
 

 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

Θέμα: Αδιανόητη η μετατροπή της Ελληνικής Αστυνομίας σε κοινωνικό 

λειτουργό για τα παιδιά κρατουμένων 

Από δημοσιεύματα ενημερωθήκαμε την Τετάρτη 11.3.2021 ότι η υφυπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι «στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα που ζουν χωρίς γονείς είτε γιατί έχουν συλληφθεί 

ή καταδικαστεί ή τελούν υπό ποινή φυλάκισης, τη μέριμνα θα έχει η ΕΛΑΣ, για να δει 

ποιος θα είναι υπεύθυνος για τα παιδιά». Η δήλωση αυτή, αν ενταχθεί κιόλας μέσα σε 

όλο αυτό το ζοφερό κλίμα αστυνομοκρατίας στις γειτονιές που περνάει η ελληνική 

κοινωνία, προκάλεσε τρόμο σε τεράστια μερίδα πολιτών, είτε έχουν οικογένεια είτε 

όχι, είτε κατεβαίνουν σε πορείες είτε όχι, είτε προτίθενται να διαπράξουν αξιόποινες 

πράξεις και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου είτε όχι. Η αλήθεια είναι ότι 

την επόμενη μέρα, το γραφείο τύπου του Υπουργείου προέβη σε διευκρινιστική 

δήλωση. Ωστόσο, αναρωτιόμαστε ακόμη, ευλόγως, γιατί στο πλαίσιο ενός 

ευνομούμενου ευρωπαϊκού κράτους εν έτει 2021, θα πρέπει η αστυνομία να έχει 

οποιαδήποτε σχέση με τη μέριμνα ανηλίκων. Πολλώ δε μάλλον που αυτό συμβαίνει 

χωρίς να υπάρχει καμία σχετική εκπαίδευση στις σχολές της αστυνομίας, ούτε καμία 

δια βίου επιμόρφωση στα αστυνομικά τμήματα σχετικά με το εξαιρετικά ευαίσθητο 

αυτό θέμα.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται άμεσα το υπουργείο να στελεχώσει και να ενδυναμώσει με κάθε 

μέσο τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ σε 24ωρη βάση και για εφτά ημέρες 

την εβδομάδα, με ανθρώπους καταρτισμένους και κατάλληλους για τη 

διαχείριση του εξαιρετικά ευαίσθητου θέματος της προσέγγισης και φροντίδας 

ανηλίκων, σε περίπτωση που ο γονέας ή κηδεμόνας τους αδυνατεί να είναι 

παρών;  

2. Προτίθεται άμεσα το υπουργείο να ενεργήσει έτσι ώστε η ΕΛ.ΑΣ. να μην 

εμπλέκεται στην προσέγγιση ανηλίκων των ανωτέρω περιπτώσεων; 

Προτίθεται άμεσα το υπουργείο να θέσει το ζήτημα στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και σε συνεργασία με αυτό να υπάρξει σε 24ωρη βάση και για 

εφτά ημέρες της εβδομάδας διαθέσιμος Εισαγγελέας Ανηλίκων;  

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 
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