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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Θέµα: «Προσαγωγές τρανς ατόµων στην επιχείρηση ‘Ξένιος Ζευς’.»  

     Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (Σ.Υ.∆.), αναγνωρισµένη συλλογικότητα 

για την υποστήριξη των δικαιωµάτων της τρανς κοινότητας, µε το παρόν δελτίο 

τύπου, καταδικάζει µε ισχυρό τρόπο τις µαζικές προσαγωγές  περί των είκοσι πέντε 

(25) τρανς ατόµων που έγιναν την Πέµπτη 9 Αυγούστου στα πλαίσια της 

επιχείρησης-σκούπα της αστυνοµίας «Ξένιος Ζευς». 

     Συγκεκριµένα, το βράδυ της Πέµπτης 9 Αυγούστου, σε µαζική επιχείρηση σκούπα 

της αστυνοµίας προσήχθησαν περίπου 25 τρανς άτοµα, οδηγήθηκαν σε υπηρεσίες της 

Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής χωρίς καµία επαρκή αιτιολογία, και τους 

έγινε υποχρεωτική εξέταση τεστ hiv, από γιατρό του ΚΕΕΛΠΝΟ, δεν βρέθηκαν 

θετικά και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.  

      Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (ΣΥ∆), εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 

και καταδικάζει µε απερίφραστο τρόπο τις επιχειρήσεις-σκούπα της αστυνοµίας σε 

συνεργασία µε το ΚΕΕΛΠΝΟ που, ανάµεσα στα άλλα, έχουν θύµα µία από τις πιο 

ευάλωτες µειονότητες, των τρανς, που στερούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα 

όπως το δικαίωµα στην εργασία, στην ασφάλιση, στην υγεία, µε κύρια ευθύνη της 

πολιτείας που αρνείται να νοµοθετήσει για τα δικαιώµατά της.  

     Θεωρούµε επίσης ότι οι υποχρεωτικοί υγειονοµικοί έλεγχοι του ΚΕΕΛΠΝΟ, 

παραβιάζουν βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς ο τρόπος και η απουσία 

οποιασδήποτε δεοντολογίας στις συνθήκες που πραγµατοποιούνται δεν συνάδουν µε 

µία Ευρωπαϊκή χώρα που εφαρµόζεται κράτος δικαίου.  

      Παράλληλα εκφράζουµε τις εύλογες απορίες µας για την πρόσφατη απόφαση της 

Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού χαρακτήρα, που θεωρεί ότι είναι 

αναρµόδια να αποφανθεί για µία κατάφωρη και οφθαλµοφανή παραβίαση της 

σχετικής νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων όπως αυτή της δηµοσίευσης των 



στοιχείων οροθετικών ατόµων, επικαλούµενη την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, 

ενώ παράλληλα αντιφάσκει κάνοντας προτάσεις για την βελτίωση της νοµοθεσίας.  

      Το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών (ΣΥ∆), εκφράζει την αλληλεγγύη του 

στα οροθετικά άτοµα που διώκονται και καταδικάζει τις επιχειρήσεις-σκούπα της 

αστυνοµίας που σε συνεργασία µε το ΚΕΕΛΠΝΟ, εξαθλιώνουν και θέτουν σε 

επισφάλεια την κατάσταση της τρανς κοινότητας. Εκφράζουµε επίσης, την 

πλήρη αντίθεσή µας, σε κάθε µορφής επιχείρηση της αστυνοµίας, που θέτει σε 

κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε βάση την εθνοτική καταγωγή, την φυλή, το 

φύλο, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισµό και την 

ταυτότητα και έκφραση φύλου, ενώ ζητούµε την ευθυγράµµιση της ελληνικής 

νοµοθεσίας στην κατεύθυνση της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/913/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 2008 για την καπολέµηση κάθε µορφής ρατσισµού, 

ώστε να συµπεριλαµβάνει και την ταυτότητα φύλου.  

        Βρισκόµαστε σε συνεργασία µε άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 

τόσο εντός Ελλάδας, όσο και µε οργανώσεις και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την προάσπιση των δικαιωµάτων της τρανς κοινότητας, ενώ θα υπερασπιστούµε µε 

κάθε νόµιµο τρόπο την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώµατα των τρανς ατόµων. 
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