
6 Χριςιμεσ τθλεφωνικζσ γραμμζσ υποςτιριξθσ 

που πρζπει να γνωρίηουν μακθτζσ και γονείσ 

 

1. 1056: Εκνικι γραμμι για τα παιδιά SOS το χαμόγελο του παιδιοφ. Η γραμμι 1056 είναι ςτθ 

διάκεςθ κάκε παιδιοφ και ενιλικα για τθν παροχι βοικειασ ςε κζματα όπωσ αντιμετϊπιςθ 

φαινομζνων βίασ που αντιμετωπίηουν τα παιδιά ( bullying, , κακοποίθςθ, παραμζλθςθ, 

παράνομθ διακίνθςθ και εμπορία). Η γραμμι είναι ςτελεχωμζνθ από ψυχολόγουσ και 

κοινωνικοφσ λειτουργοφσ 24 ϊρεσ, 365 μζρεσ το χρόνο χωρίσ χρζωςθ. 

 

2. 80011: Γραμμι βοικειασ ‘’Υποςτθρίηω’’ για τθν αςφαλι χριςθ του διαδικτφου. Απευκφνεται 

ςε εφιβουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ , παρζχοντασ υποςτιριξθ ςχετικά με τθ χριςθ του 

διαδικτφου, του κινθτοφ τθλεφϊνου και των θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν  ςε ςυνάρτθςθ με τθν 

υγεία και τθν ευθμερία του παιδιοφ. Λειτουργεί κακθμερινζσ 9.00-17.00 και είναι δωρεάν. 

 

3. 11525: Μαηί για το παιδί. Η γραμμι προςφζρει ςυμβουλευτικι για οποιοδιποτε πρόβλθμα 

αντιμετωπίηει ζνα παιδί ι ζνασ ζφθβοσ ζωσ 18 ετϊν, λιψθ επϊνυμων και ανϊνυμων 

καταγγελιϊν για περιςτατικά κακοποίθςθσ ανθλίκων, παραπομπζσ και ενθμζρωςθ για 

υπθρεςίεσ που προςφζρουν άλλοι φορείσ για το παιδί και τθν οικογζνεια. Οι κλιςεισ ζχουν 

χρζωςθ μιασ αςτικισ μονάδασ από ςτακερό ΟΤΕ για αςτικά και υπεραςτικά τθλεφωνιματα 

ανεξαρτιτωσ διάρκειασ κλιςθσ. 

 

4. 11528: Γραμμι ψυχολογικισ ςτιριξθσ ‘’Δίπλα ςου’’. Απευκφνεται ςε κάκε άνκρωπο που ζχει 

ερωτιματα ςχετικά με τον ςεξουαλικό προςανατολιςμό και τθν ταυτότθτα ι/και ζκφραςθ 

φφλου, ςτισ οικογζνειεσ τουσ και ςε εκπαιδευτικοφσ. Λειτουργεί για όλθ τθν Ελλάδα και 

υπάρχει δυνατότθτα επικοινωνίασ και μζςω Skype, Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 11.00-19.00 

εκτόσ αργιϊν. Οι κλιςεισ ζχουν χρζωςθ μιασ αςτικισ μονάδασ από ςτακερό ΟΤΕ για αςτικά 

και υπεραςτικά τθλεφωνιματα ανεξαρτιτωσ διάρκειασ κλιςθσ. 

 

 

5. 15900: Γραμμι SOS. Είναι μια υπθρεςία που δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ γυναίκεσ κφματα βίασ 

(ςωματικι κακοποίθςθ, ψυχολογικι, ςυναιςκθματικι, οικονομικι ι λεκτικι βία) ι ςε τρίτα 

πρόςωπα να επικοινωνιςουν άμεςα με ζνα φορζα αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ. Η 

γραμμι λειτουργεί ςε 24ϊρθ βάςθ, 365 μζρεσ το χρόνο.  

 

6. 1034: Γραμμι βοικειασ για τθν κατάκλιψθ. Η ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία ςτελεχϊνεται από 

ειδικά εκπαιδευμζνουσ ψυχολόγουσ και άλλουσ επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ. Παρζχει 

ψυχολογικι και ςυναιςκθματικι ςτιριξθ, ςυμβουλευτικι κλπ. Και απευκφνεται ςε 

οποιονδιποτε νιϊκει τθν ανάγκθ να μιλιςει και να ηθτιςει υποςτιριξθ για ηθτιματα ςχετικά 

με τθν κατάκλιψθ ι γενικότερα κζματα ψυχικισ υγείασ που απαςχολοφν τον ίδιο ι πρόςωπα 

του περιβάλλοντόσ του. Λειτουργεί από Δευτζρα- Παραςκευι 9.00-21.00. 


