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Ε06.08/3η/27-01-12 

Αρ. Πρωτ.: 177    

Αθήνα, 12/04/2020 

ΠΡΟΣ:    Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ.Μ.Χρυσοχοϊδη   
  

ΚΟΙΝ.:  - Υπουργό Επικρατείας, κ.Γ.Γεραπετρίτη  

- Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ.Ν.Χαρδαλιά   

- Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ.Ελ.Οικονόμου  

- Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ.Κ.Τσουβάλα 

- Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ.Β.Παπαγεωργίου  

- Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας  

 - ΕΣΑμεΑ  

           - Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ 

ΘΕΜΑ: «Τα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών σε κρίσιμες συγκυρίες δεν 

αναιρούν την υποχρέωση σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας - Επιβεβλημένη η 

διερεύνηση καταγγελιών για περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας σε βάρος εφήβου με 

νοητική αναπηρία»   

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία 

(Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος που εκπροσωπεί τα 

Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και 

πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων - Κηδεμόνων στην 

ελληνική επικράτεια και έχει ως αποστολή τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.  

Με αφορμή το απαράδεκτο και άκρως εξοργιστικό για εμάς, τους γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με 

βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, περιστατικό άσκησης σωματικής και ψυχολογικής βίας σε βάρος 

εφήβου με νοητική αναπηρία που, σύμφωνα με καταγγελίες1, φέρονται να διέπραξαν, στις 09/04/2020 

στο Λευκοχώρι Γαστούνης Ηλείας, μέλη της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για τον έλεγχο τήρησης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, 

απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου να αξιολογηθούν τα όσα καταγγέλλονται και να διενεργηθεί η 

απαραίτητη έρευνα για αυθαίρετη συμπεριφορά των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας.  

Ανεξαρτήτως των περιστάσεων, κινήτρων, γεγονότων που έλαβε χώρα το περιστατικό που 

καταγγέλλεται – και που καλείσθε με το παρόν να ερευνήσετε στο πλαίσιο της περιοχής ευθύνης σας – 

οφείλουμε να επισημάνουμε πως:  

(α) καταγγελίες για κακομεταχείριση υπό την έννοια της προσβολής της σωματικής ακεραιότητας ή/και 

της υγείας ή/και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από στελέχη των οργάνων της δημόσιας τάξης, στα 

καθήκοντα των οποίων ανάγεται η εξέταση της συμμόρφωσης ως προς τα ισχύοντα μέτρα, οφείλουν να 

διερευνώνται ως προς την υπαιτιότητά τους, τα κίνητρα και το αξιόποινο των συμπεριφορών, κατ’ 

αντιστοιχία κάθε άλλου περιστατικού εγείρει υπόνοιες για σφετερισμό καθηκόντων που οδηγεί στην 

τέλεση αντίστοιχων πράξεων, 

                                                 
1 Το περιστατικό περιήλθε σε γνώση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: 140/11.04.2020 έγγραφο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας 

Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και έχει επίσης αναδειχθεί στην επικαιρότητα από πολλά μέσα ενημέρωσης.   

Π . Ο . Σ .Γ . Κ . Α .μ ε Α .  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Ε.Σ.Α.μεΑ. 
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(β) στα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και 

πολλαπλές αναπηρίες, συναντώνται πλήθος ιδιαίτερων αναγκών και χαρακτηριστικών, τα οποία θα 

πρέπει να γίνονται σεβαστά και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από όλους/ες, πόσω δε μάλλον από τα 

όργανα που έχουν ως αποστολή την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. Η στάση και οι τυχόν 

αντιδράσεις των ατόμων αυτών είναι παρακινδυνευμένο να ερμηνεύονται με στενότητα σκέψης και να 

οδηγούν σε αντιμετωπίσεις που πιθανόν θα λάμβαναν χώρα για συμπεριφορές που καταγράφονται ως 

απροθυμία συνεργασίας με τα αστυνομικά όργανα.      

Περαιτέρω, τα άτομα αυτά στηρίζονται στη φροντίδα των γονέων και νόμιμων κηδεμόνων τους, που 

πρωτίστως ενδιαφέρονται και μεριμνούν για την ασφάλεια, την προστασία, την ορθή καθοδήγησή τους, 

με υπευθυνότητα στάσης που δεν χωρά αμφισβήτηση. Ως εκ τούτου δεν θα επέτρεπαν ενέργεια ικανή να 

θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ή/και ψυχική ακεραιότητα τόσο των παιδιών τους όσο και τρίτων, πόσω 

δε μάλλον την άνευ επαρκών διασφαλίσεων περιφορά τους εκτός οικίας, χωρίς μάλιστα να χρειάζονται 

για αυτό τα οποιαδήποτε μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.  

(γ) ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της εγγενούς αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία 

συνιστά δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Ελληνικό Σύνταγμα, την εθνική νομοθεσία και τη Διεθνή 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012). Περιστατικά αυθαίρετων 

συμπεριφορών, όπως αυτό που καταγγέλλεται, καταστρατηγούν στην πράξη και αντιφάσκουν στα όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 3 «Γενικές αρχές», 15 «Απαλλαγή από Βασανιστήρια ή Σκληρή, Απάνθρωπη ή 

Ταπεινωτική Μεταχείριση ή Τιμωρία», 16 «Απαλλαγή από την Εκμετάλλευση, τη Βία και την 

Κακομεταχείριση» και 17 «Προστασία της Ακεραιότητας του Ατόμου» της Σύμβασης.  

(δ) η λήψη αναγκαίων ενεργειών για τη διερεύνηση καταγγελιών για περιστατικά αυθαιρεσίας από τα 

σώματα ασφαλείας, συνιστά κοινωνική απαίτηση, απόλυτα επιβεβλημένη σε ένα κράτος δικαίου, ώστε 

να μην στοιχειώνονται υπόνοιες περί ανοχής ή/και ατιμωρησίας.   

Κατόπιν των ανωτέρω και υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της καταγγελόμενης πράξης σε συνάρτηση με 

την ευαλωτότητα του ατόμου με νοητική αναπηρία που ήλθε αντιμέτωπο με φερόμενες παρεκκλίνουσες 

συμπεριφορές, ζητάμε την προσωπική σας παρέμβαση για την άμεση διερεύνηση της καταγγελίας σε 

βάρος των εμπλεκόμενων στελεχών για αξιόποινη πράξη και την απόδοση των ανάλογων ευθυνών.  

Κύριε Υπουργέ,  

Σε μια συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη για τη δημόσια υγεία και τις ευπαθείς ομάδες, εμείς, οι γονείς και 

κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, σαφώς αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε το 

υπεύθυνο έργο των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Τα μέτρα προστασίας της ελληνικής κοινωνίας 

έναντι των επιπτώσεων από την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού χαίρουν του απόλυτου σεβασμού 

και της αποδοχής μας, υπό την προϋπόθεση να εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να μην συνεπάγονται μη 

σύννομες συμπεριφορές σε βάρος των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, όπως 

και του συνόλου των πολιτών που διαβιούν στη χώρα.  

Επειδή οι δυσμενείς εντυπώσεις από τέτοια περιστατικά κλονίζουν το κύρος των σωμάτων ασφαλείας και 

προκαλούν την εύλογη αγανάκτησή μας, απαιτούμε από την πλευρά σας την άμεση ενεργοποίηση 

μηχανισμών διερεύνησης, ελέγχου και λογοδοσίας για το συγκεκριμένο περιστατικό.  

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Συνημμένα:  
Η υπ’ αριθμ.πρωτ.: 140/11.04.2020 επιστολή Π.ΟΜ.ΑμεΑ Δυτικής Ελλάδας  
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