
Διαδικασία Υποβολής Αναφορών
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Κοινωνική Λειτουργός – Ε.Κ.Κ.Α. – Δ/νση Παιδικής Προστασίας -
Τμήμα Παρακολούθησης Αναφορών Κακοποίησης Ανηλίκων
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Εθνικό Σύστημα 

Ως Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης 
Περιστατικών Κακοποίησης Ανηλίκων ορίζεται ο 

συντονιστικός μηχανισμός, στον οποίο γίνεται 
καταγραφή και παρακολούθηση όλων των 

γνωστοποιήσεων περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων 
που υποβάλλονται από τους Υπευθύνους Προστασίας 
Ανηλίκων (Υ.Π.Α.) των Φορέων Παιδικής Προστασίας.
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Υποχρέωση αναφοράς περιστατικών 
κακοποίησης παιδιών 

 Υπεύθυνοι Προστασίας Ανηλίκων (ΥΠΑ) των Φορέων 
Παιδικής Προστασίας του αρ.3 του ν.4837/2021 (Α’ 178), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 Ειδικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Ε.Κ.Κ.Α. οι 
οποίοι λαμβάνουν αναφορές κακοποίησης παιδιών 
στην Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107. 
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Διαδικασία 

ΥΠΑ

• Γνωστοποιεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα χωρίς χρονοτριβή το περιστατικό κακοποίησης 
παιδιού

• Συμπληρώνει και αποστέλλει Φόρμα Αναφοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα (Πρότυπο)

ΥΠΑ
• Ενημερώνει παράλληλα χωρίς χρονοτριβή τη διοίκηση του Φορέα

ΥΠΑ
• Κοινοποιεί στο Ε.Κ.Κ.Α. (childreport@ekka.org.gr) και καταγράφει την αναφορά στο 

Εθνικό Σύστημα 
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Συμπλήρωση Φόρμας Αναφοράς

 Τα στοιχεία του Φορέα Παιδικής Προστασίας και του 
Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων. 

 Τα στοιχεία του ανήλικου και της κατοικίας όπου 
διαμένει. 

 Τα στοιχεία των γονέων ή φροντιστών του παιδιού. 

 Τα στοιχεία της δομής παιδικής προστασίας σε 
περίπτωση που το παιδί φιλοξενείται. 
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Συμπλήρωση Φόρμας Αναφοράς (2)

 Τη σχέση του ανήλικου με τον φερόμενο ως δράστη. 

 Αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια. 

 Τον τρόπο που έλαβε γνώση για το περιστατικό. 

 Τη μορφή της κακοποίησης.

 Αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το παιδί. 

 Την περιγραφή του περιστατικού κακοποίησης παιδιού. 
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Περιγραφή περιστατικού κακοποίησης 

Καταγραφή μόνο γεγονότων και ενδείξεων 

Αποφυγή υποκειμενικών κρίσεων, απόψεων ή 
συμπερασμάτων. 

Καταγραφή γεγονότων που να συνδέονται αιτιολογικά 
με την κακοποίηση. 

Καταγραφή προηγούμενου ιστορικού κακοποίησης (άν 
υπάρχει). 
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Περιγραφή περιστατικού κακοποίησης (2) 

Καταγραφή πιθανής επικοινωνίας με 
γονείς/φροντιστές. 

Μη επικριτική στάση προς τους γονείς/φροντιστές. 

Δομημένη, σαφής και αντικειμενική αναφορά χωρίς 
υποκειμενικές κρίσεις. 

Καταγραφή γεγονότων με χρονολογική σειρά. 
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Περιγραφή περιστατικού κακοποίησης (3)

Δεν είναι αναγκαίο οι Υπεύθυνοι Προστασίας Ανηλίκων 
να είναι σίγουροι για την κακοποίηση, ούτε απαιτείται να 

κάνουν εκτίμηση, αλλά να αναφέρουν γεγονότα, ενδείξεις 
ή συμπεριφορές, που είναι πιθανόν να σχετίζονται με 

παραμέληση ή κακοποίηση παιδιού.
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Άμεση παρέμβαση

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο άμεσης 
και σοβαρής βλάβης για το παιδί θα πρέπει να ληφθούν 
αμέσως μέτρα από τον Υπεύθυνο Προστασίας Ανηλίκων, 

ο οποίος θα πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία της 
Άμεσης Δράσης της Αστυνομίας (100) προκειμένου να 

παρέμβει. 
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Παράρτημα 1 - Φόρμα αναφοράς περιστατικού 
παραμέλησης-κακοποίησης παιδιού
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Παράρτημα 1 - Φόρμα αναφοράς περιστατικού 
παραμέλησης-κακοποίησης παιδιού (2)
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Παράρτημα 1 - Φόρμα αναφοράς περιστατικού 
παραμέλησης-κακοποίησης παιδιού (3)
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Παράρτημα 1 - Φόρμα αναφοράς περιστατικού 
παραμέλησης-κακοποίησης παιδιού (4)
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Παράρτημα 1 - Φόρμα αναφοράς περιστατικού 
παραμέλησης-κακοποίησης παιδιού (5)
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Επικοινωνία

16

Τμήμα Παρακολούθησης Αναφορών Κακοποίησης 
Ανηλίκων

Διεύθυνση Παιδικής Προστασίας

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

Τηλ.: 2132039716/745

Email: childreport@ekka.org.gr

Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107
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Σας ευχαριστώ!


