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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας («Suicide Prevention: A Global 

Imperative», WHO, 2014) περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι αυτοκτονούν ετησίως σε 

όλο τον κόσμο, εκτίμηση που αντιστοιχεί περίπου σε ένα άτομο ανά 40 δευτερόλεπτα. 

Μάλιστα, εκτιμάται ότι οι απώλειες των ανθρώπων που αυτοκτονούν κάθε χρόνο, ξεπερνούν 

τον αριθμό των θανάτων από ανθρωποκτονίες και πολέμους μαζί, ενώ χρειάζεται να 

αναφέρουμε την απουσία στοιχείων και για τις μη θανατηφόρες απόπειρες, οι οποίες 

εκτιμάται ότι είναι 15 – 20 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών.  

Αν συνυπολογίσουμε και τον αντίκτυπο που μιαν αυτοκτονία έχει σε αυτούς που μένουν πίσω, 

καθώς υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 5 με 10 άτομα πενθούν, ερχόμενα αντιμέτωπα με τις 

προσωπικές τους ενοχές και το κοινωνικό στίγμα, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα 

φαινόμενο με πολλαπλές ψυχολογικές, κοινωνικές και πολιτικο – οικονομικές προεκτάσεις. 

Στην έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επισημαίνεται ότι η εν λόγω εκτίμηση 

είναι συντηρητική και δεν αποδίδει τις συνολικές διαστάσεις του προβλήματος, δεδομένου 

του στίγματος που συνδέεται με την αυτοκτονία, της έλλειψης αξιόπιστων διαδικασιών 

καταγραφής των αυτοκτονιών, αλλά και των θρησκευτικών ή νομικών κυρώσεων που 

ισχύουν σε κάποιες χώρες σχετικά με την αυτοκτονία. Η υποκαταγραφή των αυτοκτονιών 

θεωρείται δεδομένη και στην Ελλάδα.  

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, πρωτοβουλία 

της Διεθνούς Ένωσης για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας, είναι: «Συνδέομαι. Επικοινωνώ. Νοιάζομαι», τρεις έννοιες με βαρύνουσα σημασία 

όσον αφορά την πρόληψη της αυτοκτονίας και την ευαισθητοποίηση μας γύρω από το ρόλο 

που μπορούμε να διαδραματίσουμε σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.  

Η επικοινωνία με «επιζώντες» δηλαδή με άτομα που έχασαν προσφιλή ή/ και συγγενικά 

πρόσωπα λόγω αυτοκτονίας, αλλά και με άτομα που έχουν προβεί σε απόπειρες μπορεί να 
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μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αφενός την πολύπλοκη αλληλουχία των γεγονότων που 

οδήγησαν ένα άτομο στην αυτοχειρία, αλλά και την «πορεία» που χρειάστηκε να 

ακολουθήσουν τα άτομα που έμειναν πίσω προκειμένου να διαχειριστούν την απώλεια. Στο 

πλαίσιο αυτό η «διασύνδεση» και η επικοινωνία λαμβάνει έναν διττό χαρακτήρα, αφενός 

υποστήριξης, επαφής με την κοινότητα και τους αρμόδιους οργανισμούς, αφετέρου 

ευαισθητοποίησης, αποστιγματισμού των ατόμων που «εμπλέκονται» σε μια τέτοια 

προβληματική και ενημέρωσης γύρω από πυροδοτικούς μηχανισμούς, «ασφαλιστικές 

δικλείδες» και στρατηγικές παρέμβασης.  

Τα «εφόδια» και η ενημέρωση τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κοινότητας 

και πολιτικών χάραξης με γνώμονα την πρόληψη, την αποφυγή μιμητικών συμπεριφορών, 

την υποστήριξη των πιο ευάλωτων ατόμων και τον αποστιγματισμό, χρειάζεται να 

αποτελούν βασική προτεραιότητα όλων των στρατηγικών πρόληψης της αυτοκτονίας. 

Αυτοκτονίες στην Ελλάδα 

 Αυτοκτονίες 2000 – 2014 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 

**Τα στοιχεία για το έτος 2014 είναι προσωρινά και δεν έχει ολοκληρωθεί η 

επεξεργασία τους. 
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Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας & Γραμμή Παρέμβασης για την 

Αυτοκτονία-1018 

 Το 2015 η Γραμμή για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας δέχθηκε συνολικά 11828 

κλήσεις, εκ των οποίων άνω των 3000 οι κλήσεις με αίτημα. 

     

 

         

**Η Γραμμή για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας -1018- λειτουργεί 24ωρο, 7 ημέρες την 

εβδομάδα, έχει πανελλαδική εμβέλεια και στελεχώνεται από ψυχολόγους και ψυχιάτρους.  

 

 Το 2015 πραγματοποιήθηκαν 4281 ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες στο 

πλαίσιο του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας 

 

  

 

 

 Τα προσωρινά στοιχεία του έτους 2014 είναι η υψηλότερη καταγραφή 

διαχρονικά για την Ελλάδα. 

 Τα εν λόγω στοιχεία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  μπορεί να 

διαφοροποιούνται λόγω της ανάγκης χρονοβόρου έρευνας, θανάτων 

συνεπεία όψιμων αποτελεσμάτων απόπειρας αυτοκτονίας κ.α. Η 

ΚΛΙΜΑΚΑ έχει αναδείξει σταθερά το ζήτημα της υποκαταγραφής 

των θανάτων από αυτοκτονία, γεγονός το οποίο αποτελεί πάγια 

παραδοχή της επιστημονικής κοινότητας. 

Η πλειοψηφία των 

καλούντων ήταν γυναίκες 

(54,7%).  

Το μεγαλύτερο μέρος των 

κλήσεων έγιναν μεταξύ των 

ωρών 15.00-00.00. 

 Η πλειοψηφία των 

επωφελούμενων του 

κέντρου ήταν γυναίκες. 

 Το μεγαλύτερο μέρος των 

επωφελούμενων 

εμφανίζουν διαταραχές 

του συναισθήματος. 
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Δίκτυο Πληροφόρησης - ΚΛΙΜΑΚΑ 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ έχει αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο πληροφόρησης (έντυπος και 

ηλεκτρονικός Τύπος, ΜΜΕ, συγγενείς αυτοχείρων, δίκτυο εθελοντών, κλήσεις στο 1018, 

γραφεία κηδειών, ιατροδικαστικές υπηρεσίες, καταστήματα κράτησης κ.λπ.) που επιτρέπει 

στο επιστημονικό προσωπικό την πληρέστερη γνώση της έκτασης του προβλήματος, καθώς 

και τον προσδιορισμό της συχνότητας, της μεθόδου και των χαρακτηριστικών των 

αυτοχείρων. Τα τελευταία χρόνια, από το 2013 έως σήμερα, παρατηρείται αυξητική τάση 

στην καταγραφή των αυτοκτονιών, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 

δικτύου. 

Παρότι, πρόκειται για μια αποτίμηση του φαινομένου και όχι για μια αντιπροσωπευτική 

καταγραφή των αυτοκτονιών, είναι αξιοσημείωτο ότι τα δεδομένα που παρατίθενται, 

καταδεικνύουν την αναγκαιότητα δράσεων και την εφαρμογή στρατηγικών παρέμβασης 

πόσο μάλλον σε δομές (π.χ. νοσοκομεία) και χώρους (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς-ΜΜΜ) 

όπου έρχονται συχνά αντιμέτωποι με την αυτοκτονική κρίση, καθώς και ειδικές - 

επαγγελματικές ομάδες (αστυνομία, υπηρεσίες πρώτης γραμμής, στρατός), όπου υπάρχει 

άμεση πρόσβαση σε θανατηφόρα μέσα.  
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Αυτοκτονίες σε Νοσηλευτικές Μονάδες (χρονική περίοδος 2012-2016) 

 Οι περισσότερες αυτοκτονίες έχουν πραγματοποιηθεί σε γενικά νοσοκομεία, με τον 

πληθυσμό των ανδρών να υπερέχει έναντι των γυναικών (90% έναντι 10%).  

 Στους αυτόχειρες προεξάρχουν οι αναφορές σε ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα και 

ακολουθούν τα παθολογικά προβλήματα. 

Μείζονος σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι 1 στους 4 αυτόχειρες είχαν προβεί σε 

προηγούμενες απόπειρες (μάλιστα συχνά αναφέρεται ως λόγος νοσηλείας). 
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Η ΚΛΙΜΑΚΑ επανειλημμένα έχει επισημάνει την αναγκαιότητα στοχευμένων 

παρεμβάσεων με απώτερο στόχο τη μείωση της αυτοκτονικότητας πόσο μάλλον σε 

δομές όπου πρωταρχικό μέλημα είναι η διασφάλιση της υγείας των νοσηλευομένων.  

Ένας συνδυασμός παρεμβάσεων οφείλει να λαμβάνει υπόψη του ενδεικτικά, τα εξής: 

 Εκπαίδευση του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού για την ανίχνευση πιθανών 

ψυχικών διαταραχών και κατά συνέπεια για την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνων 

για αυτοκτονία. 

 Εφαρμογή ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου με δυνατότητα πρόσβασης από το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό (διάγνωση, φαρμακευτική αγωγή, προηγούμενες απόπειρες, 

κ.ο.κ) προκειμένου να υπάρχει επαρκής ενημέρωση για άτομα υψηλού κινδύνου και κατ’ 

επέκταση δυνατότητα στοχευμένων δράσεων -  μακροπρόθεσμης παρακολούθησης. 

 Επικέντρωση σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (π.χ. ψυχικά ασθενείς-> ιστορικό ψυχικής 

ασθένειας, μετανάστες, άνεργοι, επιζώντες, κ.ο.κ) περαιτέρω διερεύνηση της παρούσας 

ψυχικής κατάστασης 

 Επικέντρωση σε ασθενείς που έχουν εκτεθεί σε υπερβολικό στρες 

 Εφαρμογή ειδικών πρωτοκόλλων διαχείρισης των αυτοκαταστροφικών ασθενών. 

 Όταν διαπιστώνεται κίνδυνος για αυτοκτονία παραπομπή για περαιτέρω εκτίμηση σε 

ειδικό ψυχικής υγείας-διασυνδετική ψυχιατρική.  

 Διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος νοσηλείας (περιορισμός των μέσων 

πρόσβασης, μεταφορά σε ισόγειο για αποφυγή πτώσης, κ.ο.κ). 

 Εκτίμηση ασθενών με χρόνια νόσο στη φάση του εξιτηρίου και follow-up ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

 Τακτική παρακολούθηση από το νοσοκομείο-ενημέρωση για φορείς άμεσης ανάγκης 

(π.χ. τηλεφωνική γραμμή). 

 Σε περίπτωση που χάνονται ραντεβού - επαφή με τον ασθενή-εκ νέου εκτίμηση της 

αυτοκτονικής συμπεριφοράς-ενημέρωση του οικείου-συγγενικού περιβάλλοντος κ.α. 
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Αυτοκτονίες στην Αστυνομία (χρονική περίοδος 2013-2016) 

Παρότι δεν αναδεικνύονται σημαντικές διακυμάνσεις ανά έτος στο ποσοστό των 

αυτοκτονιών μεταξύ των αστυνομικών, εντούτοις το αυξημένο στρες που πιθανόν να 

αντιμετωπίζουν λόγω του αντικειμένου τους, όσο και η δυνατότητα κατοχής υπηρεσιακού 

όπλου αναδεικνύουν για άλλη μια φορά το μείζον θέμα της αναγνώρισης των ατόμων 

υψηλού κινδύνου, καθώς και της εφαρμογής στοχευμένων παρεμβάσεων πόσο μάλλον 

σε επαγγελματικές ομάδες, όπου διατηρούν μια ειδική «θέση ευθύνης» συχνά συνοδευόμενη 

από ψυχοπιεστικές συνθήκες.  
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Αυτοκτονίες στις Ένοπλες Δυνάμεις (χρονική περίοδος 2011-2016) 

Εντός στρατοπέδου (χρονική περίοδος 2012-2016 έως 31.8) 

Οι περισσότερες αυτοκτονίες φαίνεται να πραγματοποιούνται στη σκοπιά (ποσοστό 

50%) με το υπηρεσιακό τους όπλο (ποσοστό 87%).  

                                              

 
Εκτός στρατοπέδου (χρονική περίοδος 2011-2016) 

Οι περισσότερες αυτοκτονίες έχουν καταγραφεί στην περιφέρεια της Μακεδονίας 

(ποσοστό 35%) και ακολουθεί η Αττική (ποσοστό 15%). Και πάλι ως μέθοδος 

προεξάρχει ο αυτοπυροβολισμός (ποσοστό 50%).  
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Το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας χαρακτηρίζεται ως ομάδα υψηλού κινδύνου ειδικά 

στον τομέα των εργασιακών ατυχημάτων και της αυτοχειρίας. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα οι 

δείκτες αυτοκτονιών είναι 2 με 3 φορές υψηλότεροι σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι στη χώρα μας οι αυτοκτονίες αστυνομικών υποκαταγράφονται 

αφενός λόγω στίγματος, αφετέρου διότι στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι αυτοκτονίες 

αστυνομικών αθροίζονται στη γενικότερη κατηγορία των ενόπλων δυνάμεων με αποτέλεσμα 

να μην μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα ανά επαγγελματική ομάδα. Η ΚΛΙΜΑΚΑ 

αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των σωμάτων ασφάλειας, τις ψυχοπιεστικές συνθήκες που 

σταθερά αντιμετωπίζουν αλλά και την ευκολότερη πρόσβαση σε επικίνδυνα μέσα έχει εκδώσει 

στα ελληνικά τους οδηγούς του ΠΟΥ που απευθύνονται στις ειδικές αυτές επαγγελματικές 

ομάδες και εστιάζουν στα κομμάτια της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των αστυνομικών γύρω 

από θέματα ψυχικής υγείας και αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών, στην αναγκαιότητα 

συχνής ψυχολογικής και ψυχιατρικής αξιολόγησης και στη λήψη μέτρων (π.χ. μείωση της 

πρόσβασης σε πυροβόλα όπλα) σε συνδυασμό με ένα αποστιγματιστικό, υποστηρικτικό δίκτυο 

παραπομπών.  
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Αυτοκτονίες στα ΜΜΜ (χρονική περίοδος 2010-2016) 

Τα 2 τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση των αυτοκτονιών στα ΜΜΜ, με το 

ποσοστό των ανδρών να υπερέχει έναντι των γυναικών (91% έναντι του 9%). Τα 

υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στον ΗΣΑΠ (ποσοστό 39%). 

 
 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει καταδείξει ότι οι στρατηγικές που στοχεύουν στην πρόληψη 

της αυτοκτονίας μέσα από τον περιορισμό της πρόσβασης σε επικίνδυνες μεθόδους και σε 

σημεία υψηλής επικινδυνότητας λειτουργούν αποτελεσματικά στη μείωση των ποσοστών 

των αυτοκτονιών. Η απομάκρυνση λοιπόν ή ο περιορισμός των σημείων επικινδυνότητας 

μπορεί να αλλάξει το πλαίσιο μιας εν δυνάμει αυτοκτονίας, αποκλείοντας δυνητικά 

θανάσιμες πράξεις ή ωθώντας στη χρήση μιας λιγότερο θανατηφόρας μεθόδου. Η 

ΚΛΙΜΑΚΑ σταθερά προειδοποιεί για την αναγκαιότητα πρόληψης μέτρων σε δημόσιους 

χώρους όπως είναι τα ΜΜΜ δεδομένου ότι αυξάνουν οι πιθανότητες μιμητικών 

συμπεριφορών. Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλουν στην μείωση αυτού 

του φαινομένου θεωρούνται οι εξής: 

 Δημιουργία προστατευτικών μπαρών σε σημεία που έχουν πραγματοποιηθεί 

αυτοχειρίες με πτώση. 

 Αυξημένες περιπολίες 

 Ενημέρωση/ σήμανση σε περίοπτη θέση του 1018-Γραμμή Πρόληψης της 

Αυτοκτονίας. 

 Προώθηση Υπεύθυνης αναφοράς των ΜΜΕ σε θέματα που αφορούν την αυτοκτονία 
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Συνοψίζοντας τα όσα μέχρι στιγμής αναφέρθηκαν, κατανοούμε την αναγκαιότητα ύπαρξης 

ενός πιο λειτουργικού συστήματος δημόσιας υγείας, όπου θα μπορεί να ανταποκρίνεται με 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ανάγκες του αυτοκαταστροφικού ασθενούς και των 

οικείων του. Στο πλαίσιο αυτό η ΚΛΙΜΑΚΑ έχει σχεδιάσει ένα Εθνικό Πρόγραμμα για την 

Πρόληψη της Αυτοκτονίας που στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων 

ενημέρωσης και κατάρτισης στο πεδίο της αυτοκτονίας. Βασικοί Άξονες είναι οι εξής: 

 Πληρέστερη καταγραφή των αυτοκτονιών & αποτύπωση του οικονομικού 

κόστους της αυτοκτονίας (κόστος ιατρικών εξετάσεων, κόστος νοσηλείας, κόστος 

εξωνοσοκομειακής παρακολούθησης για ιατρικές και ψυχολογικές υπηρεσίες, κόστος 

ενδεχόμενης αναπηρίας, κ.ο.κ). 

 Στοχευμένες παρεμβάσεις σε ειδικές επαγγελματικές ομάδες 

 Παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στα άτομα σε κίνδυνο αυτοκτονίας 

  Αναγνώριση των συνεπειών της αυτοκτονίας που υφίστανται οι επιζώντες και 

ενεργοποίηση του ρόλου τους 

 Καλύτερος συντονισμός των υπαρχόντων υπηρεσιών υγείας αλλά και των άλλων 

εμπλεκομένων στο ζήτημα επαγγελματικών ομάδων και κοινωνικών υπηρεσιών.  

 Περιορισμός του αντίκτυπου της οικονομικής ύφεσης στην αυτοκτονία 

o Μέτρα κοινωνικής πολιτικής, όπως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

ικανοποιητικά επιδόματα για τους ανέργους, εναλλακτικά κίνητρα για την 

είσοδο στην αγορά εργασίας, κ.α. 

o Εργοδοτική ευθύνη: Δεδομένου του αντίκτυπου απόλυσης στην ψυχική υγεία 

να διασφαλίζεται η επαρκής υποστήριξη. 

o Κοινοτικές υπηρεσίες: επαρκής χρηματοδότηση για την υποστήριξη ατόμων με 

προβλήματα απόλυσης, χρεών, στέγασης, κ.α. 

 

 

 

 



                                      

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου                     International Association for Suicide  Prevention  
          
 Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας  

                                             &  

    Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018 

 

 

12 

 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία με το νούμερο 1018. Η 

Γραμμή λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και δέχεται κλήσεις από κινητό ή σταθερό 

τηλέφωνο, από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, με αστική χρέωση. Οι κλήσεις είναι ανώνυμες και 

εμπιστευτικές. 

 

Απευθύνεται σε:    

 Ανθρώπους που σκέφτονται να αυτοκτονήσουν 

 Ανθρώπους που έχουν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν στο παρελθόν 

 Ανθρώπους με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά 

 Ανθρώπους που βιώνουν την απώλεια ή ανησυχούν για κάποιο δικό τους άνθρωπο 

 

Η Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία εντάσσεται από τον Απρίλιο του 2012 στο πλαίσιο του Κέντρου 

Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, το οποίο λειτουργεί από την ΚΛΙΜΑΚΑ, υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Υγείας.  

 

Στο Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψης της Αυτοκτονίας, ειδικά εκπαιδευμένοι, επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

αναλαμβάνουν την θεραπευτική αντιμετώπιση ατόμων που έχουν εκδηλώσει αυτοκτονική συμπεριφορά, ενώ, 

αναλόγως της περίπτωσης, η θεραπεία μπορεί να αφορά βραχεία ψυχοθεραπευτική παρέμβαση για την 

αντιμετώπιση ψυχολογικής κρίσης που παρουσιάστηκε σε ένα άτομο λόγω δυσμενών γεγονότων ζωής ή 

μακρόχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση σε άτομα που εκτιμάται ότι παρουσιάζουν συγκεκριμένες ψυχικές 

διαταραχές. Ειδικότερα, παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες: 

 Ψυχιατρική και Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση 

 Διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση  ψυχιατρικών διαταραχών  

 Ατομικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 

 Ομαδικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις 

 Παρέμβαση σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και διαχείριση κρίσης   

 Συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής 

 Ψυχολογική Αυτοψία 

 Ψυχοεκπαίδευση 

 Survivors’ groups 

 

Το Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, παράλληλα, αξιοποιεί το διαδίκτυο για την παροχή 

ενημέρωσης σχετικά με  τους παράγοντες κίνδυνου και τα προειδοποιητικά σημάδια για αυτοκτονία μέσω της 

ιστοσελίδας www.suicide-help.gr ενώ, επιπρόσθετα, λειτουργεί υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου 

χρήστες  του διαδικτύου μπορούν να αναζητήσουν  βοήθεια για τον εαυτό τους ή για τρίτους στέλνοντας 

μήνυμα στο help@suicide-help.gr.  

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου η ΚΛΙΜΑΚΑ αναπτύσσει ένα σύνολο δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης καθώς και ερευνητικό έργο, ενώ αποτελεί εθνικό αντιπρόσωπο της Διεθνούς Ένωσης για 

την Πρόληψη της Αυτοκτονίας (International Association for Suicide Prevention - IASP) στην Ελλάδα, 

φορέας ο οποίος αποτελεί το ανώτερο όργανο για την  κατάρτιση στρατηγικών στον τομέα της πρόληψης αλλά 

και των ερευνητικών διαδικασιών, σε καθεστώς συνηγορίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

 

http://www.suicide-help.gr/
mailto:help@suicide-help.gr

