
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 18 Ιανουαρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γραμμή ψυχοκοινωνικήσ υποςτήριξησ 10205 του Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ 

Ο Τομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ε.Ε.Σ ςυνεχίηει 
απρόςκοπτα τθ λειτουργία τθσ τθλεφωνικισ 
γραμμισ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ, θ οποία 
εγκαινιάςτθκε τον Μάρτιο του 2020. 

Η λειτουργία τθσ γραμμισ αποτελεί τθ ςυνζχεια 
τθσ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ που 
προςφζρκθκε τθλεφωνικά από τθν Υπθρεςία 
Ψυχοκοινωνικισ Υποςτιριξθσ Ατόμων και 
Οικογενειϊν του Τομζα, με αφορμι το ξζςπαςμα 
τθσ πανδθμίασ του COVID-19 με μεγάλθ 

ανταπόκριςθ από τουσ πολίτεσ αποδεικνφοντασ για ακόμθ μία φορά τθν αποδοχι και τθν αναγνϊριςθ 
του τεράςτιου ανκρωπιςτικοφ ζργου που επιτελεί ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ. 

Μζςα από τισ υπθρεςίεσ τθσ παρζχεται άμεςθ ζγκαιρθ και ζγκυρθ ανταπόκριςθ που περιλαμβάνει 
εξατομικευμζνθ ςυμβουλευτικι, ενθμζρωςθ, κατευκφνςεισ και ψυχολογικι υποςτιριξθ και αποτελεί 
μία πρϊτθ μορφι ψυχοκοινωνικισ παρζμβαςθσ τουΕ.Ε.Σ., θ οποία ςυμπλθρϊνεται από τθ λειτουργία 
των υπόλοιπων προγραμμάτων και υπθρεςιϊν του Τομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ με τθν παροχι 
ατομικισ ςυμβουλευτικισ και ςυνεδριϊν, κακϊσ και τθν υλοποίθςθ ομαδικϊν και κοινοτικϊν 
δραςτθριοτιτων ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ.   

Παράλλθλα, δίνεται θ δυνατότθτα ςε άτομα που αντιμετωπίηουν κάποια δυςκολία να μιλιςουν, να 
υποςτθριχκοφν, να ενθμερωκοφν και να κατευκυνκοφν κατάλλθλα για επείγοντα κζματα που τουσ 
απαςχολοφν ι όταν βρίςκονται ςε καταςτάςεισ κρίςθσ, κερδίηοντασ πολφτιμο χρόνο και 
αποφεφγοντασ ςυχνά περιττζσ και κουραςτικζσ μετακινιςεισ από υπθρεςία ςε υπθρεςία. 

Στο πλαίςιο τθσ μζχρι ςιμερα λειτουργίασ τθσ ζχει δεχτεί 4.504 κλιςεισ, ενϊ προςφζρκθκαν οι εξισ 
υπθρεςίεσ: 

 Σε 4.240 περιπτϊςεισ, παροχι ενθμζρωςθσ / πλθροφόρθςθσ, κατευκφνςεων. 

 Σε730 περιπτϊςεισ, παροχι ςυμβουλευτικισ. 

 Σε 308 περιπτϊςεισ, παροχι ψυχολογικισ υποςτιριξθσ και πρϊτων βοθκειϊν ψυχικισ υγείασ. 

 Σε 395 περιπτϊςεισ, παραπομπζσ ςε κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ / φορείσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ των 
ωφελοφμενων. 

Στθ γραμμι μποροφν να απευκφνονται: 

 Ενιλικοι και υπεριλικοι που χρειάηονται άμεςθ ψυχολογικι υποςτιριξθ, ςυμβουλευτικι και 
κοινωνικι βοικεια. 

 Άτομα που χρειάηονται ζγκυρθ και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ / πλθροφόρθςθ για κζματα 
ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ και διαςφνδεςθ με φορείσ και υπθρεςίεσ τθσ κοινότθτασ. 

 Γονείσ που χρειάηονται ςυμβουλευτικι και κατευκφνςεισ για τθ διαχείριςθ παιδικϊν 
ςυμπεριφορϊν. 

 Άτομα που βρίςκονται ςε κρίςθ ι κίνδυνο. 

Η γραμμι λειτουργεί  με χρζωςθ αςτικισ κλιςθσ και ςτελεχϊνεται από κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και 
ψυχολόγουσ, ενϊ το ωράριο λειτουργίασ είναι από Δευτέρα έωσ Παραςκευή, μεταξφ 08.00 έωσ 
15.00, ςτον αριθμό κλήςησ: 10205. 
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