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Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 2019 

Υποστήριξη Παιδιών µέσω Εθνικής Τηλεφωνικής Γραµµής για τα 
Παιδιά SOS 1056 – Καταγγελίες 

 
Κατά το διάστηµα από 1/1/2019 έως και 31/12/2019 στην  «Εθνική Τηλεφωνική Γραµµή 

για τα Παιδιά SOS 1056», καταγράφηκαν συνολικά 825 καταγγελίες σοβαρών 

περιστατικών κακοποίησης παιδιών.  

Από αυτές οι: 

• 818 (99%) ήταν ανώνυµες 

• 7 (1%)   ήταν επώνυµες  

Ειδικότερα, για το παραπάνω διάστηµα οι καταγγελίες αφορούσαν στo σύνολο τους 

1.622 παιδιά εκ των οποίων: 

• 820 (50.5%) αγόρια 

• 680 (42%) κορίτσια 

• 122 (7.5%) παιδιά για τα οποία δεν ήταν γνωστό το φύλο ή η ηλικία τους. 

Πίνακας διαχωρισµού παιδιών ανά ηλικιακή οµάδα  και φύλο: 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 
ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

0-6 ετών 353  258  35 646 (40%) 

7-12 ετών 
313  243 10 566 (35%) 

 
13-18 ετών 

124  155  1 280 (17%) 

 
Άγνωστη ηλικία 

 30 24 76 130 (8%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

820 
(50.5%) 

680 (42%) 
122 
(7.5%) 

1.622 (100%) 

  

 Πίνακας διαχωρισµού ανά είδος κακοποίησης και φύλο παιδιού: 

ΜΟΡΦΕΣ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 

ΑΓΝΩΣΤΟ 

ΦΥΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Σωµατική Κακοποίηση 

παιδιού 
394 308 44 746 (46%) 

Σεξουαλική κακοποίηση 

παιδιού 
1 5 0 6 (0.5%) 

Παραµέληση/ 387 319 73 779 (48%) 
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Εγκατάλειψη 

Οικονοµική 

εκµετάλλευση: 
4                   11                             0                 15 (1%) 

Α) εξώθηση σε επαιτεία (3) (2) (0) (5) 

Β) εξώθηση σε πορνεία (1) (7) (0) (8) 

Γ) εµπόριο παιδιών (0) (0) (0) (0) 

∆) άλλο (0) (2) (0) (2) 

Ψυχολογική / 

Συναισθηµατική 

Κακοποίηση 

34 37 5 76 (4.5%) 

ΣΥΝΟΛΟ 820 
(50.5%) 

680 (42%) 122 (7.5%) 1622 (100%) 

                      

Πίνακας σχέσης θύµατος – θύτη: 

Αναφορικά µε την σχέση µεταξύ θύµατος και θύτη στο σύνολο των 825 καταγγελιών 

προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

ΓΟΝΕΙΣ(αφορά και τους δύο) 301 (36.5%) 

ΜΗΤΕΡΑ 305 (37%) 

ΠΑΤΕΡΑΣ 147 (18%) 

ΑΤΟΜΟ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
31 (3,5%) 

ΑΛΛΟ 41 (5%) 

ΣΥΝΟΛΟ 825 (100%) 

 


