
 

 

 

 

 

 

Αξιότιμε κύριε/ κυρία, 

 

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί,» στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει,  λειτουργεί την 

Πανελλαδική Γραμμή 11525 και το Συμβουλευτικό Κέντρο για γονείς, εκπαιδευτικούς και 

εφήβους. 

Με αυτήν την επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες που μπορούμε να 

προσφέρουμε στους κατοίκους και πιο συγκεκριμένα στους γονείς, και εν δυνάμει γονείς, του 

τόπουσας. 

Πιο συγκεκριμένα, η Πανελλαδική Γραμμή 11525 παρέχει ψυχολογική στήριξη σε γονείς, 

εκπαιδευτικούς και εφήβους μέσω τηλεφώνου. 

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι: 

• Συμβουλευτική στήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ένα παιδί ή ένας 

έφηβος και ο γονιός/κηδεμόνας του.  

• Παραπομπές σε υπηρεσίες που προσφέρουν άλλοι φορείς, σε πανελλαδικό επίπεδο, 

για το παιδί και την οικογένεια. 

• Πληροφορίες για ότι αφορά ανήλικα παιδιά καθώς και για τις υπηρεσίες των φορέων 

της Ένωσης. 

 

Η συμβουλευτική πραγματοποιείται με αφορμή θέματα όπως:  

 
 Σχέσεις γονιών –παιδιών  
 Ανακοίνωση/διαχείριση διαζυγίου 
 Χειρισμός σε θέματα συμπεριφοράς παιδιών όπως επιθετικότητα, σεξουαλικότητα, 

άρνηση για το σχολείο, δυσκολίες στο διάβασμα 
 Διαχείριση άγχους 
 αλλά και για πολλά άλλα θέματα 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Πέρα από τις τηλεφωνικές συνεδρίες, η Γραμμή 115 25 συμπληρώνεται από το 

Συμβουλευτικό Κέντρο, όπου προσφέρονται διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία: 

 

•Ολοκληρωμένος κύκλος συμβουλευτικών συνεδριών 

• Ομάδες στήριξης γονέων  

• Ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια συγκεκριμένης θεματολογίας σε γονείς/ εκπαιδευτικούς 

/εφήβους 

 

Σκοπός των ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι η ευαισθητοποίηση για θέματα που 

αφορούν στη σύγχρονη οικογένεια και η ενδυνάμωση των ατόμων στο γονικό τους ρόλο για 

την εύρυθμη λειτουργία του οικογενειακού πλαισίου. 

 

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ και εφόσον σας ενδιαφέρουν, έχουμε τη 

δυνατότητα να  υλοποιήσουμε ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια διαδικτυακά ή δια ζώσης στην 

περιοχή σας, κατόπιν συνεννόησης. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Παπακώστα Αλεξάνδρα 

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια  

Υπεύθυνη της Γραμμής 11525 & του Συμβουλευτικού Κέντρου της Ένωσης «Μαζί για το 

Παιδί».  

 

 

Λίγα λόγια για την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»  

Το «Μαζί για το Παιδί» και τα σωματεία-μέλη του εργάζονται εδώ και περισσότερα από 25 

χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» 

προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της χώρας μας να 

έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες. 

Το 2016 τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για την κοινωνική του 

προσφορά. 



 

 

 

 

 

Έχει αποσπάσει δύο φορές το βραβείο  Bravo Sustainability Award,  το 2019 για το 

πρόγραμμα «Ίσες Ευκαιρίες για τα παιδιά: Δράσεις για την Υγεία και την Παιδεία σε 

ακριτικές περιοχές της Ελλάδας» και το  2022 για το πρόγραμμα  «Προσφέρω γιατί 

Νοιάζομαι».  

Το 2022 επίσης βραβεύθηκε στο θεσμό  Hellenic Responsible Business στην κατηγορία 

«ΜΚΟ της χρονιάς»  για την υπηρεσία της συμβουλευτικής-ψυχολογικής Γραμμής 115 25  

μέσω της οποίας ψυχολόγοι & κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν σε ερωτήματα  εφήβων, 

γονέων & εκπαιδευτικών.   

Περισσότερα στο www.mazigiatopaidi.gr  

---------------  

Αγ. Θωμά 14 Αθήνα 115 27 | Τηλ.: 210 7482690 |  Fax : 210 7482664 | E-mail: 

info@mazigiatopaidi.gr | www.mazigiatopaidi.gr| Facebook | |Twitter| |nstagram: 

@mazigiatopaidi  
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