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Κατάλογος µε διαθέσιµες υπηρεσίες & γραµµές 
ψυχοκοινωνικής στήριξης απο την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. του 
σχολέιου. 
 
 
 Η παγκόσµια κρίση του κορονοϊού έχει οδηγήσει την 
ανθρωπότητα σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, που πολλοί 
δεν γνωρίζουµε πως να διαχειριστούµε. Σε περίπτωση που 
κάποιος νιώθει την ανάγκη κάτι να ρωτήσει ή ακόµα και να 
µιλήσει µπορεί να καλέσει στις παρακάτω τηλεφωνικές 
γραµµές. Είναι σηµαντικό να ειπωθεί πως σε αυτές τις 
περιπτώσεις τηρείται το απόρρητο και η προστασία του 
εξυπηρετούµενου. 
 

 
Γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης 
 

v 24ωρη Γραµµή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης από το 
Υπουργείο Υγείας και το ΕΚΠΑ: 10 306 

v Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 210 3613574 (Δευτέρα -
Παρασκευή, 8.00 έως 15.00) 

v Τηλεφωνική γραµµή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για 
τον κορονοϊό (από το ΕΚΠΑ και την Α΄Πανεπιστηµιακή 
Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ, Αιγινητείο Νοσοκοµείο): 
Δευτέρα έως Παρασκευή  210 7297 957 (10.00 έως 
16.00) και Σάβ/κο 210 7289 240 (10.00 έως 16.00)  

v Γραµµή Βοήθειας για την Κατάθλιψη: 1034 (Δευτέρα -
Παρασκευή, 9.00 έως 21.00) 

v 24ωρη Γραµµή παρέµβασης για την αυτοκτονία: 1018 
 
Γραμμές στήριξης Παιδιών και Εφήβων 
 

v 24ωρη Εθνική Γραµµή Παιδικής Προστασίας: 1107 
v Τηλεφωνική Γραµµή  «Μαζί για το Παιδί»: 11525 

(καθηµερινά, 9.00 έως  21.00) 
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v Γραµµή του συνήγορου του παιδιού: 800 11 
32000 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 έως 16.00) 

v Χαµόγελο του Παιδιού: 1056  
 
Γραμμές βοήθειας για Γονείς και ηλικιωμένους 
 

v Γραµµή-Σύνδεσµος: 801 801 1177, τηλεφωνική γραµµή 
βοήθειας για γονείς, εκπαιδευτικούς και οποιονδήποτε 
ενήλικα θέλει να µιλήσει για κάποιο θέµα που τον 
απασχολεί σε σχέση µε ένα παιδί ή έναν έφηβο 
(Δευτέρα - Παρασκευή, 9:30 έως  20:30) 

v 24ωρη Εθνική Τηλεφωνική Γραµµή για ηλικιωµένους - 
Γραµµή Ζωής SOS: 1065 

v 24ωρη γραµµή Ελληνικής Εταιρείας νόσου Alzheimer: 
2310 909000 

v Γραµµή SOS για την άνοια: 210 3303678 
 
Γραμμές βοήθειας για άτομα που αντιμετωπίζουν 
ενδοοικογενειακή βία 
 

v 24ωρη Γραµµή SOS κατά της βίας υπερ των γυναικών: 
15900   

v 24ωρη γραµµή Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 197 
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