεων στην Ελλάδα», όπου το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Πρόεδρος, 
Μαρίνα Γαλανού.35 

 

• Στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στο βιωματικό σεμινάριο με θέμα τις έμφυλες 
διακρίσεις.36  

 

33. Στις 13 Οκτωβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στο 5o TAF Thessaloniki Animation Festival στη Θεσσαλονίκη 
με την απονομή βραβείου για την καλύτερη animation ταινία στην Αποθήκη Δ στην προβλήτα Α στο Λιμάνι 
Θεσσαλονίκης. Την απονομή για το ΣΥΔ έκανε ο Αντιπρόεδρος, Αναστάσιος Ζαρίφης.37 
 

34. Στις 22 Οκτωβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στην εκδήλωση διαβούλευσης με φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών, που διοργάνωσαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Νέας Γενιάς της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία 
με το Ίδρυμα Μποδοσάκη - Social Dynamo, στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, Αίθουσα "Μ. 
Αναγνωστάκης". Το ΣΥΔ εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος,  Αναστάσιος Ζαρίφης, η Γραμματέας 
Περιφέρειας, Δανάη Θεοδωρίδου και ο Ψυχίατρος, Υπεύθυνος Θεμάτων Υγείας/Ψυχολογικής Υποστήριξης 
& Υποστήριξης Τρανς Οικογενειών, Σταύρος Μπουφίδης.38 
 

35. Στις 23 Οκτωβρίου 2019, το ΣΥΔ έβγαλε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου 
Νόμου Περί Διεθνούς προστασίας», όπου με το παρόν αναλυτικό δελτίο τύπου καταθέτει τις θέσεις του 
κατ’ άρθρο στο ΣχΝ για το άσυλο.39 
 

 
34 Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΣΑ 30.07.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/08/01/%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%80%cf%81%ce%bf%cf%83-
%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85/  
 
35 Παρουσίαση μελέτης 10.10.2019: 
https://www.facebook.com/events/349032365824672/ 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2350368065061845 
 
36 Βιωματικό Σεμινάριο 11-12.10.2019: 
https://www.facebook.com/events/1693852074082691/ 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2351802734918378 
 
37 Απονομή 13.10.2019: 
https://www.facebook.com/events/382724722422499/ 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2362508160514502 
 
38 Εκδήλωση 22.10.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2378603782238273 
 
39 Δελτίο Τύπου 23.10.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/10/23/δελτιο-τυπου-παρατηρήσεις-του-συδ-επ-2/ 
 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/08/01/%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%80%cf%81%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/08/01/%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%80%cf%81%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/08/01/%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%80%cf%81%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://www.facebook.com/events/349032365824672/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2350368065061845
https://www.facebook.com/events/1693852074082691/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2351802734918378
https://www.facebook.com/events/382724722422499/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2362508160514502
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2378603782238273
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/10/23/%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%80-2/
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36. Στις 23-26 Οκτωβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στο 23ο ετήσιο Συνέδριο της ILGA-Europe στην Πράγα της 
Τσεχίας. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Υπεύθυνη Θεμάτων Ψυχολογικής Υποστήριξης, Υγείας & Υποστήριξης 
Τρανς Οικογενειών, Πάρβυ Πάλμου.40 

 

37. Στις 26 Οκτωβρίου 2019, το ΣΥΔ για την Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Δικαιώματα των Ίντερσεξ, 
αναδημοσίευσε το περσινό Δελτίο Τύπου με θέμα: «Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Δικαιώματα 
των Ίντερσεξ: Επείγουσα η ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία των ίντερσεξ προσώπων», 
όπου σημειώνει όλες τις παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων που υφίστανται οι ίντερσεξ, καθώς και 
προτάσεις για την κατοχύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.41 

 

38. Στις 30 Οκτωβρίου 2019, το ΣΥΔ έβγαλε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Συνταγματική Αναθεώρηση: Απαραίτητη 
η προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στο Άρθρο 
5», όπου σε συνέχεια των προτάσεων που είχε καταθέσει κατά τη προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο 
για την Συνταγματική Αναθεώρηση, επισημαίνει εκ νέου την αναγκαιότητα της τροποποίησης του Άρθρου 
5, παράγραφος 2 του Συντάγματος, στη κατεύθυνση της προσθήκης του σεξουαλικού προσανατολισμού, 
της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, στην κατεύθυνση και των προτάσεων της Εθνικής 
Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - ΕΕΔΑ.42 

 
Νοέμβριος 2019 
 
39. Στις 02 Νοεμβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στο 1ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
που συνδιοργανώθηκε από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - ΕΕΔΑ, το Κέντρο για 
τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό» (Κ.Ε.Νο.Π.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης, τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και τον 
Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Τα  δικαιώματα των παιδιών: προστασία παιδιών και 
εφήβων με έμφαση στα  παιδιά σε κίνδυνο». Το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος, Αναστάσιος Ζαρίφης.43 
 

40. Στις 13 Νοεμβρίου 2019, το ΣΥΔ συναντήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την Ειρήνη Σιώζου Ειδική 
Συνεργάτιδα Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,όπου  αναπτύχθηκαν 
θέματα που αφορούν την ταυτότητα, έκφραση και χαρακτηριστικά φύλου, ενώ δόθηκε έμφαση ιδίως σε 
ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας 
φύλου, τη βελτίωση της αντιρατσιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για το ρατσιστικό έγκλημα, τις 
διακρίσεις, την απαγόρευση των επεμβάσεων χωρίς συναίνεση σε ίντερσεξ άτομα, καθώς και την 
αναθεώρηση του Συντάγματος ως προς το Άρθρο 5 παρ.2. Εκ μέρους του ΣΥΔ στην συνάντηση 
παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του Σωματείου, Μαρίνα Γαλανού, ο Γενικός Γραμματέας, Κίμων Μελικέρτης 
και η Διευθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη. 44 
 

41. Στις 13 Νοεμβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το περιοδικό Shedia στο RHB 
Upstairs στη Θεσσαλονίκη, για θέματα γονεϊκότητας, ταυτότητας φύλου και για τον ν. 4491/2017. Στο 

 
40 Συνέδριο 23-26.10.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2379706165461368 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2381060355325949 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2390743421024309 
 
41 Δελτίο Τύπου 26.10.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/10/26/δελτιο-τυπου-διεθνής-ημέρα-ευαισθητ/ 
 
42 Δελτίο Τύπου 30.10.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/10/30/δελτιο-τυπου-συνταγματική-αναθεώρη/ 
 
43 Φόρουμ Θεσσαλονίκης 02.11.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2399951993436785 
 
44 Συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 13.10.2019: 
https://www.facebook.com/MarinaGalanou1/posts/2545976572183252 
https://t-zine.gr/synantisi-ekprosopon-tou-syd-me-tin-idiki-synergatida-g-g-dikeosynis-ke-anthropinon-dikeomaton-irini-
siozou/ 
 

https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2379706165461368
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2381060355325949
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2390743421024309
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/10/26/%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-%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/10/30/%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%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2399951993436785
https://www.facebook.com/MarinaGalanou1/posts/2545976572183252
https://t-zine.gr/synantisi-ekprosopon-tou-syd-me-tin-idiki-synergatida-g-g-dikeosynis-ke-anthropinon-dikeomaton-irini-siozou/
https://t-zine.gr/synantisi-ekprosopon-tou-syd-me-tin-idiki-synergatida-g-g-dikeosynis-ke-anthropinon-dikeomaton-irini-siozou/
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πάνελ της συζήτησης βρίσκονταν η Δήμητρα Κογκίδου, καθηγήτρια Ψυχολογίας του ΑΠΘ, Πρόεδρος της 
Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ και το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος, Αναστάσιος Ζαρίφης.45  

42. Στις 14 Νοεμβρίου 2019, το ΣΥΔ εξέδωσε  Δελτίο Τύπου με θέμα: «ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ 
ΤΡΑΝΣ* ΜΝΗΜΗΣ 2019», όπου με το παρόν Δελτίο Τύπου προσκαλεί την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, ώρες 
16:45-21.00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, Ακαδημίας 50, 
Αθήνα, στην ημερίδα εκδηλώσεων αφιερωμένη στην Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης.46 

 

43. Στις 18 Νοεμβρίου 2019, το ΣΥΔ διοργάνωσε ημερίδα-πορεία από τις 16:45-21.00, στο Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, Ακαδημίας 50, Αθήνα,  αφιερωμένη στην Διεθνή Ημέρα 
Τρανς Μνήμης.47 
 

44. Στις 20 Νοεμβρίου 2019, το ΣΥΔ κατέθεσε το Ψήφισμα της Ημέρας Τρανς Μνήμης, προς τον Πρόεδρο της 
Βουλής και τα Κοινοβουλευτικά κόμματα.  
 

45. Στις 20 Νοεμβρίου 2019, το ΣΥΔ συναντήθηκε με την Γραμματέα της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη και 
με την Βουλευτή του Σύριζα Κιλκίς,  Ειρήνη Αγαθοπούλου, όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους 
αποκλεισμούς και τις διακρίσεις που βιώνουν στην καθημερινότητα τους οι τρανς άνθρωποι και για την νέα 
καμπάνια του ΣΥΔ “Have To Be Heard – Transphobia Kills” ενώ κατέθεσαν στην κυρία Γεροβασίλη Ψήφισμα 
από την εκδήλωση του ΣΥΔ για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Εκ μέρους του ΣΥΔ ήταν o Γενικός Γραμματέας , Κίμων 
Μελικέρτης και η Διευθύντρια, Άννα Απέργη.48 
 

46. Από τις 21-24 Νοεμβρίου 2019, το ΣΥΔ ως μέλος της Διοργανωτικής επιτροπής συμμετέχει στο 3 ο 
Φεστιβάλ Select Respect στη Θεσσαλονίκη με θέμα για φέτος «Πόλη και Ετερότητα».49 
 

• Στις 21 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 3ο Φεστιβάλ Select Respect το ΣΥΔ 

συμμετείχε στο πάνελ συζήτησης με θέμα «Πρόληψη για την ρατσιστική βία και τις διακρίσεις» που 

πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης». 

Το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο ψυχίατρος, μέλος του ΣΥΔ και Υπεύθυνος Υγείας, Ψυχολογικής Υποστήριξης 

&Υποστήριξης Τρανς Οικογενειών, Σταύρος Μπουφίδης.50 

 
45 Εκδήλωση 13.11.2019: 
https://www.facebook.com/events/2357826224547147/ 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2423977271034257 
 
46 Δελτίο Τύπου 14.11.2019: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/11/14/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%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%ce%bc%ce%b5-3/  
https://t-zine.gr/syd-deltio-typou-imerida-gia-ti-diethni-imera-trans-mnimis-2019-devtera-18-noemvriou-2019-ora-16-50/ 
 
47 Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης 18.11.2019: 
https://www.facebook.com/events/2526166067663960/ 
https://left.gr/news/diethnis-imera-trans-mnimis-simera-i-imerida-toy-syd 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2437110969720887 
https://avmag.gr/115279/i-poreia-gia-ti-diethni-imera-trans-mnimis-stin-athina/ 
https://www.pressenza.com/el/2019/11/poreia-athina-gia-tin-diethni-mera-mnimis-trans/ 
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/219745_kraygi-i-siopili-poreia-gia-ta-thymata-tis-transfobikis-bias  
http://notianea.gr/diethnis-imera-trans-mnimis-kai-diekdikiseon/  
 
48 Συνάντηση 20.11.2019: 
http://t-zine.gr/synantisi-tis-grammatea-tis-k-o-tou-syriza-olgas-gerovasili-me-to-somatio-ypostirixis-diemfylikon/ 
  
49 Φεστιβάλ Select Respect 21-24.11.2019: 
https://www.facebook.com/events/518542242332431/ 
http://t-zine.gr/to-select-respect-synanta-gia-triti-chronia-to-kino-tis-thessalonikis/ 
 
50 Εκδήλωση 21.11.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2440318442733473  

https://www.facebook.com/events/2357826224547147/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2423977271034257
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/11/14/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%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%ce%bc%ce%b5-3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/11/14/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%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%ce%bc%ce%b5-3/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/11/14/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%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%ce%bc%ce%b5-3/
https://t-zine.gr/syd-deltio-typou-imerida-gia-ti-diethni-imera-trans-mnimis-2019-devtera-18-noemvriou-2019-ora-16-50/
https://www.facebook.com/events/2526166067663960/
https://left.gr/news/diethnis-imera-trans-mnimis-simera-i-imerida-toy-syd
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2437110969720887
https://avmag.gr/115279/i-poreia-gia-ti-diethni-imera-trans-mnimis-stin-athina/
https://www.pressenza.com/el/2019/11/poreia-athina-gia-tin-diethni-mera-mnimis-trans/
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/219745_kraygi-i-siopili-poreia-gia-ta-thymata-tis-transfobikis-bias
http://notianea.gr/diethnis-imera-trans-mnimis-kai-diekdikiseon/
http://t-zine.gr/synantisi-tis-grammatea-tis-k-o-tou-syriza-olgas-gerovasili-me-to-somatio-ypostirixis-diemfylikon/
https://www.facebook.com/events/518542242332431/
http://t-zine.gr/to-select-respect-synanta-gia-triti-chronia-to-kino-tis-thessalonikis/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2440318442733473
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• Στις 22-24 Νοεμβρίου 2019, εκ μέρους του ΣΥΔ συμμετείχε στις εκδηλώσεις για το 3ο Φεστιβάλ Select 

Respect, ο Αντιπρόεδρος, Αναστάσιος Ζαρίφης.51 

47. Στις 23 Νοεμβρίου 2019, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού ανακοίνωσε ότι το ΣΥΔ έστειλε επιστολή, 
τόσο προς τον Πρωθυπουργό, κύριο Κ. Μητσοτάκη, όσο και προς τους βουλευτές της ΝΔ για την 
αναθεώρηση του Άρθρου 5.2Σ.52 

 

48. Στις 30 Νοεμβρίου 2019, το ΣΥΔ, ενόψει της Ημέρας Ενημέρωσης για το HIV/AIDS – World AIDS DAY που 
είναι κάθε 1η Δεκεμβρίου, η Ομάδα Δράσης Δρόμου στα πλαίσια του Έργου Together We Can, βρέθηκε σε 
ένα από το πιο γνωστά LGBTQI+ club της Αθήνας στο BEqueer, με σκοπό την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση του κόσμου για το HIV/AIDS, όπου διανεμήθηκαν δωρεάν προφυλακτικά και ενημερωτικό 
υλικό του ΣΥΔ.53 

 
Δεκέμβριος 2019 
 
49. Στις 02 Δεκεμβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στο 4ο σεμινάριο του Β Κύκλου Σεμιναρίων της Εθνικής 

Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - ΕΕΔΑ με θέμα: «4ο Σεμινάριο ΕΕΔΑ: Η νομική προστασία 
της ταυτότητας φύλου». Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Πρόεδρος, Μαρίνα Γαλανού και ο νομικός σύμβουλος του 
ΣΥΔ, Βασίλης Σωτηρόπουλος.54 

 

50. Στις 05 Δεκεμβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στη συνάντηση με στελέχη της Γερμανικής Πρεσβείας στο 
καφέ Μύρτιλλο.55 

 

51. Στις 13 Δεκεμβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στο συνέδριο που διοργανώθηκε από την Colour Youth, 
Κοινότητα Lgbtq Νέων Αθήνας, σε συνεργασία με το KMOP στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ με θέμα: 
«Επαγγελματίες ΜΜΕ και ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστές-στριες συζητούν για το φαινόμενο των στερεοτύπων και 
των προκαταλήψεων κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας από και μέσω των κύριων ΜΜΕ, στην Ελλάδα και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Διευθύντρια, Άννα Απέργη.56 

 

52. Στις 18 Δεκεμβρίου 2019, το ΣΥΔ συμμετείχε στη κοινή εκδήλωση της ΕΕΔΑ και της Ύπατης Αρμοστείας του  
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με θέμα: «Η κοινωνική ένταξη των Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην 
Ελλάδα: Προκλήσεις, επιτεύγματα και προοπτικές», κάνοντας παρέμβαση στο πάνελ με θέμα της 
απασχόλησης και κοινωνικής αρωγής, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Το ΣΥΔ, 
εκπροσώπησε η Πρόεδρος, Μαρίνα Γαλανού.57 

 
 
51 Εκδηλώσεις 22-24.11.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2442853019146682 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2444925735606077 
 
52 Επιστολή 23.11.2019: 
https://www.facebook.com/MarinaGalanou1/posts/2568365833277659 
 
53 Δράση Δρόμου 30.11.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2463209093777741 
 
54 Σεμινάριο 02.12.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2467234190041898 
 
55 Συνάντηση 05.12.2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2472433186188665 
 
56 Συνέδριο 13.12.2019: 
https://www.facebook.com/eleftheria.koumandou/posts/10156834461957544 
 
57 Εκδήλωση 18.12.2019: 
https://www.facebook.com/631604986953941/photos/a.940788216035615/2889753027805781/?type=3&amp%3Btheate
r 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2500976980000952 

https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2442853019146682
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2444925735606077
https://www.facebook.com/MarinaGalanou1/posts/2568365833277659
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2463209093777741
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2467234190041898
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2472433186188665
https://www.facebook.com/eleftheria.koumandou/posts/10156834461957544
https://www.facebook.com/631604986953941/photos/a.940788216035615/2889753027805781/?type=3&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/631604986953941/photos/a.940788216035615/2889753027805781/?type=3&amp%3Btheater
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2500976980000952


 

[11] 
 

 

 
Ιανουάριος 2020 
 
53. Στις 07 Ιανουαρίου 2020, το ΣΥΔ έβγαλε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Καταγγελία αστυνομικής αυθαιρεσίας με 

τρανσφοβικό υπόβαθρο», όπου με το παρόν δελτίο τύπου, φέρνει στη δημοσιότητα περιστατικό 
αστυνομικής αυθαιρεσίας κατά τρανς γυναίκας, με μόνο λόγο την ταυτότητα φύλου της.58 

 

54. Στις 09 Ιανουαρίου 2020, το ΣΥΔ έβγαλε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με την ΚΥΑ που καθορίζει με αυθαίρετο τρόπο ασφαλείς χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο», 
όπου εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει εθνικό 
κατάλογο με τις ασφαλείς χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο.59 

 

55. Στις 15 Ιανουαρίου 2020, το ΣΥΔ έβγαλε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Ερώτηση 18 βουλευτών με θέμα την 
ισότιμη πρόσβαση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις», όπου 
ενημερώνει σχετικά με ερώτηση που κατατέθηκε από 18 βουλευτές με θέμα την ισότιμη πρόσβαση για τα 
τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις.60 
 

56. Στις 27 Ιανουαρίου 2020, το ΣΥΔ έβγαλε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Απαραίτητη η δημιουργία νέας 
Ανεξάρτητης Αρχής για την αποτελεσματική Διερεύνηση Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα 
ασφαλείας με πλήρεις αρμοδιότητες», όπου με αφορμή το Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο 
με τίτλο: «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, 
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», καταθέτει τις θέσεις του επί του 
Άρθρου 188 του Σχεδίου Νόμου, που αφορά τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον Εθνικό Μηχανισμό 
Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και στους υπαλλήλους των καταστημάτων 
κράτησης.61 

 

57. Στις 31 Ιανουαρίου 2020, το ΣΥΔ συμμετείχε στην εκδήλωση του Σωματείου του Ελληνικού Τμήματος των 
Γιατρών χωρίς Σύνορα με θέμα: «Συνηγορία: H εμπειρία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών» 
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ώρα 18:00 στον χώρο ‘’Apodec’’. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο 
Αντιπρόεδρος, Αναστάσιος Ζαρίφης και ο Σταύρος Μπουφίδης Ψυχίατρος, Υπεύθυνος Θεμάτων Υγείας του 
ΣΥΔ.62  

 
58 Δελτίο Τύπου 07.01.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/07/%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-
%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE/ 
 
59 Δελτίο Τύπου 09.01.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/09/%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-2/ 
 
60 Δελτίο Τύπου 15.01.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/15/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-18-
%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8/ 
 
61 Δελτίο Τύπου 27.01.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/27/%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%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b7-
%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af/ 
 
62 Εκδήλωση 31.01.2020: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2590910077674308&set=a.139330579498949&type=1&theater 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2591410490957600 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/07/%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-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/07/%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-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/07/%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-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/07/%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-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/09/%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-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/09/%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-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/09/%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-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/09/%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-2/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/15/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-18-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/15/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-18-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/15/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-18-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/27/%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%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/27/%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%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/27/%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%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2590910077674308&set=a.139330579498949&type=1&theater
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2591410490957600
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Φεβρουάριος 2020 
 
58. Στις 03 Φεβρουαρίου 2020, το ΣΥΔ υπέγραψε Κοινή Δήλωση των ΛΟΑΤΙ οργανώσεων με θέμα: 

«Απαράδεκτη διανομή φυλλαδίου με ομοφοβικό περιεχόμενο σε Γυμνάσιο της Αθήνας», όπου σύμφωνα 
με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου, άγνωστα πρόσωπα, μοίρασαν φυλλάδιο με περιεχόμενο 
ρατσιστικού ομοφοβικού χαρακτήρα σε Γυμνάσιο του Χολαργού, την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, κατά τον 
σχολικό εορτασμό της ημέρας των Τριών Ιεραρχών.63 

 

59. Στις 14 Φεβρουαρίου 2020, το ΣΥΔ έβγαλε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Θετική κατ’ αρχήν ανταπόκριση του 
Υφυπουργού Υγείας σε θέματα ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις για λόγους ταυτότητας και 
χαρακτηριστικών φύλου στις υπηρεσίες υγείας», όπου δηλώνει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δια του Υφυπουργού κυρίου Κοντοζαμάνη, δείχνει κατ’ αρχήν να 
αντιλαμβάνεται τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα στην 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και την αναγκαιότητα νομοθετικών και άλλων θεσμικών 
παρεμβάσεων για την επίλυσή τους, και με βάση την απάντηση του κυρίου Υφυπουργού, αναμένουμε να 
αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες και να προχωρήσει σε πράξεις, αξιοποιώντας το ήδη υπάρχον πόρισμα 
που σε μεγάλο βαθμό τα αντιμετωπίζει.64 

 
Μάρτιος 2020 
 
60. Στις 06 Μαρτίου 2020, το ΣΥΔ συνυπέγραψε ανοιχτή επιστολή 66 Οργανώσεων με θέμα: «Προστατέψτε τη 

νομιμότητα και την ανθρωπιά!», προς τον Πρωθυπουργό και τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία 
για τα γεγονότα που εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες στον Έβρο και τα νησιά, ζητώντας να αποσυρθεί η 
αναστολή υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου, την μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο στην 
ενδοχώρα και την προστασία τους, καθώς και την αναθεώρηση της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.65 

 

61. Στις  11 Μαρτίου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Ανακοίνωση με θέμα: «Αναστολή συναντήσεων στο γραφείο του 
ΣΥΔ έως 31 Μαρτίου», όπου το σωματείο σύμφωνα σε εναρμόνιση με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας 
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, αποφάσισε την αναστολή συναντήσεων στο 
γραφείο του ΣΥΔ έως τις 31 Μαρτίου, εν όψει της έξαρσης των κρουσμάτων του COVID-19 στη χώρα μας.66 

 

62. Στις  17 Μαρτίου 2020, το ΣΥΔ έβγαλε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Επιτυχής έκβαση τεσσάρων υποθέσεων 
διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και βαθιά ανησυχία σχετικά με τις 
αποφάσεις της Κυβέρνησης για αναστολή αποδοχής αιτημάτων ασύλου και αυτόματες 
επαναπροωθήσεις», όπου κάνει γνωστή την επιτυχή έκβαση αιτημάτων διεθνούς προστασίας τεσσάρων 

 
 
63 Κοινή Δήλωση 03.02.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/02/03/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b7-
%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-lgbti-
%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-
%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7/  
 
64 Δελτίο Τύπου 14.02.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/02/14/2556/  
 
65 Ανοιχτή επιστολή 06.03.2020:  
http://t-zine.gr/anoichti-epistoli-66-organoseon-prosta/ 
 
66 Ανακοίνωση 11.03.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/11/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%
bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-
%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/ 
 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/02/03/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-lgbti-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/02/03/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-lgbti-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/02/03/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-lgbti-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/02/03/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-lgbti-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/02/14/2556/
http://t-zine.gr/anoichti-epistoli-66-organoseon-prosta/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/11/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/11/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/11/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/
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αιτούντων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού που έγιναν δεκτά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.67 
 

63. Στις 19 Μαρτίου 2020, το ΣΥΔ έβγαλε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Το ΣΥΔ καλεί την Κυβέρνηση να λάβει 
πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ λόγω της εξάπλωσης του 
COVID-19», όπου καλεί την Κυβέρνηση να λάβει την αναγκαία πρόνοια για την οικονομική στήριξη των 
προσώπων που εργάζονται στο σεξ, που όπως όλοι οι συνάνθρωποί μας, εν μέσω της εξάπλωσης του 
COVID-19 βρίσκονται σε αδυναμία να υποστηρίξουν την καθημερινή διαβίωσή τους.68 

 

64. Στις 24 Μαρτίου 2020, το ΣΥΔ έβγαλε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υφυπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των 
περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας», με σκοπό να του επιστήσει την προσοχή ώστε ο έλεγχος 
των στοιχείων ταυτοποίησης για τα τρανς πρόσωπα που δεν έχουν προλάβει ή βρίσκονται ακόμη στη 
διαδικασία μεταβολής των νομικών εγγράφων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017, αφενός 
μεν να γίνεται δίχως προβλήματα, αφετέρου με σεβασμό στην προσωπικότητα των τρανς προσώπων.69 

 

65. Στις 31 Μαρτίου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «H Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας, σε 
όλες τις συνθήκες, μας υπενθυμίζει την αναγκαιότητα θωράκισης με περισσότερα δικαιώματα, ιδιαίτερα 
για τα πιο ευάλωτα πρόσωπα», όπου καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
υποχρεώσεις της για την εμβάθυνση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και ελευθεριών της τρανς 
κοινότητας.70 

 
Απρίλιος 2020 
 
 
66. Στις 03 Απριλίου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε  Δελτίο Τύπου με θέμα: «Θετική ανταπόκριση του Υφυπουργού 

Προστασίας του Πολίτη, ώστε οι αστυνομικές αρχές να δείξουν προσοχή στους ελέγχους λόγω 
περιοριστικών μέτρων στα τρανς πρόσωπα», όπου ενημερώνει σχετικά με την θετική ανταπόκριση του 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, κυρίου Οικονόμου, στην επιστολή που θέσαμε υπόψη του στις 24 
Μαρτίου, αναφορικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου 
κυκλοφορίας.71 

 

 
67 Δελτίο Τύπου 17.03.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82-
%CE%AD%CE%BA%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81/ 
 
68 Δελτίο Τύπου 19.03.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-
%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7/ 
 
69 Δελτίο Τύπου 24.03.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/24/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-
%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf/ 
 
70 Δελτίο Τύπου 31.03.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-
%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-h-%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%bf%cf%81%ce%b1/ 
 
71 Δελτίο Τύπου 03.04.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/04/03/%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%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85/ 
 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/19/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/24/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/24/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/24/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-h-%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%bf%cf%81%ce%b1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-h-%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%bf%cf%81%ce%b1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-h-%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%bf%cf%81%ce%b1/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/04/03/%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%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/04/03/%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%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/04/03/%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%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85/
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67. Στις 22 Απριλίου 2020, το ΣΥΔ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα: «Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του υπό 
διαβούλευση ΣχΝ για τη “Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, Τροποποίηση Διατάξεων των ν. 
4636/2019, 4375/2016, 4251/2014 και άλλες διατάξεις”», όπου καταθέτει τις προτάσεις του, και καλεί το 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, να αναθεωρήσει τις εντεινόμενες πολιτικές περιορισμού 
δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας που κάποιες εξ αυτών βρίσκονται στα όρια της 
συνταγματικότητας (αν δεν τα ξεπερνούν) καθώς επίσης είναι στα όρια των διεθνών προτύπων εγγύησης 
ασύλου, ενώ με τις παρούσες τροποποιήσεις ελαχιστοποιούνται περαιτέρω οι επαρκείς εγγυήσεις για τις 
διαδικασίες ασύλου, όπως επί παραδείγματι με την κατάργηση στην ουσία της παροχής δωρεάν νομικής 
συνδρομής και με την κατάργηση των συνεντεύξεων σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος δεν μιλά την 
επίσημη γλώσσα της χώρας προέλευσης, καθώς και την αναγωγή των περιοριστικών μέτρων ελευθερίας ή 
της κράτησης, από εξαίρεση (όπως επιτάσσει το διεθνές δίκαιο), σε κανόνα.72 
 

68. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στo πλαίσιo της ανάπτυξης ικανοτήτων σε σχέση με τα θέματα που 
αφορούν τα τρανς άτομα το ΣΥΔ από τον Μάιο του 2019 μέχρι και τον Μάρτιο του 2020, πριν την κρίση της 
πανδημίας του COVID-19  και την ανακοίνωση αναστολής συναντήσεων του γραφείου στις 11 Μαρτίου 
2020, κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν συναντήσεις αλλά και σεμινάρια - εργαστήρια 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

 
Αναλυτικά: 
 

α.Σε όλο το πιο πάνω χρονικό διάστημα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά ογδόντα έξι (86) συναντήσεις των 

μελών του ΣΥΔ στην Αθήνα και  σαράντα (40) συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι συναντήσεις έχουν ως 

σκοπό να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον όπου οι τρανς άνθρωποι θα μπορούν να εκφράζονται και 

να αλληλεπιδρούν ελεύθερα εκπαιδεύοντας ο ένας τον άλλο και η μία την άλλη, στις αρχές της αυθεντικής 

επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης. Επίσης μέλη του ΣΥΔ εκπαιδεύονται πάνω σε θέματα γραμματειακής 

υποστήριξης. 
 

β.Στο ίδιο χρονικό διάστημα το ΣΥΔ διοργάνωσε ένα (1) εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα ταυτότητας, 
έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, ενώ συμμετείχε με εισηγήσεις σε δέκα επτά (17) εκπαιδευτικές 
ημερίδες και εκδηλώσεις. 
 

69. Aπό τον Μάρτιο 2020, λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία του COVID-19, καταρτίστηκε 
η δράση «Help at Home», όπου στα πλαίσια της, η εθελοντική ομάδα του ΣΥΔ παρείχε υπηρεσίες 
διανομής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε τρανς  και γενικότερα ΛΟΑΤΙ άτομα  καθώς και σε 
πρόσφυγες που είχαν ανάγκη. Επίσης συνεχίστηκε η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 
μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype), όσο και τηλεφωνικά, σε τρανς, φυλοδιαφορετικά και γενικότερα 
ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα ή πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, από την Ομάδα Συμβουλευτικής και 
Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΣΥΔ.  

 
70. Από τον Μάιο του 2019 έως και τον Απρίλιο του 2020, στο πλαίσιο της ψυχολογικής υποστήριξης των τρανς 

ατόμων έγιναν τριάντα τρεις (33) ατομικές συνεδρίες καθώς και τριάντα έξι (36) ομαδικές συνεδρίες μέσω 
skype ή τηλεφώνου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, με τις ψυχοθεραπεύτριες και μέλη του ΣΥΔ, Πάρβυ 
Πάλμου, Βανέσα Θεοδώρου, Σαλίνα Καραβέλα και Μαρία-Χριστίνα Σμυρναίου. 

 
71. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου» το ΣΥΔ και 

με την βοήθεια εθελοντών δικηγόρων, κατέστη δυνατή η νομική υποστήριξη σε οκτώ (8) υποθέσεις 
τρανς ατόμων που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, προκειμένου να καταφέρουν να 
μεταβάλουν τα στοιχεία των εγγράφων τους, σύμφωνα με τον Ν.4491/2017 για τη νομική αναγνώρισης 
της ταυτότητας φύλου. 
 

 
72 Δελτίο Τύπου 22.04.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/04/23/%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%84%ce%bf%cf%85-
%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b9/ 
 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/04/23/%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%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b9/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/04/23/%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%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b9/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/04/23/%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%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b9/
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72. Επίσης στα πλαίσια της ενδυνάμωσης τρανς ανθρώπων, εκπρόσωποι του ΣΥΔ παρευρέθηκαν σε δικαστικές 
υποθέσεις τρανς ατόμων για την υποστήριξή τους. 

 

73. Στον τομέα της νομικής υποστήριξης, επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την παροχή νομικής 
στήριξης σε πολλές υποθέσεις LGBTI προσφύγων. Σε όλες τις περιπτώσεις εκπρόσωπος του σωματείου 
(Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα ασύλου), μαζί με δικηγόρο, συνοδεύει τους LGBTΙ πρόσφυγες, σε όλες τις 
συνεντεύξεις τους στην Υπηρεσία Ασύλου. Επίσης, για την καλύτερη δυνατή ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
τους, με άριστη συνεργασία με την ΜΚΟ PRAKSIS καθώς και με άλλες οργανώσεις. Επίσης στον τομέα της 
νομικής υποστήριξης τρανς προσφύγων το ΣΥΔ κατέστη δυνατή:  
 

• Η  επιτυχής έκβαση τεσσάρων υποθέσεων διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού 
προσανατολισμού, όπου έγιναν δεκτά τα αιτήματα λόγω βάσιμου φόβου απειλών κατά της ζωής ή 
της σωματικής του ακεραιότητας των αιτούντων ως ανήκοντα σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα με το 
χαρακτηριστικό του σεξουαλικού προσανατολισμού. Συγκεκριμένα, δύο εξ αυτών εξετάστηκαν και 
έγιναν δεκτές στον α’ βαθμό, μία που ήρθε υπόψη μας αφότου είχε απορριφθεί στον α’ βαθμό και 
κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών έγινε δεκτό το αίτημα του 
πρόσφυγα για διεθνή προστασία, με την νομική υποστήριξη του δικηγόρου Στάθη Πουλαράκη 
καθώς και μία ακόμη υπόθεση αιτούντα διεθνούς προστασίας που αφότου είχε απορριφθεί τόσο 
στον α’ βαθμό, όσο και ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την 
Απόφαση 245/2020 έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου του 
αιτούντα. Το αίτημα ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υποστηρίχτηκε νομικά 
απ’ τον δικηγόρο Βασίλη Κερασιώτη και την HIAS Greece,  ενώ και οι τέσσερις υποθέσεις 
υποστηρίχθηκαν από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών.73 

 

74. Το ΣΥΔ, ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), συμμετείχε σε όλες τις 
συνεδριάσεις της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ, για την διασφάλιση, προάσπιση και προώθηση των ΛΟΑΤΙ θεμάτων 
και γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολιτικό επίπεδο. Το ΣΥΔ εκπροσωπούν η Πρόεδρος, 
Μαρίνα Γαλανού ως Τακτικό Μέλος και ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος, ως Αναπληρωματικό Μέλος. 

 

75. Στο πιο πάνω αναγραφόμενο χρονικό διάστημα το ΣΥΔ κατέγραψε αρκετά περιστατικά επιθέσεων 
ρατσιστικής βίας με κίνητρο την ταυτότητα φύλου. Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών από την ίδρυσή 
του δίνει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα ρατσιστικής τρανσφοβικής βίας, καθώς και περιστατικών 
παρενοχλήσεων, παραβίασης της ιδιωτικότητας και διακρίσεων για λόγους ταυτότητας, έκφρασης και 
χαρακτηριστικών φύλου. Για τον λόγο αυτό και στα πλαίσια του Έργου «Ενδυναμώνοντας την τρανς 
κοινότητα», στην διαδικτυακή σελίδα του σωματείου(tgender.gr), έχει δημιουργηθεί και μία online 
πλατφόρμα καταγγελίας περιστατικών ρατσιστικής βίας. Η νέα αυτή υπηρεσία του ΣΥΔ δεν είναι διαθέσιμη 
μόνο σε θύματα τρανσφοβικής βίας ή διακρίσεων, αλλά και στα πρόσωπα που είναι αυτόπτες μάρτυρες, 
στις οικογένειες αλλά και στους συντρόφους τους.74 

 

76. Επίσης, το ΣΥΔ, ως μέλος του Δικτύου Αντιμετώπισης κατά της Ρατσιστικής Βίας, συμμετείχε σε 
όλες τις συνεδριάσεις του Δικτύου, όπου εκτέθηκαν οι εξελίξεις αναφορικά με θέματα ρατσιστικής 
τρανσφοβικής βίας, καθώς και περιστατικών παρενοχλήσεων, παραβίασης της ιδιωτικότητας και 
διακρίσεων για λόγους ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και καταγραφές 
περιστατικών ρατσιστικής βίας κατά τρανς ανθρώπων. 

 

77. Ακόμα, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το ΣΥΔ συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις στη Θεσσαλονίκη του 
Δικτύου Οργανώσεων SelectRespect που είναι μέλος. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος, Αναστάσιος 
Ζαρίφης και η Γραμματέας Περιφέρειας, Δανάη Θεοδωρίδου. 

 

 
73 Δελτίο Τύπου 17.03.2020: 
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82-
%CE%AD%CE%BA%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81/  
 
74 Κατάγγειλέ το: https://tgender.gr/katingile-to/ 
 

https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81/
https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/16/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81/
https://tgender.gr/katingile-to/
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78. Επίσης το ΣΥΔ συμμετείχε στις συναντήσεις της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που 
πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Κέντρου Ζωής με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας 
και καλών πρακτικών μεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και των στελεχών της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και 
την ενίσχυση των συνεργασιών των αρμόδιων φορέων. Το ΣΥΔ εκπροσώπησε η Πάρβη Πάλμου. 

 

79. Το ΣΥΔ διοργάνωσε μια διαδικτυακή καμπάνια για τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ για να 
ευαισθητοποιήσει και να δηλώσει την στήριξή του, ώστε να λάβουν όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι 
την οικονομική ενόισχυση των 800 ευρώ από την Πολιτεία, λόγω της πανδημίας του COVID-19. 

 

80. Το ΣΥΔ συμμετείχε στη διαδικτυακή καμπάνια για τον «Περίπατο κατά των Δικαρίσεων», ενόψει της 
Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, που πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά λόγω των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού. 

 

81. Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2020 το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο 
πλαίσιο του Προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού χορήγησε στο 
ΣΥΔ τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης μέσω της Τράπεζας Τροφίμων για είκοσι πέντε (25) τρανς πρόσωπα 
ενώ από τον Απρίλιο 2020 – Σεπτέμβριο 2020 εγκρίθηκε η χορήγηση χρηματικού ποσού για την κάλυψη 
του ενοικίου του γραφείου. 

 
82. Την 1η Απριλίου 2020 έως τα μέσα Μαίου 2020, ενόψει της πανδημίας του Covid-19, το Κέντρο Υποδοχής 

και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, μετά από επικοινωνία, κατέστη δυναντόν η παροχή τροφίμων 
συσκευασμένων προιόντων προς το ΣΥΔ, για σαραντα πέντε (45) άτομα, για την υποστήριξη τρανς και 
ΛΟΑΤΚΙ προσώπων, είτε ελληνικής καταγωγής είτε πρόσφυγες , σε εβδομαδιαία βάση. 

 
83. Επίσης, η οργάνωση Steps, στο πλαίσιο υποστήριξης τρανς ατόμων που βρίσκονται σε αδυναμία, 

παρέδωσε στο ΣΥΔ τρόφιμα για την κάλυψη βασικών αναγκών. 
 

84. Μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με την υποστήριξη του Γενικού 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμεσης της Φτώχειας, κύριο Γεώργιο Σταμάτη , χορήγησε 
στο ΣΥΔ, 1.000 γάντια μίας χρήσης και 500 μάσκες προστασίας για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα. 

 
85. Επιπλέον, οι Οικολόγοι Πράσινοι χορήγησαν προς το ΣΥΔ, 300 προστατευτικές πλενόμενες μάσκες 

πολλαπλών χρήσεων για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα.  
 
86. Τον μήνα Οκτώβριο 2019, το ΣΥΔ ξεκίνησε το «Together We Can», ένα Έργο  που παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης αλλά και ενδυνάμωσης τρανς-φυλοδιαφορετικών ατόμων, ίντερσεξ ανθρώπων, καθώς και 
ΛΟΑΤΙ αιτούντων διεθνούς προστασίας με την υποστήριξη του International Trans Fund (ITF). Στα πλαίσια 
του Έργου δημιουργήθηκε η καμπάνια «Have To Be Heard - Transphobia Kills», όπου φωτογραφήθηκαν 
τρανς άνθρωποι και μέλη του ΣΥΔ. 

 
87. Τον μήνα Μάιο 2020, το ΣΥΔ διοργάνωσε μια διαδικτυακή καμπάνια ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Κατά 

της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας & Αμφιφοβίας (Κυριακή 17 Μαΐου), «Breaking The Silence» στέλνοντας το 
μήνυμα ότι φέτος σπάμε την σιωπή μας κάνοντας την φωνή μας να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά, ώστε να 
ενδυναμώσει περαιτέρω τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα που δεν κατάφεραν να γνωστοποιήσουν την ταυτότητα 
φύλου τους ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 
 

88. Επίσης σε όλο το χρονικό διάστημα από τον Μάιο του 2019 έως και τον Απρίλιο του 2020, 
πραγματοποιήθηκαν κανονικά οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, έτσι όπως 
αυτές αποφασίστηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 25 Ιουνίου 2019 
(Πρακτικό Νο1, Περίοδος Ε’ /25.06.2020). 

 

89. Ακόμη, η Ομάδα Αλληλεγγύης του ΣΥΔ, παρείχε συνοδεία και υποστήριξη σε τρανς ανθρώπους που 
αντιμετώπιζαν κάποιο ιατρικό πρόβλημα υγείας ή είχαν ανάγκη παροχή φαρμακευτικής αγωγής. 
Επίσης έγινε δυνατό σε συνεργασία με την ΜΚΟ PRAKSIS τρανς άστεγα άτομα ελληνικής καταγωγής 
αλλά και ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες να βρουν στέγη μέσω των προγραμμάτων φιλοξενίας ευάλωτων 
πληθυσμιακών ομάδων.  

 

90. Επίσης μέλη του ΣΥΔ συμμετείχαν από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Μάιο του 2019 σε Ομάδα Εργασίας του 
Υπουργείου Υγείας η οποία συγκροτήθηκε έπειτα από την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ: 46980/19.06.2018 
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Υπουργική Απόφαση και εργάστηκε πάνω στα θέματα της υγειονομικής κάλυψης των διεμφυλικών 

ατόμων.72 
 
91. Από τον Ιούνιο 2019, το SILENT LATITUDE, ένα έργο που δημιουργήθηκε από την εικαστικό Navine G. Khan-

Dossos σε συνεργασία με το ΣΥΔ, φιλοξενήθηκεστην έκθεση με τίτλο «Στο ίδιο ποτάμι δυο φορές». Η 
έκθεση διοργανώθηκεαπό το Deste Foundation - ΔΕΣΤΕ σε συνεργασία με το New Museum New York City 
της Νέας Υόρκης και φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη.  

 

92. Τέλος, το ΣΥΔ, στα πλαίσια της ενδυνάμωσης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα 
φιλοξένησε στα γραφεία του την ομάδα ProudSeniorsGreece -Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων 
Ηλικίας 50 και Άνω, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις των μελών της ομάδας. 

 

Απολογισμός Δράσεων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης. 
 

Στο πλαίσιο της διεκδίκησης των δικαιωμάτων το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, είχε έντονη δράση τόσο 
στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο, ενώ μέλη του ΣΥΔ, συμμετείχαν σε πολλές ειδησεογραφικές - 
ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. 
 

Συγκεκριμένα: 
 

Ιούνιος 2019 
 

• Στις 3 Ιουνίου 2019 η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, έκανε παρέμβαση, στον ραδιοσταθμό 
«Αθήνα 9.84» και στην εκπομπή «Ντάμες Σπαθί» με τις Ελεωνόρα Ορφανίδου και Ελευθερία 
Κουμάντου, με θέμα την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με την αφαίρεση 
της διεμφυλικότητας από τους ταξινομικούς καταλόγους των ψυχικών διαταραχών: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2117421031689884 
 

Ιούλιος 2019 
 

• Στις 30 Ιουλίου 2019, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο 
Κόκκινο» 91,4FM στη Θεσσαλονίκη σχετικά με το τρανσφοβικό περιστατικό από εκλογικό αντιπρόσωπο 
και μέλους του ΔΣΑ σε τρανς γυναίκα και την δημοσίευση ρατσιστικού περιεχομένου στο facebook, για 
την κατάθεση καταγγελίας του ΣΥΔ στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και την τρανσφοβική συμπεριφορά 
της υπαλλήλου σε μέλος της οργάνωσής μας καθώς και για την κατάθεση ανοιχτής επιστολής προς το 
Πρόεδρο του ΔΣΑ και το αίτημά μας για συνάντηση μαζί του. 
 

Σεπτέμβριος 2019 

 

• Στις 03 Σεπτεμβρίου 2019, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, στη «Η στάση των δυο» με τον 
δημοσιογράφο Άρη Τόλιο, μέσα από τη ραδιοσυχνότητα του Αθήνα9.84 μίλησε για την ρατσιστική 
ομοφοβική επίθεση από άντρες των ΜΑΤ σε ομόφυλο ζευγάρι στα Εξάρχεια και την κατάθεση 
αιτήματος στον Συνήγορο του Πολίτη από τις LGBTQI οργανώσεις ώστε να παρακολουθεί την έκβαση 
της υπόθεσης: http://athina984.gr/wp-site/2019/09/03/ston-synigoro-toy-politi-lgbtqi-organoseis-gia-
tin-epithesi-sta-exarcheia/  
 

• Στις 04 Σεπτεμβρίου 2019, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό 
«Κόκκινο 93,4 – Θεσσαλονίκη» σε μία συζήτηση για την ρατσιστική ομοφοβική επίθεση από άντρες 
των ΜΑΤ σε ομόφυλο ζευγάρι: 
https://www.youtube.com/watch?v=QVp6KrT9vv0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1bPq8LtmwOP3Yyd_
I-vvj_xIxM3bH1IGk6S6QfE_UvBJJvDcPhkkwF9W4 

 

Νοέμβριος 2019 
 

• Στις 07 Νοεμβρίου 2019, η Διευθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Στο 
Κόκκινο της Θεσσαλονίκης και στην εκπομπή «Κάτι παίζει στο Κόκκινο», σε μία συζήτηση με την 
Ευγενία Χατζηγεωργίου, για την καμπάνια του Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών «HaveToBeHeard – 

https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2117421031689884
http://athina984.gr/wp-site/2019/09/03/ston-synigoro-toy-politi-lgbtqi-organoseis-gia-tin-epithesi-sta-exarcheia/
http://athina984.gr/wp-site/2019/09/03/ston-synigoro-toy-politi-lgbtqi-organoseis-gia-tin-epithesi-sta-exarcheia/
https://www.youtube.com/watch?v=QVp6KrT9vv0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1bPq8LtmwOP3Yyd_I-vvj_xIxM3bH1IGk6S6QfE_UvBJJvDcPhkkwF9W4
https://www.youtube.com/watch?v=QVp6KrT9vv0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1bPq8LtmwOP3Yyd_I-vvj_xIxM3bH1IGk6S6QfE_UvBJJvDcPhkkwF9W4
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TransphobiaKills» και για τα τρανς θύματα εγκλημάτων τρανσφοβικού μίσους ενόψει της Διεθνούς 
Ημέρας Τρανς Μνήμης στις 20 Νοεμβρίου 2019: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2410251525740165 
 

• Στις 12 Νοεμβρίου 2019, η Διευθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 
9,84,, στην εκπομπή «Ντάμες Σπαθί» με τις Ελεωνόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου με 
αφορμή την καμπάνια του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών «Have to be Heard – Transphobia 
Kills»: https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2420951261336858 

 

• Στις 17 Νοεμβρίου 2019, στην εφημερίδα Η Εποχή δημοσιεύθηκε άρθρο της Μαρίνα Γαλανού ενόψει 
της Διεθνής Ημέρας Τρανς Μνήμης με τίτλο «Τιμώντας τα θύματα ενός ακήρυκτου πολέμου»: 
http://epohi.gr/timwntas-ta-thymata-enos-akhryxtou-polemou/ 

 

• Στις 19 Νοεμβρίου 2019, η Διεθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη  μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη 
Κουφόπουλου "Στιγμιότυπα" μέσα από τη ραδιοσυχνότητα του ΣΚΑΪ 100.3. για την Καμπάνια του 
Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών «Η τρανσφοβία σκοτώνει και αυτό πρέπει να ακουστεί!»: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2436828683082449 

 

• Στις 20 Νοεμβρίου 2019, η Διευθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ 
Φλώρινας 96.6, σε μια συζήτηση για την Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης που τιμάται στις 20 Νοεμβρίου 
κάθε χρόνο. 

 

• Στις 23 Νοεμβρίου 2019, αναδημοσιεύθηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό Egomio Cyprus σχόλιο της 
Προέδρου του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού σχετικά με την μη συμπερίληψη από την ΝΔ για την Αναθεώρηση 
του Συντάγματος , της προσθήκης στο Άρθρο 5, παρ. 2 του Συντάγματος, το φύλο, ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου καθώς και η αναπηρία: 
https://egomiocyprus.blogspot.com/2019/11/blog-
post_35.html?fbclid=IwAR3wdGhxhYkd6yWdIxgPLmRgRZTVRXncLcStRXOhjjoD_a6v0SnDzy_Liug 

 

• Στις 27 Νοεμβρίου 2019, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού μίλησε στην εκπομπή Κάτι παίζει στο 
Κόκκινο, σε μία συζήτηση με την Ευγενία Χατζηγεωργίου, για το αποτέλεσμα της πρόσφατης ψήφισης 
της Συνταγματικής Αναθεώρησης: https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2453971014701549 
& 
https://www.stokokkino.gr/article/1862/5.html?fbclid=IwAR2_5cD7ntOtm77Epzre23MZrYyfExdsSKQCx9
yH8XQ83v-jQgaozLZOKnc & http://www.avgi.gr/article/10844/10445832/m-galanou-oi-bouleutes-pou-
katapsephisan-theoroun-tous-loatki-b-kategorias-echetiko-?fbclid=IwAR3hcW4lGEjSnz-
UzESb6OcuxYzQqtr9FCykMAYgxZTRy8YzMef1l3V_My8 & https://avmag.gr/115674/galanoy-quot-
theoroyn-toys-loatki-anthropoys-v-katigorias-quot/ 

 
Φεβρουάριος 2020 
 

• Στις  11 Φεβρουαρίου 2020, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού μίλησε στη ραδιοφωνική εκπομπή 
Ντάμες Σπαθί σε μία συζήτηση με αφορμή την ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή προς τον Υπουργό 
Υγείας Βασίλη Κικίλια και που αφορά την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας των τρανς και 
ίντερσεξ προσώπων καθώς και για το πόρισμα της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου 
Υγείας στη οποία συμμετείχαν μέλη του ΣΥΔ, για το ζήτημα αυτό: 
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2612982888800360 

 
 
Μάρτιος 2020 
 
• Στις 5 Μαρτίου 2020, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού και η Διευθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη,      
συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ VICE Greece Specials με τίτλο «Τρανς Ορατότητα στην Εργασία». 
https://video.vice.com/gr/video/trans-visibility-at-work/5e5e5e2a58a72330ba4198c1 
 

 
 

https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2410251525740165
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2420951261336858
http://epohi.gr/timwntas-ta-thymata-enos-akhryxtou-polemou/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2436828683082449
https://egomiocyprus.blogspot.com/2019/11/blog-post_35.html?fbclid=IwAR3wdGhxhYkd6yWdIxgPLmRgRZTVRXncLcStRXOhjjoD_a6v0SnDzy_Liug
https://egomiocyprus.blogspot.com/2019/11/blog-post_35.html?fbclid=IwAR3wdGhxhYkd6yWdIxgPLmRgRZTVRXncLcStRXOhjjoD_a6v0SnDzy_Liug
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2453971014701549
https://www.stokokkino.gr/article/1862/5.html?fbclid=IwAR2_5cD7ntOtm77Epzre23MZrYyfExdsSKQCx9yH8XQ83v-jQgaozLZOKnc
https://www.stokokkino.gr/article/1862/5.html?fbclid=IwAR2_5cD7ntOtm77Epzre23MZrYyfExdsSKQCx9yH8XQ83v-jQgaozLZOKnc
http://www.avgi.gr/article/10844/10445832/m-galanou-oi-bouleutes-pou-katapsephisan-theoroun-tous-loatki-b-kategorias-echetiko-?fbclid=IwAR3hcW4lGEjSnz-UzESb6OcuxYzQqtr9FCykMAYgxZTRy8YzMef1l3V_My8
http://www.avgi.gr/article/10844/10445832/m-galanou-oi-bouleutes-pou-katapsephisan-theoroun-tous-loatki-b-kategorias-echetiko-?fbclid=IwAR3hcW4lGEjSnz-UzESb6OcuxYzQqtr9FCykMAYgxZTRy8YzMef1l3V_My8
http://www.avgi.gr/article/10844/10445832/m-galanou-oi-bouleutes-pou-katapsephisan-theoroun-tous-loatki-b-kategorias-echetiko-?fbclid=IwAR3hcW4lGEjSnz-UzESb6OcuxYzQqtr9FCykMAYgxZTRy8YzMef1l3V_My8
https://avmag.gr/115674/galanoy-quot-theoroyn-toys-loatki-anthropoys-v-katigorias-quot/
https://avmag.gr/115674/galanoy-quot-theoroyn-toys-loatki-anthropoys-v-katigorias-quot/
https://www.facebook.com/anna.aperghb/posts/2612982888800360
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ 
 

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα 11745 
 

Τηλ. 210.9210697 
 

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

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

