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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 

 

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Δόμνα 

Μιχαηλίδου, με μεγάλη ευκολία έσπευσε δημοσίως να καταλογίσει ευθύνες στις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου για την δολοφονία του 7χρονού Ανδρέα στην 

Κυψέλη, όπως επίσης και στις Εισαγγελικές Αρχές, ακόμη και στους πολίτες.  

Πίσω από την μεταφορά ευθυνών σε όλους τους άλλους, η κα Δόμνα 

Μιχαηλίδου δείχνει πώς προσπαθεί να καλύψει τις δικές της πολιτικές ευθύνες, 

ως πολιτικής Προϊσταμένης του αρμόδιου Υπουργείου που «ρυθμίζει και οργανώνει», 

όπως η ίδια δήλωσε, το θεσμικό πλαίσιο της παιδικής προστασίας.  

Αφού παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν κενά στην παιδική προστασία...» και 

χρειάζεται αναμόρφωση το σύστημα, «είμαστε εδώ για να αναμορφώσουμε το 

σύστημα έτσι ώστε να προλάβουμε τέτοιου τύπου περιπτώσεις», είπε 

χαρακτηριστικά, γιατί δεν ανέλαβε τις ευθύνες που της αναλογούν, αλλά έβαλε στο 

στόχαστρο θεσμούς και τους κατηγόρησε χωρίς στοιχεία δημοσίως;  

Πιθανόν γιατί η κα Δόμνα Μιχαηλίδου γνωρίζει πώς οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου της και η πολιτική της... μπάζουν. Θέλησε όμως να μεταβιβάσει τις 

ευθύνες στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων (είναι ο εύκολος στόχος) 

λέγοντας ότι «και τα εργαλεία έχουν και την χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος». 

Εδώ μάλλον εθελοτυφλεί ή πραγματικά αγνοεί τι γίνεται. Πάλι για να καλύψει τις 

ευθύνες του Υπουργείου της. 

Η πραγματικότητα είναι πώς το κεντρικό κράτος εδώ και πολλά χρόνια 

αρνείται να στελεχώσει επαρκώς με Κοινωνικούς Λειτουργούς τους φορείς και 

τις Δομές Παιδικής Προστασίας, όπως και να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και 

θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας με οδηγό τη σύμβαση για τα 

δικαιώματα του παιδιού.  

Στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., που αποτελούν τις κατεξοχήν 

υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθμιας και επείγουσας κοινωνικής φροντίδας 

μεταβιβάζονται συνεχώς αρμοδιότητες, χωρίς όμως αυτό να συνοδεύεται από την 

απαραίτητη ενίσχυση τους σε προσωπικό, πόρους και υποδομές.   



Ούτε καν και μέτρα, όπως η θεσμική κατοχύρωση του επαγγελματικού 

απορρήτου του Κοινωνικού Λειτουργού ή το ακαταδίωκτο για όσους συντάσσουν 

εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας στο πλαίσιο εισαγγελικών παραγγελιών, ο 

καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών σε προσωπικό, υποδομές, εξοπλισμό για τη 

λειτουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Δήμους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, 

δεν λαμβάνονται. 

Ας αφήσει λοιπόν η κα Δόμνα Μιχαηλίδου την εύκολη λύση της μεταβίβασης 

ευθυνών και ας αναλογιστεί τις δικές της ευθύνες. Το θέμα είναι εξαιρετικά 

ευαίσθητο. Δολοφονήθηκε άγρια ένα μικρό παιδί. Δεν προσφέρεται για πολιτικά 

παιχνίδια! 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 


