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www.antibullyingnetwork.gr Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο 
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1056 Χαμόγελο του Παιδιού, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δέχεται και ανώνυμες 
καταγγελίες για παιδική κακοποίηση 

1890 Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,  email: ccu@ath.forthnet.gr 

800 11 32 000 Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος για τα Δικαιώματα του Παιδιού  

 


