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ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ O.T.A.

Οι Οµάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.), συγκροτούνται από 
κοινωνικούς λειτουργούς σε κάθε Δήµο και είναι αρµόδιες για 
θέµατα κοινωνικής στήριξης και προστασίας παιδιών και εφήβων 
που κατοικούν στην περιοχή ευθύνης τους. Στο πλαίσιο των 
δράσεών τους περιλαµβάνεται η πραγµατοποίηση κοινωνικών 
ερευνών για συνθήκες που ενέχουν κινδύνους για τους ανηλί-
κους (κακοποίηση, παραµέληση, εµπορία, εκµετάλλευση, κ.ά.) 
και για την εκτίµηση των αναγκαίων κατάλληλων µέτρων κοινω-
νικής στήριξης, φροντίδας και προστασίας των ανηλίκων. 
Οι αρµοδιότητες αυτές περιέχονται στο άρθρο 8 του Ν. 3961/2011 
και στην απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης, µε αριθ. οικ. 49540/04-05-2011 (ΦΕΚ877/τ.Β΄/17-05-2011).

Οι Οµάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) για την υλοποίηση του 
έργου τους συνεργάζονται άµεσα µε τις αρµόδιες Εισαγγελικές 
Αρχές, την Εθνική Γραµµή Παιδικής Προστασίας 1107 και το 
Δίκτυο των Μονάδων Παιδικής Προστασίας σε τοπικό, περιφερει-
ακό και εθνικό επίπεδο. 

Η συγκρότηση κάθε Οµάδας Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) 
πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία του οικείου Δήµου και του 
Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου για την Αντιµετώπιση της 
Θυµατοποίησης και της Εγκληµατικότητας των Ανηλίκων 
(Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.). 

Το Ε.Κ.Κ.Α., στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου για τις 
δράσεις κοινωνικής φροντίδας, συνεργάζεται στενά µε τις Οµάδες 
Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των 
Δήµων για την στήριξη του έργου τους µε την παροχή αιτουµένης 
προώθησης πρωτοβουλιών ενηµέρωσης, δραστηριοτήτων 
επιστηµονικής συνεργασίας, εξειδικευµένων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, µεθόδων, εργαλείων, καλών πρακτικών και 
υλικού για θέµατα παιδικής προστασίας, καθώς και για την 
δηµοσιοποίηση και την προώθηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
των τεκµηριωµένων διαπιστώσεων, προτεραιοτήτων, αναγκών 
και προτάσεών τους. 

Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
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Αθήνα:
213 2039706
213 2039778
213 2039772

Fax: 213 2039768

Θεσσαλονίκη:
2313 313926
2313 313928
2313 313800

Fax: 2313 313924

Αθήνα:
213 2039726

Fax: 213 2039763

Θεσσαλονίκη:
Τ/F: 2310 953674

Διοικητικές Υπηρεσίες

Εθνική Γραµµή Παιδικής Προστασίας: 1107
childline1107@ekka.org.gr

Τηλεφωνική Γραµµή Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας: 197
helpline197@ekka.org.gr

Για την ενίσχυση των δράσεων επείγουσας 
κοινωνικής στήριξης του Ε.Κ.Κ.Α.: 

Αριθµός λογαριασµού: 
721/54600182 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

 w w w . e k k a . o r g . g r

Β. Σοφίας 135, Αµπελόκηποι, 115 21 Αθήνα
Τηλ.: 213 2039723 Fax: 213 2039763

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
gramateia@ekka.org.gr

presidentoffice@ekka.org.gr

Για χορηγίες σε είδη, τρόφιµα και υπηρεσίες, 
τηλ: 213 2039729 Fax: 210 6444847

Κεντρικές Υπηρεσίες:

Τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
έκτακτης ανάγκης

Πήρες Γραµµή;

Είναι δικαίωµά σου

Οµάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.)



Η Εθνική Γραµµή Παιδικής Προστασίας «1107» παρέχει κάθε µέρα 
ολόκληρο το 24ωρο, επείγουσα συµβουλευτική, ψυχολογική και 
κοινωνική στήριξη στα παιδιά και στους εφήβους που βρίσκονται σε 
κίνδυνο ή βιώνουν καταστάσεις κρίσης και άµεση ενηµέρωση για 
θέµατα που τους απασχολούν ή τους ενδιαφέρουν.

Οταν απαιτείται, κινητοποιεί τους κατάλληλους µηχανισµούς 
επείγουσας κοινωνικής παρέµβασης και προστασίας των ανηλίκων 
ή φροντίζει τη διασύνδεσή τους µε τις κατάλληλες Υπηρεσίες 
Παιδικής Προστασίας (Οµάδες Προστασίας Ανηλίκων των οικείων 
Δήµων, Κέντρα Προστασίας του Παιδιού, Εξειδικευµένα Συµβου-
λευτικά Κέντρα, Εισαγγελικές Αρχές, Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλί-
κων. Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, κ.ά.).

Η Εθνική Γραµµή Παιδικής Προστασίας «1107» απευθύνεται επίσης 
στους γονείς, αδέλφια, συγγενείς και ενδιαφερόµενους για θέµατα 
που αφορούν παιδιά και εφήβους ή σε όποιον θέλει να αναφέρει 
κακοποίηση, παραµέληση ή καταστάσεις παιδιών σε κίνδυνο. 
Επιπλέον, απευθύνεται στους φορείς (σχολεία, υγειονοµικές 
µονάδες, ιδρύµατα, κ.ά.) και στους επαγγελµατίες που ασχολούνται 
µε παιδιά και έφηβους (εκπαιδευτικούς, παιδίατρους, υγειονοµι-
κούς, κοινωνικούς επιστήµονες, κ.α.).

Η Εθνική Γραµµή Παιδικής Προστασίας «1107» αποτελεί σηµείο 
αναφοράς και καταγραφής των συµβάντων των παιδιών σε 
κίνδυνο, στο πλαίσιο της τήρησης του Εθνικού Μητρώου Παιδικής 
Προστασίας, καθώς και παρακολούθησης της εξέλιξης των ανηλί-
κων που τοποθετούνται σε προγράµµατα Παιδικής Προστασίας. 

Η οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Γραµµής Παιδικής Προστα-
σίας «1107» ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 3961/2011 και στην 
απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε αριθ. οικ. 
49540/04-05-2011 (ΦΕΚ877/τ.Β΄/ 17-05-2011). Στη λειτουργία της 
Γραµµής συµβάλουν µε θεσµική συνεργασία το Κεντρικό Επιστηµο-
νικό Συµβούλιο για την Αντιµετώπιση της Θυµατοποίησης και της 
Εγκληµατικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) και µε επιστηµονι-
κή στήριξη ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τον Κύκλο των 
Δικαιωµάτων του Παιδιού και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Ειδικά εκπαιδευµένοι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι 
στην Εθνική Γραµµή Παιδικής Προστασίας «1107»:

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Εθνική Γραµµή 
Παιδικής Προστασίας «1107» απευθύνονται σε:

παρέχουν επείγουσα συµβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική 
στήριξη σε ανηλίκους, τους ενηµερώνουν για θέµατα που τους 
απασχολούν ή τους ενδιαφέρουν και τους διασυνδέουν, όταν 
απαιτείται, µε τις κατάλληλες εξειδικευµένες Υπηρεσίες Παιδικής 
Προστασίας

παρέχουν επείγουσα συµβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική 
στήριξη σε γονείς και τους ενηµερώνουν για θέµατα ανατροφής 

υποδέχονται αιτήµατα και αναφορές για ανήλικους που βρίσκονται 
σε κίνδυνο, αντιµετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, βιώνουν 
καταστάσεις κρίσης ή εµπλέκονται σε παράνοµες πράξεις

συνεργάζονται µε τις αρµόδιες εισαγγελικές, δικαστικές, αστυνοµι-
κές και άλλες υπηρεσίες για την άµεση κοινωνική προστασία των 
παιδιών και εφήβων σε κίνδυνο και των ανήλικων παραβατών 

συνεργάζονται στενά µε τις Οµάδες Προστασίας Ανηλίκων και µε 
άλλους δηµόσιους φορείς σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για 
τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών, για τη διερεύνηση των συνθη-
κών διαβίωσης και τον εντοπισµό των κινδύνων που απειλούν τους 
ανηλίκους για τους οποίους υπήρξαν αιτήµατα, αναφορές και 
εισαγγελικές εντολές 

κινητοποιούν τους µηχανισµούς επιτόπιας επείγουσας κοινωνικής 
παρέµβασης για την παροχή άµεσης κοινωνικής βοήθειας στους 
ανηλίκους σε κίνδυνο

συνεργάζονται µε δηµόσιους και εθελοντικούς φορείς παιδικής 
προστασίας για την άµεση εξυπηρέτηση επειγόντων αιτηµάτων 
κοινωνικής φροντίδας και προστασίας ανηλίκων καθώς και 
στήριξης των οικογενειών τους

τηρούν το Εθνικό Μητρώο Παιδικής Προστασίας (βάση δεδοµέ-
νων) µε τις αναφορές, εισαγγελικές εντολές, αποφάσεις κ.ά. που 
αφορούν παιδιά σε κίνδυνο και παιδιά σε προστασία, όπως και τα 
στοιχεία παρακολούθησης της πορείας των ανηλίκων στα 
προγράµµατα παιδικής προστασίας

παρέχουν πληροφόρηση, ενηµέρωση και στήριξη στους επαγγελ-
µατίες που ασχολούνται µε παιδιά και εφήβους 
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Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν

Οµάδες στόχος
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παιδιά και έφηβους που θέλουν να ενηµερωθούν για 
ζητήµατα που τους απασχολούν ή τους ενδιαφέρουν

ανηλίκους που χρειάζονται βοήθεια για δυσκολίες ψυχο-
λογικής και κοινωνικής φύσης 

παιδιά και εφήβους που βιώνουν καταστάσεις κακοποίη-
σης, παραµέλησης, εγκατάλειψης, εκφοβισµού, κ.ά.

παιδιά και εφήβους θύµατα εµπορίας, εκµετάλλευσης, και 
παράνοµων ή εγκληµατικών πράξεων 

ανήλικους που έχουν εµπλακεί σε παραβατικές πράξεις

εφήβους και έφηβες που εγκαταλείπουν το σπίτι τους

γονείς, κηδεµόνες, αδέλφια ή συγγενείς για θέµατα που 
αφορούν ανηλίκους ή το ρόλο τους

εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνοµικές αρχές για την 
προστασία παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο 

φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 
προστασίας σε ανηλίκους 

εκπαιδευτικούς για θέµατα που αφορούν τους µαθητές τους

επαγγελµατίες υγείας, πρόνοιας κ.ά. για θέµατα που 
αφορούν την Παιδική Προστασία

κοινωνικούς φορείς για την ενηµέρωσή τους σε ζητήµατα 
Παιδικής Προστασίας

πολίτες που θέλουν να αναφέρουν συµβάντα και καταστά-
σεις που αφορούν παιδιά σε κίνδυνο ή να συνεισφέρουν 
εθελοντικά στην κοινωνική τους στήριξη.


