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 Γξακκέο βνήζεηαο  

πνπ κπνξείηε λα ππνζηεξηρζείηε όρη κόλν ηώξα, 

αιιά θαη κεηά από απηή ηελ παλδεκία 

❖ Εζληθή Γξακκή Παηδηθήο Πξνζηαζίαο 1107: Δσξεάλ, 24 ώξεο, θάζε κέξα. Άκεζε 

ελεκέξσζε θαη επείγνπζα ζπκβνπιεπηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε γηα 

ζέκαηα πνπ ζε απαζρνινύλ ή αλ βξίζθεζαη ζε θίλδπλν. Δηαζύλδεζε κε ηηο 

θαηάιιειεο ππεξεζίεο, θηλεηνπνίεζε κεραληζκώλ επείγνπζαο παξέκβαζεο. Επίζεο, 

ελεκέξσζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ζε γνλείο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά ηνπο θαη 

ηνλ γνληθό ξόιν ηνπο. 

❖ «Γπαμμή ζηήπιξηρ παιδιών και εθήβων 116 111»: ζπκβνπιεπηηθή ηειεθσληθή γξακκή 

απνθιεηζηηθά γηα παηδηά θαη εθήβνπο. Αλ είζαη παηδί ή έθεβνο κέρξη 18 εηώλ κπνξείο λα 

ηειεθσλήζεηο δωπεάν από ζηαζεξό ή θηλεηό ηειέθσλν από νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

Ειιάδαο. Οη κέξεο θαη ώξεο πνπ κπνξείο λα θαιέζεηο είλαη από Δεπηέξα έσο θαη 

Παξαζθεπή από ηηο 14:00 ην κεζεκέξη σο ηηο 20:30 ην βξάδπ θαη θάζε Σάββαην από ηηο 

9:30 ην πξσί σο ηηο 14:00 ην κεζεκέξη. Σηε «Γξακκή ζηήξημεο παηδηώλ θαη εθήβσλ 116 

111» κπνξείο λα κηιήζεηο γηα ν,ηηδήπνηε ζε απαζρνιεί. Όλα ηα πποβλήμαηα, μικπά και 

μεγάλα, είναι ηο ίδιο ζημανηικά. Με δηζηάζεηο ινηπόλ λα ηειεθσλήζεηο αλ έρεηο 

αλεζπρίεο γηα ην κέιινλ ζνπ, αλ βξίζθεηο δπζθνιίεο ζηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ή ηνπο 

θίινπο ζνπ, αλ αληηκεησπίδεηο πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα, όπσο ρσξηζκό ησλ γνληώλ, 

ζάλαην ελόο αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ ή αλ απιά ληώζεηο θνβηζκέλνο. 

❖ Τειεθσληθή Γξακκή γηα γνλείο εθήβσλ: 801.801.11.77  Δεπηέξα κέρξη θαη 

Παξαζθεπή από ηηο 9:30 ην πξσί έσο ηηο 8:30 ην βξάδπ. Η «Γξακκή-Σύλδεζκνο» 

είλαη κηα ηειεθσληθή γξακκή βνήζεηαο γηα γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο. 

❖ Γξακκή Βνήζεηαο γηα ηελ Καηάζιηςε: 1034 Πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, 

εμεηδίθεπζε ζην ζέκα ηεο θαηάζιηςεο. -Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή - Παλειιαδηθή 

εκβέιεηα - Κόζηνο αζηηθήο θιήζεο 

❖ Τειεθσληθή Γξακκή Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο: 197 Εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγύεο. - Κάζε κέξα, όιν 

ην 24σξν - Μόλν Αηηηθή - Δσξεάλ θιήζε 

❖ Τειεθσληθή Γξακκή Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο: 210197 Εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγύεο. - Κάζε εκέξα, όιν 

ην 24σξν - Όιε ε Ειιάδα εθηόο Αηηηθήο - Δσξεάλ θιήζε 

❖ Γξακκή SOS Αηγηλεηείνπ: 210-7222333 Τειεθσληθή βνήζεηα γηα ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα. - Κάζε εκέξα από 3:00 κ.κ. έσο 11:00 κ.κ. - Παλειιαδηθή εκβέιεηα -

Κόζηνο αζηηθήο θιήζεο 

❖ Γξακκή παξέκβαζεο γηα ηελ απηνθηνλία: 1018. Καζεκεξηλή 24σξε κε αζηηθή 

ρξέσζε 

❖ Γξακκή ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ΛΟΑΤΚΙ+ αηόκσλ: «11528 – ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ». 

Δεπηέξα – Παξαζθεπή 11.00 – 20.00 
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❖ Γξακκή SOS ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζόηεηαο: 15900 Τειεθσληθή βνήζεηα θαη 

ζπκβνπιέο ζε γπλαίθεο ζύκαηα βίαο. - Κάζε εκέξα, όιν ην 24σξν - Παλειιαδηθή 

εκβέιεηα - Κόζηνο αζηηθήο θιήζεο 

❖ Σπκβνπιεπηηθή Γξακκή 115 25 «Μαδί γηα ην Παηδί». Δεπηέξα – Παξαζθεπή 9.00 – 

21.00 

❖ Αλνηρηή γξακκή νηθνγελεηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο & ζεξαπείαο ηνπ Ψπρηαηξηθνύ 

Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο: 210-5234737 Τειεθσληθή βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο - Κάζε 

εκέξα, όιν ην 24σξν (πηζαλόλ λα ζαο δεηεζεί λα αθήζεηε όλνκα θαη ηει. αξηζκό θαη 

ζα ζαο θαιέζνπλ). - Παλειιαδηθή εκβέιεηα - Κόζηνο αζηηθήο θιήζεο 

❖ Γξακκή Βνήζεηαο γηα ζέκαηα AIDS  Ννζ. Α. Σπγγξόο: 210-7222222 Σπκβνπιέο θαη 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα νξνζεηηθνύο, αζζελείο κε AIDS θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο. -

Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή 9:00 π.κ. έσο 9:00 κ.κ. - Παλειιαδηθή εκβέιεηα - Κόζηνο 

αζηηθήο θιήζεο θαη επίζεο Θεηηθή Φσλή: Αζήλα, Τειέθσλν: 210 86 27 572, Fax: 211 

800 1051, Email: info@positivevoice.gr Δηεύζπλζε: Αγίσλ Αλαξγύξσλ 13, 10554, 

Αζήλα. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Δεπηέξα – Παξαζθεπή, 09:00-17:00 

❖ Ψπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από θαξθίλν: 1069 Μέζσ ηεο 

εζληθήο γξακκήο ππνζηήξημεο ησλ αλζξώπσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ θαξθίλν 1069, 

όινη νη πνιίηεο κπνξνύλ λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία κε ηνπο 5 εηδηθνύο ςπρηθήο πγείαο, 5 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 12 ώξεο ην 24σξν, ώζηε λα πάξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ 

ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη. 

❖ Γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο Ελόπισλ δπλάκεσλ: 8001145551-2-3 Τν 

Δηαθιαδηθό Κέληξν Ψπρηθήο Υγείαο Ελόπισλ Δπλάκεσλ (ΔΚΨΥΕΔ) είλαη κία 

εμσλνζνθνκεηαθή δνκή παξνρήο ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο ε νπνία απεπζύλεηαη 

ζηε ζηξαηησηηθή θνηλόηεηα. Υπάγεηαη ζηε ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ θαη θηινδνμεί λα πξνζεγγίζεη 

ηόζν ην έθεδξν όζν θαη ην κόληκν πξνζσπηθό ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ, θαζώο θαη 

ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ απηώλ, παξέρνληαο πιεξνθόξεζε, ππνζηήξημε θαη 

ζεξαπεία. Λεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε ηεο Τειεθσληθήο Γξακκήο Ψπρνινγηθήο 

Υπνζηήξημεο θαη Παξέκβαζεο ζε Κξίζε. Τειέθσλα επηθνηλσλίαο: 8001145551-2-3 

ρσξίο ρξέσζε από ζηαζεξό ηειέθσλν θαη 2108105068,2105574121 κε αζηηθή 

ρξέσζε. 

❖ Γξακκή γηα ηνλ ηδόγν: 1114 Η ηειεθσληθή Γξακκή Ψπρνινγηθήο Υπνζηήξημεο θαη 

Τειεζπκβνπιεπηηθήο 1114 ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 

θαη έρεη ζηόρν ηελ παξνρή ελεκέξσζεο θαη βνήζεηαο γηα ηα δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγεί 

ε πξνβιεκαηηθή ελαζρόιεζε κε ηνλ ηδόγν ζηνπο ίδηνπο ηνπο παίθηεο, ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ηα θηιηθά ηνπο πξόζσπα. 
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