
ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ



• Χειριζόμαστε με σοβαρότητα και
   υπευθυνότητα κάθε περιστατικό και 
   ενημερώνουμε τις αρμόδιες Eισαγγελικές
   Αρχές.
• Τηρούμε εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.
• Προστατεύουμε όλους τους πολίτες,
   χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι:



ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ



Ενδοοικογενειακή βία είναι οι αξιόποινες πράξεις 
σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας οι 
οποίες εκδηλώνονται μεταξύ προσώπων, που 
συνδέονται με σχέσεις οικογένειας ή συντροφιάς ή 
άλλη νομική σχέση, όπως ορίζονται στον ειδικό 
ποινικό νόμο 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις».

Η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας απαγορεύεται και 
τιμωρείται από το Νόμο.

Τα αδικήματα του νόμου 3500/2006 διώκονται 
αυτεπαγγέλτως. 

• Αυτό σημαίνει ότι η υποβολή μήνυσης, καταγγελίας 
ή απλής αναφοράς στις διωκτικές αρχές, αρκεί για 
την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου. 

• Εκτός από αυτόν που έχει δεχτεί την 
ενδοοικογενειακή βία και οποιοσδήποτε άλλος έχει 
το δικαίωμα να καταγγείλει στις αρχές περιστατικό,
το οποίο διαπίστωσε ή πληροφορήθηκε με 
οποιονδήποτε τρόπο ότι συνέβη.

• Οι αρχές έχουν την υποχρέωση να ενεργήσουν 
άμεσα, όταν πληροφορούνται με οποιονδήποτε 
τρόπο, για την τέλεση αδικήματος ενδοοικογενειακής 
βίας.

Στο Ν. 4531/2018 (Α΄62) ορίζεται ότι τα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας που δεν διαθέτουν 
νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη Χώρα 
προστατεύονται από την απέλαση/επιστροφή και 
έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για έκδοση 
άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα migration.gov.gr/migration-policy
                   /metanasteusi-stin-ellada

Για περισσότερες πληροφορίες www.hellenicpolice.gr

Απευθυνθείτε :
• Στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας ή
• Σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα

Τα Αστυνομικά Τμήματα λειτουργούν καθημερινά όλο 
το 24ωρο.

Οι ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί θα μιλήσουν μαζί 
σας, θα σας ενημερώσουν για τα δικαιώματά σας και 
θα χειριστούν προανακριτικά την υπόθεσή σας. 

Κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο 
Αστυνομικό Τμήμα για να καταγγείλει ενδοοικογενειακή 
βία σε βάρος άλλου.

Καλέστε στον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 
«100».

Στείλτε γραπτό μήνυμα στον αριθμό «100», σε 
περίπτωση που δεν μπορείτε να μιλήσετε. 

Αναγράψτε:
• την ακριβή διεύθυνση στην οποία βρίσκεστε
• το ονοματεπώνυμό σας και
• προσδιορίσετε την άμεση και επείγουσα ανάγκη

Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το «100», 
ζητήστε από κάποιον που εμπιστεύεστε να το πράξει 
για εσάς.

Οι αστυνομικοί του τηλεφωνικού κέντρου θα 
καταγράψουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, ώστε 
να αποσταλεί άμεσα βοήθεια. 

Η επικοινωνία με το «100» πραγματοποιείται χωρίς 
χρέωση και είναι διαθέσιμη 24/7.

Τι πρέπει να γνωρίζω για 
την ενδοοικογενειακή βία; Πώς μπορώ να καταγγείλω αν υπάρχει 

άμεση ανάγκη για μένα ή κάποιον άλλο;

Αν δεν υπάρχει άμεση και επείγουσα ανάγκη;

Με ποιον τρόπο μπορώ να λάβω υποστήριξη;

Πώς μπορώ να ζητήσω ιατρική βοήθεια;

• Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό «166» όταν 
χρειάζεται άμεση βοήθεια μεταφοράς σε 
νοσοκομείο.
• Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη και πείτε στο 
γιατρό όλη την αλήθεια.

• Mπορείτε να απευθυνθείτε στις ειδικές υπηρεσίες 
για κακοποιημένες γυναίκες της Γενικής Γραμματείας 
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολίτικης και 
Ισότητας των Φύλων οι οποίες παρέχουν 
ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και 
φιλοξενία σε ξενώνες:
- Καλώντας στη τηλεφωνική γραμμή SOS «15900» ή
- Αποστέλλοντας mail στο sos15900@isotita.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.womensos.gr.
• Απευθυνθείτε στις εξειδικευμένες υπηρεσίες του 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι 
οποίες παρέχουν συμβουλευτική και ψυχολογική 
υποστήριξη σε όλα τα θύματα βίας:

• Καλώντας στην τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης 
Κοινωνικής βοήθειας «197».
• Καλώντας στην Εθνική Γραμμή Παιδικής 
Προστασίας «1107».
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.ekka.gr.

Απευθυνθείτε στις επιτελικές Υπηρεσίες 
Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της 
Ελληνικής Αστυνομίας, που βρίσκονται σε όλη την 
Χώρα.

Αν επιθυμώ να λάβω ενημέρωση και οδηγίες;


