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                                                     ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΕ ΓΡΑΜΜΕ  
 
                    ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΜΕΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 

 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ: 1056 

 
Παρζχει ψυχολογική υποςτήριξη ςε παιδιά και εφήβουσ για ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθ ςωματικι, ςεξουαλικι και ψυχολογικι κακοποίθςθ, παραμζλθςθ, 
bullying, παράνομθ διακίνθςθ και εμπορία αλλά και για οποιοδιποτε άλλο κζμα 
τουσ απαςχολεί. Επίςθσ παρζχεται ςυμβουλευτική ςε γονείσ κι εκπαιδευτικοφσ.  
 
Η γραμμι είναι ςτελεχωμζνθ από εξειδικευμζνουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και 
ψυχολόγουσ και είναι διακζςιμθ πανελλαδικά, 24ϊρεσ, 365 θμζρεσ το χρόνο.  
 
Οι κλιςεισ προσ τθν Γραμμι 1056 είναι δωρεάν από ςτακερό και κινθτό 
τθλζφωνο, για κλιςθ από καρτοτθλζφωνο δεν απαιτείται τθλεκάρτα, ενϊ θ κλιςθ 
από καρτοκινθτά δεν απαιτεί διακζςιμεσ μονάδεσ.  
 

 
24ωρη ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΟΔΤ : 1135 
 
Σε 24ωρθ βάςθ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κορονοϊο 
 
 

ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900 

 
Άμεςη βοήθεια ςε ζκτακτα και επείγοντα περιςτατικά βίασ ςε 24ωρη βάςη, 365 
µζρεσ το χρόνο. 
 
Απευκφνεται ςε γυναίκεσ που υφίςτανται οποιαδιποτε μορφισ βία, ςωµατικι, 
ςεξουαλικι κακοποίθςθ, λεκτικι, ςυναιςκθµατικι βία, ι ςε τρίτα πρόςωπα που 
μποροφν να επικοινωνιςουν άµεςα µε ζνα φορζα αντιµετϊπιςθσ τθσ ζµφυλθσ 
βίασ. 
 

 
ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΕΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ :197 
(ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ-Ε..Κ.Κ.Α.) 
 
Απευκφνεται ςε όλο τον πληθυςμό που αντιμετωπίηει κάποιο πρόβλημα 
ψυχοκοινωνικήσ φφςησ, αλλά κυρίωσ ςε άτομα, οικογζνειεσ και ευάλωτεσ 
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πληθυςμιακζσ ομάδεσ που διζρχονται κάποιασ μορφήσ κρίςη ή περιζρχονται ςε 
κατάςταςη ζκτακτησ ανάγκησ. 
 
Είναι ςτελεχωμζνθ με εξειδικευμζνουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και ψυχολόγουσ. 
Λειτουργεί δωρεάν ωσ γραμμι ζκτακτθσ ανάγκθσ όλο το 24ωρο.  
  
 

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΡΣΗΕΙ: 1145 

 

 

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΖΟΓΟ: 1114 

 

 

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ϋϋΤΠΟΣΗΡΙΖΩϋϋ 

8001180015 
ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 
Σε ςυνεργαςία με τθ Μονάδα Εφθβικισ Υγείασ τθσ Β’ Παιδιατρικισ Κλινικισ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Νοςοκομείο Παίδων) 
 
Απευθφνεται ςε εφήβουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ, παρζχοντασ υποςτήριξη 
ςχετικά με τη χρήςη του διαδικτφου, του κινητοφ τηλεφϊνου και των 
ηλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν ςε ςυνάρτηςη με την υγεία και την ευημερία του 
παιδιοφ (παρενόχληςη, εξάρτηςη, επιβλαβζσ περιεχόμενο, παιδοφιλία, κ.α.).  
 
Λειτουργεί κακθμερινζσ και ϊρεσ 9:00 - 17:00 και είναι χωρίσ χρζωςθ για αςτικζσ 
και υπεραςτικζσ κλιςεισ.  
Στελεχϊνεται από εξειδικευμζνουσ παιδοψυχολόγουσ ςε κζματα χριςθσ / 
κατάχρθςθσ διαδικτφου για τα παιδιά και τουσ εφιβουσ. 
 

 
ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΑ «Χαρα», ΓΙΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 
(φλλογοσ Γονζων, Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιςτικϊν Ατόμων Ν. Λάριςασ) - 
Ν.Π.Ι.Δ.: 
Τθλ. επικοινωνίασ: 2410613112  
Εςωτερικό νοφμερο 1: Γραμμι Ψυχολογικισ υποςτιριξθσ για κζματα αυτιςμοφ 
Εςωτερικό νοφμερο 2: Ενθμζρωςθ για κεςμικά ηθτιματα για ό,τι αφορά ςε 
κζματα αυτιςμοφ    
Ώρεσ επικοινωνίασ: 9.00- 13.00 
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  100: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

   

   

  166: ΕΚΑΒ 

 

 

  199: ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ 

 

 

 

  108: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΩΜΑ 

 

 

 

  112: ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

 

Χρθςιμοποιείται για δωρεάν κλιςθ των υπθρεςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε όλεσ τισ 
χϊρεσ τθσ ΕΕ. Είναι ιδιαίτερα χριςιμοσ αρικμόσ για τουσ πολίτεσ που ταξιδεφουν 
εντόσ τθσ ΕΕ και ζρκουν αντιμζτωποι με καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτο 
εξωτερικό.  

 
Στθν Ελλάδα, το 112 λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα και 

ςυνδζει τον καλοφντα, ανάλογα με το περιςτατικό ζκτακτθσ ανάγκθσ που αυτόσ 

αναφζρει με: τθν Αςτυνομία, τo Πυροςβεςτικό Σϊμα, το ΕΚΑΒ, το Λιμενικό Σϊμα, 

τθν Εκνικι Τθλεφωνικι Γραμμι SOS 1056, τθν Ευρωπαϊκι Γραμμι για τα 

εξαφανιςμζνα παιδιά 116000 

Η κλιςθ προσ το 112 είναι χωρίσ χρζωςθ και μπορεί να γίνει από ςτακερό ι 

κινθτό τθλζφωνο (ακόμθ και χωρίσ κάρτα SIM).Επίςθσ θ κλιςθ μπορεί να γίνει και 

από δθμόςιουσ τθλεφωνικοφσ καλάμουσ χωρίσ τθλεκάρτα. 

Η κλιςθ ςτο 112 παρζχει τθ δυνατότθτα εντοπιςμοφ τθσ κζςθσ του καλοφντοσ. 
 

 

 

 

 

2Ο Ημεριςιο ΕΠΑΛ Λάριςασ 

Οργάνωςθ υλικοφ: Λιάκου Μαρία, Ψυχολόγοσ   


