
ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γραμμή Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης

10306 ( 24ωρη γραμμή)

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 
Τηλεφωνική γραμμή 
ψυχοκοινωνικής
στήριξης

210         3613574  . Ώρες λειτουργίας γραμμής: Δευτέρα-Παρασκευή, 8.00 π.μ.
έως 15.00 μ.μ.

Χαμόγελο του Παιδιού
http://www.hamogelo.gr

SOS: 1056, γραμμή Υποστήριξης Παιδιών. Στο τηλέφωνο απαντούν
παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και εθελοντές. Ακούν τους
προβληματισμούς των παιδιών όλο το 24ωρο και δέχονται καταγγελίες
για παιδική κακοποίηση ή εκμετάλλευση

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Εταιρεία 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας  του 
Παιδιού & του Εφήβου 
http://www.epsype.gr

210 222 3134, contact  @  epsype  .  gr  ,  Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών & Εφήβων.
Η γραμμή απευθύνεται σε γονείς, παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς,
επαγγελματίες ψυχικής υγείας και γενικά σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη
συμβουλής, υποστήριξης, βοήθειας, σχετικά με θέματα για την ψυχική υγεία
της οικογένειας.  Ώρες  λειτουργίας  γραμμής: Καθημερινά,  9:30  π.μ.  έως
8:30 μ.μ., Σάββατο: 9:30 π.μ. έως 2:30 μ.μ.

ΜΕ Υποστηρίζω του 
Νοσοκομείου Παίδων «Π. & 
Α. Κυριακού»

8001180015, γραμμή χωρίς χρέωση που λειτουργεί καθημερινά 09.00 π.μ. -
15.00  μ.μ.  για  θέματα  ορθής  χρήσης  της  τεχνολογίας  από  ανήλικους.
Απευθύνεται σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς

24ωρη Ανοιχτή γραμμή 
εφήβων και νέων του 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Αττικής

210         3638833  

Κύκλος των Δικαιωμάτων  του
Παιδιού – Συνήγορος του 
Πολίτη

800         11         32000  , τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση για ανηλίκους. Ώρες
λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00-15.30

Εθνική Γραμμή Παιδικής 
Προστασίας

1107

mailto:contact@epsype.gr


Γραμμή κατά της 
Οικογενειακής Βίας “ΔΙΠΛΑ 
ΣΟΥ”

SOS: 800         11         88         881  , Πανελλαδική Γραμμή Άμεσης Βοήθειας από σταθερό
χωρίς χρέωση

SOS: 210         77         86         800  , Από κινητό με χρέωση

Παθητική ακοή, νομική και ψυχολογική στήριξη από δίκτυο εθελοντών και
εθελοντριών νομικών και  ψυχολόγων. Ώρες λειτουργίας γραμμής:
Καθημερινά, 9:00 π.μ. έως 9:00 μ.μ.

Γραμμή Βοήθειας Help- Line 210         6007686         Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους,
παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με
την χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών  (παρενόχληση,  εξάρτηση,  επιβλαβές  περιεχόμενο,  διαδικτυακή
αποπλάνηση, bullying, ρατσιστική συμπεριφορά κ.τ.λ. Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. με 5 μ.μ., δωρεάν κλήση

Τηλεφωνική γραμμή

«ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
(για γονείς και παιδιά)

11525

Τηλεφωνική Γραμμή Δήμος 
Αθηναίων και Ελληνικός 
Σύλλογος για το ASPERGER

210         3637365  

24ωρο Δίκτυο κοινωνικής

αλληλεγγύης και υποστήριξης

1037, τηλεφωνική βοήθεια σε άτομα, οικογένειες και ομάδες, που
αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης, κοινωνικού αποκλεισμού ή
αντίστοιχους κινδύνους

24ωρη γραμμή Εθνικού  
Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

197

Γραμμή Ελπίδας 
https://kakopoiisi.gr/

801         11         16000  

Κέντρο Κακοποιημένης 
Γυναίκας

SOS: 210         52         35         318   και 210         41         12         091   : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

SOS: 210         32         20         900   : 6.00 μ.μ. – 10.00 μ.μ.

Ψυχολογική υποστήριξη και νομικές συμβουλές. Ώρες λειτουργίας

γραμμής: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ. έως 10:00 μ.μ.
24ωρη Γραμμή SOS της                    
Γενικής Γραμματείας Ισότητας

       15900  ,  τηλεφωνική βοήθεια και  συμβουλές  σε γυναίκες θύματα βίας.  Η
γραμμή λειτουργεί στα Ελληνικά, τα Αγγλικά, τα Γαλλικά. Υπάρχει
δυνατότητα και ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο email:



sos15900@isotita.gr 

Συμβουλευτική Γραμμή               
Σεξουαλικής Υγείας

210         779         79         79  , Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας

Στην τηλεφωνική γραμμή του Ινστιτούτου, εξειδικευμένοι επιστήμονες

καταγράφουν και απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν προβλήματα

σεξουαλικών δυσλειτουργιών και απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες.

Ώρες λειτουργίας γραμμής: Δευτέρα έως Παρασκευή, 11.00 π.μ. έως 2:00

μ.μ. και 5.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ.

ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Γραμμή υποστήριξης της ψυχικής υγείας της εγκύου και της νέας μητέρα
210         9319054  

24ωρη Εθνική Τηλεφωνική 
Γραμμή για  ηλικιωμένους – 
Γραμμή Ζωής 

1065

Μέριμνα Στήριξη για την απώλεια και το πένθος
210 6463367, administration@merimna.org.gr 

ΟΚΑΝΑ

http://www.okana.gr

SOS: 1031 Γραμμή Υποστήριξης για χρήστες ναρκωτικών ουσιών

Το εκπαιδευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ -τηρώντας το απόρρητο και  την
ανωνυμία- παρέχει: άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις
ψυχοτρόπες ουσίες και τη χρήση τους, την πρόληψη και τη λειτουργία των
Κέντρων Πρόληψης, τη θεραπεία και τις υπάρχουσες υπηρεσίες, τον ΟΚΑΝΑ
και τα προγράμματά του, εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη
βραχείας  διάρκειας,  άμεση  βοήθεια  και  ψυχολογική  υποστήριξη σε
καταστάσεις κρίσης, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση ουσιών (σύνδρομο
στέρησης, αυτοκτονική συμπεριφορά, πρόληψη υποτροπής).

Ώρες λειτουργίας γραμμής: Δευτέρα έως Πέμπτη 8πμ – 8μμ, Παρασκευή
8πμ – 4μμ.

Τηλεφωνική Γραμμή 
Ψυχολογικής Υποστήριξης  
IΘAKH
http://www.kethea- ithaki.gr

SOS: 1145 Γραμμή Άμεσης Βοήθειας
Αποτελεί υπηρεσία του προγράμματος ΑΝΑΔΥΣΗ και απευθύνεται σε χρήστες
ψυχοτρόπων ουσιών, τους συγγενείς και τους φίλους τους. Παρέχει
ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις ναρκωτικές ουσίες, πληροφόρηση
για υπηρεσίες αντιμετώπισης του προβλήματος σε όλη την Ελλάδα, καθώς
και συναισθηματική στήριξη μέσα από τη διαδικασία της ενεργητικής
ακρόασης και της συζήτησης σε κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης.  Η
υπηρεσία  εγγυάται  το  απόρρητο  των  πληροφοριών  και  το σεβασμό στο
δικαίωμα της ανωνυμίας. Ώρες λειτουργίας γραμμής: Δευτέρα

mailto:administration@merimna.org.gr
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έως Παρασκευή, 9:00 π.μ. έως 9:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ψυχολογικής 
υποστήριξης εθισμένων 
παικτών

http://www.casinoinfo.gr

SOS: 800         11         10         401  , γραμμή Ψυχολογικής υποστήριξης παικτών
Θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης από τυχερά παιχνίδια.
Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για το οικογενειακό περιβάλλον
του εθισμένου παίκτη.

Τηλεφωνική γραμμή 
Πληροφόρησης και 
Υποστήριξης Προσφύγων 
(HOTLINE)

+30 210 51 40 440  Λειτουργεί στο πλαίσιο του Πολυδύναμου Κέντρου
Κοιν. Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ, παροχή σωστής, επικαιροποιημένης πληροφόρησης,
καθοδήγησης, υποστήριξης και συμβουλών στην μητρική γλώσσα
προσφύγων και μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Η τηλεφωνική γραμμή
λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9.00 π.μ. ως τις 20.00 μ.μ.

Προσαρμογή: Κατερίνα Γιαννούλη, Ε.Ε.Π./ ΠΕ 23- σχ. ψυχολόγος, aikatgiann@sch.gr


