
Δημόσιες υπηρεσίες/ χορήγηση εγγράφων και κοινωνικών παροχών 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

(Ctrl+ κλικ στις παρακάτω υπερσυνδέσεις) 

 

Ηλεκτρονική έκδοση Βεβαίωσης γέννησης, Πιστοποιητικού οικογενειακής 
κατάστασης, κ.λπ 

 
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα ή για να 
δείτε την πορεία του αιτήματος σας 

 
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ανασφάλιστου Υπερήλικα  

Πραγματοποίηση Άυλης Συνταγογράφησης  

 

Γραμμές ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης 
 

Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για 
τον Κορωνοϊό 
Πατήστε:  
1 = Ψυχολογική υποστήριξη Ενηλίκων  (24ωρη) 
2= Ψυχιατρική υποστήριξη ατόμων με ψυχικό νόσημα (08:00 – 20:00) 
3= Υποστήριξη Παιδιών / Εφήβων / Οικογένειας (24ωρη) 
4= Υποστήριξη Υγειονομικού Προσωπικού (08:00 – 20:00) 
5= Κοινωνική υποστήριξη από Κοινωνικούς Λειτουργούς (08:00 – 20:00) 

10306 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Δομή «Γέφυρα», 
Γραμμή ενημέρωσης, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. 

210-3002233 
(Δευτέρα έως Κυριακή  

9:00 π.μ. έως 21:00) 

Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 
(Συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες). 

116111 

Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 
(Απευθύνεται σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενήλικους και 
ηλικιωμένους που χρήζουν άμεσης ψυχολογικής και κοινωνικής 
βοήθειας, άτομα που βρίσκονται σε κρίση). 

197 

Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 
(Συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε ανήλικους και 
γονείς. Ενημέρωση, πληροφόρηση ανηλίκων σε θέματα που τους 
απασχολούν, ενημέρωση και πληροφόρηση γονέων σε θέματα παιδικής 
προστασίας). 

1107 

https://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/ilektronikes-ypiresies/aitisi-pronoiako-anapiriko-epidoma/
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/ilektronikes-ypiresies/aitisi-pronoiako-anapiriko-epidoma/
https://opeka.gr/anasfalistoi-yperilikes/ilektronikes-ypiresies/aitisi-epidoma-anasfaliston-yperilikon/
https://opeka.gr/anasfalistoi-yperilikes/ilektronikes-ypiresies/aitisi-epidoma-anasfaliston-yperilikon/
http://www.idika.gr/anakoinwseis/668-άυλη-ηλεκτρονική-συνταγογράφηση-φαρμάκων-ηλεκτρονική-συνταγογράφηση-φαρμάκων-σε-χρονίως-πάσχοντες


 

Γραμμή «Συνήγορος του Παιδιού για τα Παιδιά» 
 

800113200 

Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 
 

1018 

Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά 
(Λειτουργεί από το Χαμόγελο του Παιδιού, δέχεται καταγγελίες για 
παιδιά – θύματα κακοποίησης). 

1056 

Γραμμή «Μαζί για το Παιδί» 
(Δέχεται καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων). 

 
11525 

Γραμμή SOS – Κατά της Βίας – Υπέρ των Γυναικών  
 

15900 

Ψυχολογική Υποστήριξη για Άτομα που πάσχουν από 
Καρκίνο 
 

1069 

Γραμμή Ψυχολογικής υποστήριξης «Δίπλα Σου» 
(Για ΛΟΑΤΚΙ άτομα, οικογένειες ). 

 
11528 

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για 
τον Κορωνοϊό    

2107297957 
(Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-

16:00) 

2107289240 
(Σάββατο – Κυριακή  

10:00 – 16:00) 

Γραμμή Βοήθειας υποΣΤΗΡΙΖΩ 
(Απευθύνεται σε εφήβους και στις οικογένειες τους. Στήριξη και 
συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση Διαδικτύου, κινητού 
τηλεφώνου, ηλεκτρονικών παιχνιδιών). 

8001180015 

Γραμμή Επικοινωνίας «Για την Κατάθλιψη»  
Πρόγραμμα κατά του στίγματος των ψυχικών διαταραχών  
«Αντι - στίγμα» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ). 

1034 
(Δευτέρα – Παρασκευή:  

09:00 – 21:00) 

Γραμμή για τον Τζόγο 
1114 

(Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 
21:00) 


