ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Για ώρα Ανάγκης για όλη την οικογένεια

Πξώηεο Βνήζεηεο






112: Αζηπλνκία Αζζελνθόξν Ππξνζβεζηηθή
112: Έθηαθηε Αλάγθε (Παλεπξσπατθά). 112 εληαίνο αξηζκόο θιήζεο
έθηαθηεο αλάγθεο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ www.ec.europa.eu/112. Μόλν ην
22% ησλ πνιηηώλ ηεο ΔΔ γλσξίδνπλ όηη κπνξνύλ λα θαιέζνπλ ην 112 από
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Δπξώπεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.
Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) Σειέθσλν: 166
Δθεκεξεύνληα Ννζνθνκεία Όιν ην εηθνζηηεηξάσξν. Σειέθσλν: 106

Αλήιηθνη









116000: Η θνηλή Δπξσπατθή γξακκή γηα ηηο εμαθαλίζεηο αλειίθσλ
ΔΠΈΜΒΑΗ γηα Παηδηά ζε ΚΙΝΓΤΝΟ: 1056
πλήγνξνο Παηδηνύ, Αλήιηθνη: 800 1132000
πλήγνξνο Παηδηνύ, Δλήιηθεο: 210 7289600
ΤΝΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 210 7289703
Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ, SOS: 1056 Γξακκή Τπνζηήξημεο Παηδηώλ,
www.hamogelo.gr. ην ηειέθσλν απαληνύλ παηδνςπρνιόγνη, θνηλσληθνί
ιεηηνπξγνί θαη εζεινληέο. Αθνύλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ παηδηώλ όιν ην
24σξν θαη δέρνληαη θαηαγγειίεο γηα παηδηθή θαθνπνίεζε ή εθκεηάιιεπζε.
2103306170, 9.
Μαδί γηα ην παηδί: 115 25. Πξνζθέξεη θάζε κνξθή βνήζεηαο ζε παηδηά θαη
λένπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε, ηδηαίηεξα ζε εθείλνπο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό, ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία,
ρξόληεο αζζέλεηεο, δηαλνεηηθέο ή ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη ηελ αζζέλεηα ή ην
ζάλαην θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγελείαο ηνπο. Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 9:00
κε 17:00, ρσξίο ρξέσζε. Οη θιήζεηο ζηελ 115 25 Γξακκή Μαδί γηα ην Παηδί
αθνξνύλ: Πιεξνθνξίεο - θαηεπζύλζεηο θαη ρεηξηζκό ζεκάησλ ζρεηηθά κε: ηελ
ςπρηθή πγεία ησλ παηδηώλ, ηελ άζθεζε βίαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, παηδηά πνπ
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Λήςε αλώλπκσλ θαη
επώλπκσλ θαηαγγειηώλ γηα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο αλειίθσλ.

ΔΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΔΩΝ



Γξακκή ΔΦΗΒΧΝ ΚΑΙ ΝΔΧΝ 210 3638833
Δωρεάν Πανεσρωπαϊκής Γραμμής Βοήθειας 116-111
Γξακκή-ύλδεζκνο γηα ηελ Φπρνθνηλσληθή Τγεία ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ
Δθήβνπ, 801-801-1177. Δηαηξεία Ψπρνθνηλσληθήο Υγείαο ηνπ Παηδηνύ θαη
ηνπ Δθήβνπ www.epsype.gr SOS: 801 801 11 77 Γξακκή Τπνζηήξημεο
Παηδηώλ θαη Δθήβσλ. Η γξακκή απεπζύλεηαη ζε γνλείο, παηδηά, εθήβνπο,
εθπαηδεπηηθνύο, επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη γεληθά ζε νπνηνλδήπνηε



έρεη αλάγθε ζπκβνπιήο, ππνζηήξημεο, βνήζεηαο, ζρεηηθά κε ζέκαηα γηα ηελ
ςπρηθή πγεία ηεο νηθνγέλεηαο. Ώξεο ιεηηνπξγίαο γξακκήο: Καζεκεξηλά, 9:30
π.κ. έσο 8:30 κ.κ., άββαην: 9:30 π.κ. έσο 2:30 κ.κ.
πκβνπιεπηηθό Κέληξν Φνηηεηώλ 210.72.775.53 θαη 210.72.775.54 από
Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 10:00-16:00. Σπκβνπιεπηηθό Κέληξν Φνηηεηώλ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. www.cc.uoa.gr SOS: 210 72 77 553 θαη 210 72 77
554 Γξακκή Άκεζεο Βνήζεηαο. Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη λα
ππνζηεξίμεη θαη λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο λα αληηκεησπίζνπλ
απνηειεζκαηηθά όια απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλώο λα εκθαληζηνύλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο θνηηεηηθήο δσήο. Ώξεο ιεηηνπξγίαο θέληξνπ: Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή, 10:00 π.κ. έσο 4:00 κ.κ.

Ναξθσηηθά θαη αιθνόι







18 Άλσ Μνλάδα απεμάξηεζεο Φ.Ν.Α. Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ
αθνξνύλ ζηελ εμάξηεζε από λαξθσηηθά θαη αιθνόι. Γεπηέξα-Παξαζθεπή,
10.00-17.00. Σειέθσλν: 2103617089 Αθόκα, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζε
θάπνην Ννζνθνκείν.
ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ SOS ΟΚΑΝΑ Παξνρή ππεξεζηώλ βξαρείαο
ζπκβνπιεπηηθήο ζε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ άκεζα είηε ζην θνληηλό ηνπο
πεξηβάιινλ πξόβιεκα εμάξηεζεο. Γεπηέξα – Παξαζθεπή από 8 π.κ. έσο 8
κ.κ. Σξίηε - Πέκπηε – Παξαζθεπή από 8 π.κ. έσο 4 κ.κ. Σειέθσλν: 1031.
ΟΚΑΝΑ. http://www.okana.gr. SOS: 1031 Γξακκή Τπνζηήξημεο γηα ρξήζηεο
λαξθσηηθώλ νπζηώλ. Σν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ ΟΚΑΝΑ -ηεξώληαο ην
απόξξεην θαη ηελ αλσλπκία- παξέρεη: άκεζε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο ςπρνηξόπεο νπζίεο θαη ηε ρξήζε ηνπο, ηελ πξόιεςε θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο, ηε ζεξαπεία θαη ηηο ππάξρνπζεο
ππεξεζίεο, ηνλ ΟΚΑΝΑ θαη ηα πξνγξάκκαηά ηνπ εμαηνκηθεπκέλε
ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε βξαρείαο δηάξθεηαο άκεζε βνήζεηα θαη
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε
ρξήζε νπζηώλ (ζύλδξνκν ζηέξεζεο, απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, πξόιεςε
ππνηξνπήο). Ώξεο ιεηηνπξγίαο γξακκήο: Γεπηέξα έσο Πέκπηε 8πκ - 8κκ,
Παξαζθεπή 8πκ - 4κκ.
Βνήζεηα ζε Παηδηά Αιθννιηθώλ 210 5239161
Τειεθσληθή Γξακκή Ψπρνινγηθήο Υπνζηήξημεο ΙΘΑΚΗ.
http://www.kethea.gr. SOS: 1145 Γξακκή Άκεζεο Βνήζεηαο. Απεπζύλεηαη ζε
ρξήζηεο ςπρνηξόπσλ νπζηώλ, ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο ηνπο. Παξέρεη
ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο λαξθσηηθέο νπζίεο, πιεξνθόξεζε γηα
ππεξεζίεο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε όιε ηελ Διιάδα, θαζώο θαη
ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο
θαη ηεο ζπδήηεζεο ζε θιίκα ζεβαζκνύ θαη εκπηζηνζύλεο. Ώξεο ιεηηνπξγίαο
γξακκήο: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 9:00 π.κ. έσο 9:00 κ.κ.

Οηθνγελεηαθή Βία


Γξακκή θαηά ηεο Οηθνγελεηαθήο Βίαο «ΓΙΠΛΑ ΣΟΥ». SOS: 800 11 88
881 Παλειιαδηθή Γξακκή Άκεζεο Βνήζεηαο από ζηαζεξό ρσξίο ρξέσζε.
SOS: 210 77 86 800. Από θηλεηό κε ρξέσζε. Παζεηηθή αθνή, λνκηθή θαη
ςπρνινγηθή ζηήξημε από δίθηπν εζεινληώλ θαη εζεινληξηώλ λνκηθώλ θαη
ςπρνιόγσλ. Ώξεο ιεηηνπξγίαο γξακκήο: Καζεκεξηλά, 9:00 π.κ. έσο 9:00 κ.κ.











Γξακκή SOS ηεο Γελ. Γξακκαηείαο Ιζόηεηαο: 210-3220900
Γίθηπν Γπλαηθώλ Δπξώπεο: 210 7786800
Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηαο (ΚΔΘΙ Θεζζαινλίθε - 231 0 517959
θαη 231 0 52351
Κέληξν Ιζόηεηαο: 210 3898000
Κέληξν Καθνπνηεκέλεο Γπλαίθαο Ψπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη λνκηθέο
ζπκβνπιέο. Γεπηέξα - Παξαζθεπή, 9 π.κ. έσο 10 κ.κ.από 9 π.κ. έσο 6 κ.κ.
ζηα ηειέθσλα: 210.523.5318 θαη 210.411.2091 θαη από 6 κ.κ. έσο 10 κ.κ.
210.322.0900
Κνηλσληθή Βνήζεηα Δζληθόο Οξγαληζκόο Πξόλνηαο πκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο γηα νηθνγελεηαθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Γεπηέξα Παξαζθεπή, 8 π.κ. έσο 10 κ.κ.Σειέθσλν: 197
Σηέγε Καθνπνηεκέλεο Γπλαίθαο θαη Αλήιηθνπ Κνξηηζηνύ Θεζζαινλίθε
www.thessalonikicity.gr Σει. 2310 528 483, 2310 519 594 fax: 2310 544 979.
Παξνρή πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ζε αζθαιή ρώξν θαη ππνζηεξηθηηθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ θαθνπνηεκέλσλ θνξηηζηώλ θαη
γπλαηθώλ.

