Σύντομος Οδηγός Ψυχοκοινωνικών Υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και
οικογένειες
•
•
•

Τηλεφωνική γραμμή στήριξης για παιδιά και εφήβους 116111
Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά 1056
Γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας Ε.Κ.Κ.Α. 197

• "Μέριμνα": παρέχει συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου σε γονείς, εκπαιδευτικούς,
επαγγελματίες ψυχικής υγείας και φορείς, Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης – Θεσσαλονίκη: 2310
510010
• Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης: το Τμήμα Ανηλίκων της Εισαγγελίας πρωτοδικών είναι
υπεύθυνο για τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν ανήλικους, τη μεταχείρισή τους και τη
διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους. 26ης Οκτωβρίου, τηλ. 2310507166, 2310507125 (γραμματεία)
και 2310507126
• Τηλεφωνική γραμμή SOS – Βία κατά των γυναικών: 15900
• Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρουπόλεως 10, 2310528984,
2310528988, thessaloniki@isotita.gr

Α. Δημόσιος Τομέας: Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης,
παρέχονται διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες, παιδοψυχιατρική αξιολόγηση και
συμβουλευτική.
•

Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Έρευνας (Ανατολικού Τομέα)
Καυταντζόγλου 36 και Παπάφη, τηλ. 2310845130-1
•

•

Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης), Καραολή και Δημητρίου 1Πλατεία Δημοκρατείας, 2313310700

Μονάδα Έφήβων ΑΧΕΠΑ
Απευθύνεται σε εφήβους (13-19 ετών) και στις οικογένειές τους.
Αλεξ. Σβώλου 41, τηλ. 2310249400

•

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδοψυχιατρικού Τμήματος Νοσοκομείου «Παπανικολάου» , τηλ.
2310515655, 2310535537
•

Τακτικό Παιδοψυχιατρικό Ιατρείο, ΓΝΘ Ιπποκράτειο,
Κων/πόλεως 49, τηλ. 2310850850, τηλ. 2310892420-1

Β. Μη Κυβερνητικός Τομέας
•

Παιδικά Χωριά SOS. Κέντρο στήριξης Παιδιού και Οικογένειας (ΚΣΠΟ)- Απευθύνεται σε
παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές ή άλλες δυσκολίες. Παρέχει δωρεάν
ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργική απασχόληση και συμβουλευτική γονέων. Δύναται να
παρέχει υλική βοήθεια. Εγνατίας 94, τηλ. 2310233692
•

Χαμόγελο του Παιδιού. Κέντρο κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης-Παρέχει υλική

ενίσχυση, σημαντικά είδη για το παιδί και ψυχολογική στήριξη. Παπακυριαζή 3, τηλ. 2310250160
•

Μέριμνα Θεσσαλονίκης. Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξής στο Πένθος-Παρέχει ψυχολογική
στήριξη σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες τους, όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο τους νοσεί
από μία σοβαρή ασθένεια ή έχει πεθάνει. Φράγκων 13, τηλ. 2310510010
•

Η Λάμψη - Σύλλογος Γονέων Παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βόρειας Ελλάδας Κλεάνθους 5, Παπαναστασίου, τηλ. 2310943396
• Σύλλογος Γονέων Κωφών και Βαρήκοων Παιδιών Κεντρικής Μακεδονίας: Απευθύνεται σε
βαρήκοα παιδιά κάθε ηλικίας και στις οικογένειές τους. Προσφέρει υποστήριξη αγωγής λόγου με
έμπειρους λογοπεδικούς και λογοθεραπευτές σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Αντισθένους
13 (περιοχή Χαριλάου) τηλ. 2310 326644
• Χ.Ε.Ν Θεσσαλονίκης: Η κοινωνική υπηρεσία διοργανώνει προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης
για μέλλουσες μητέρες, ομάδα συμβουλευτικής γονέων με παιδιά στη σχολική και εφηβική ηλικία, ομάδες
για νέους γονείς καθώς και προγράμματα υποστήριξης ανέργων. Για τη συμμετοχή στις ομάδεςεξαιρούνται τα προγράμματα ανέργων- απαιτείται εγγραφή μέλους 10 ευρώ. Μητροπόλεως 18, τηλ. 2310
276144
• "Αρσις", Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων: απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους μέσα από ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών και
περιλαμβάνουν συνολική παρέμβαση στο πλαίσιο ζωής του παιδιού. Κ.Υ.Ν. Πτολεμαίων, Πτολεμαίων
40/42, τηλ.: 2310 228850 και 2311 243058
• ΕΛΕΠΑΠ: προσφέρει σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι
οικογένειές τους μέσα από τη συνεργασία με τους γονείς, την Ψυχολογική Υπηρεσία, το Ιατρείο, τα
Θεραπευτικά τμήματα και τα σχολεία. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση για προνοιακά
και ασφαλιστικά ζητήματα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, Ελαιώνες Πυλαίας- Ελαιώνων 22,
τηλ: 2310 318 228 & 2310 318 218

Ενισχυτική Διδασκαλία και Κοινωνικά Φροντιστήρια
Σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα φοιτητών του ΑΠΘ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης
διοργανώνει στις περιφερειακές βιβλιοθήκες Κοινωνικά Φροντιστήρια. Στόχος είναι να
υποστηριχθούν εκπαιδευτικά μαθητές των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες. Τα μαθήματα παραδίδονται σε εβδομαδιαία βάση και αφορούν κυρίως μαθητές Α’-Β’
και Γ’ Τάξη του Γυμνασίου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής βιβλιοθήκες:
• Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κ.Τούμπας «Γιώργος Ιωάννου», Πυλαίας 59, τηλ.2310919039
• Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Σιδηροδρομικού σταθμού, Μοναστηρίου 93Β τηλ. 2313318394
• Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντινουπόλεως 45, τηλ. 2310 315100
• Πνευματικό Κοινωνικό Κέντρο "Πορτοκαλιάν" (του Δήμου Θεσσαλονίκης), Σπάρτης 6Α, τηλ.
2310 848734, 2310 509013
• Κοινωνικό Φροντιστήριο "Χριστιανική Καταφυγή Νέων Αγίου Δημητρίου: Αγίου Δημητρίου 94,
2310 261363

