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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σχετικά με την προσαγωγή συναδέλφου έξω από το Πολυτεχνείο
Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ενημερώθηκε το απόγευμα της 14/11/2020
από τον συνάδελφο και μέλος του Συμβουλίου κ. Μάνο Σκούφογλου, σχετικά με περιστατικό που του
συνέβη στην περιοχή του Πολυτεχνείου.
Σύμφωνα με την περιγραφή του συναδέλφου: «κατά την επιστροφή μου από την εργασία μου προς

το σπίτι, ακινητοποιήθηκα από μηχανοκίνητη διμοιρία αστυνομικών έξω από το ιστορικό κτίριο του
Πολυτεχνείου. Παρότι επέδειξα το έντυπο μετακίνησης για λόγους εργασίας από την Εργάνη και την
αστυνομική μου ταυτότητα, μου ζητήθηκε να επιδείξω όλα τα προσωπικά μου αντικείμενα και μου
έγινε ενδελεχής σωματικός έλεγχος. Η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν υποτιμητική και η
διαδικασία προσβλητική για την αξιοπρέπεια μου, με καταχρηστικές ερωτήσεις για τα προσωπικά
μου δεδομένα.
Στη συνέχεια, μου έγινε εντελώς αναίτια προσαγωγή στη ΓΑΔΑ. Ζητούσα εξαρχής την άδεια να
τηλεφωνήσω γιατί με περίμενε το ανήλικο παιδί μου, κι ωστόσο αυτό δεν μου επετράπη παρά
τουλάχιστον μια ώρα αργότερα. Φυσικά, εφόσον δεν υπήρχε καμία κατηγορία και εφόσον είχα
έγκυρο έντυπο μετακίνησης, αφέθηκα αρκετή ώρα αργότερα ελεύθερος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνθήκες υγιεινής τόσο κατά τη μεταγωγή, όσο και στη ΓΑΔΑ, ήταν
απαράδεκτες δεδομένου και του λόγου που προβλήθηκε για την προσαγωγή μου. Τέσσερα άτομα
στο περιπολικό, χωρίς θερμομέτρηση των εισερχομένων, με συγκέντρωση πολλών ατόμων σε μια
μικρή αίθουσα και χωρίς απολυμαντικά πουθενά, καταστάσεις που, εκτός από την προσβολή των
ατομικών μου δικαιωμάτων, με εξέθεσαν αναίτια σε κίνδυνο.»
Το ΔΣ καταδικάζει την απαράδεκτη διαδικασία σωματικού ελέγχου και προσαγωγής του συναδέλφου
την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου από την Ελληνική Αστυνομία.
Πληροφορούμαστε, δυστυχώς, ότι η καταχρηστική προσαγωγή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό
και θεωρούμε ότι πρόκειται για μια υπερβολική και εκτός υγειονομικού πλαισίου διαδικασία, που δεν
έχει καμία σχέση με το υγειονομικό πρωτόκολλο που πρέπει να τηρείται εν μέσω πανδημίας.
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