
1 
 

 

  Η πενταψιφια δθμόςια και δωρεάν Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικήσ 
Υποςτήριξησ 10306 τζκθκε ςε λειτουργία το άββατο 4 Απριλίου 2020 με αρχικό 
ςκοπό τθν εφκολθ πρόςβαςθ των πολιτϊν που κατοικοφν όλθ τθν επικράτεια τθσ 
Ελλάδασ ςε Ειδικοφσ Ψυχικισ Τγείασ και τθν τθλεφωνικι υποςτιριξι τουσ, για τισ 
πολυδιάςτατεσ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ του Covid-19, κατά τθν περίοδο τθσ 
πρϊτθσ καραντίνασ.  

  Παράλλθλα με τθν καινοφργια πραγματικότθτα ςτθν οποία βρεκικαμε όλοι, με 
βακιζσ ανατροπζσ ςτθν κακθμερινότθτα και τον ρυκμό τθσ ηωισ μασ, αναδείχκθκαν 
νζεσ ανάγκεσ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό, ςτα παιδιά και ςτουσ γονείσ, οι οποίοι 
ιρκαν αντιμζτωποι με νζα κακθμερινότθτα.  

  Η Γραμμι ςυςτικθκε με πρωτοβουλία τθσ  Αϋ Ψυχιατρικισ Πανεπιςτθμιακισ 
Κλινικισ τθσ Ιατρικισ χολισ του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Τγείασ του Τπουργείου Τγείασ και 
υλοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό  Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, το 
Χαμόγελο του Παιδιοφ και τθν Ομοςπονδία Φορζων Ψυχοκοινωνικισ 
Αποκατάςταςθσ και Ψυχικισ Τγείασ «ΑΡΓΩ». 

 Σο πρόγραμμα ςυνζχιςε τθ λειτουργία του απευκυνόμενο ςε ποικίλεσ ανάγκεσ 
ςτιριξθσ πια, με τθν χρθματοδότθςθ του Ιδρφματοσ «ταφροσ Νιάρχοσ», από τον 
Δεκζμβριο 2020, με τθν επιςτθμονικι εποπτεία  τθσ Αϋ Ψυχιατρικισ Κλινικισ και τθν 
λειτουργικι εποπτεία τθσ Ομοςπονδίασ «ΑΡΓΩ». 

Καλϊντασ ςτθν τθλεφωνικι γραμμι 10306, οι πολίτεσ μποροφν να επιλζξουν: 
Επιλογι 1: Για ψυχολογικι βοικεια 
Επιλογι 2: Για κοινωνικά κζματα 
Επιλογή 3: Για θζματα που αφοροφν ςε παιδιά και εφήβουσ    

ε κάκε επιλογι απαντάει ξεχωριςτι ομάδα ειδικϊν, κατάλλθλων για το αντίςτοιχο 
αίτθμα.   

Η επιλογι 3 που αφορά γονείσ, παιδιά και εφιβουσ και εκπαιδευτικοφσ,   
ςτελεχϊνεται από Παιδοψυχίατρουσ, Παιδοψυχολόγουσ και Κοινωνικι Λειτουργό. 
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Ψςσοκοινωνική Υποστήπιξη για θέματα πος αυοπούν Παιδιά και 

Ευήβοςρ 

 Α. Από  τθ Γραμμι, προςφζρονται ανώνυμα υπηρεςίεσ ςυμβουλευτικισ, 
υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ για κάκε προβλθματιςμό που απαςχολεί τουσ γονείσ,  
μικρά παιδιά,  εφιβουσ και εκπαιδευτικοφσ, ςχετικό με τθν ψυχικι υγεία και τθ 
ςυμπεριφορά των παιδιϊν και των εφιβων, είτε ςχετίηονταν με τισ ςυνκικεσ 
απομόνωςθσ, είτε όχι.  

Β.  Πρόγραμμα θεραπευτικών ςυνεδριών με γονείσ. τθν εξζλιξθ τθσ λειτουργίασ 
τθσ Γραμμισ, επιχειρείται γενίκευςθ τθσ δράςθσ τθσ ςτθν Πρωτοβάκμια φροντίδα 
Ψυχικισ Τγείασ, θ οποία ςτοχεφει να καλφψει πρϊιμεσ ανάγκεσ διαχείριςθσ 
εςωτερικευμζνων ι εξωτερικευμζνων προβλθμάτων που παρουςιάηουν τα παιδιά 
ςχολικισ θλικίασ (Δθμοτικό), μζςω τθσ οργανωμζνθσ κεραπευτικισ παρζμβαςθσ 
ςτουσ γονείσ τουσ.  

  υγκεκριμζνα, ζχουν ςχεδιαςτεί και προςφζρονται  δωρεάν 10 τθλεφωνικζσ ι 
μζςω βιντεοκλιςθσ κεραπευτικζσ ςυνεδρίεσ ςτουσ γονείσ παιδιϊν, τα οποία 
παρουςιάηουν άγχοσ, φοβίεσ, διάςπαςθ προςοχισ, υπερκινθτικότθτα, διαταραχζσ 
ςυμπεριφοράσ, διαταραχζσ διαγωγισ ι προβλιματα ςτθ χριςθ του διαδικτφου.  

Διαδικαςία επιλογήσ. Αφοφ ακοφςει ο ειδικόσ ψυχικισ υγείασ το αίτθμα του 
γονζα, κα ηθτιςει από τον καλοφντα τθν ςυναίνεςι του για να καταγράψει 
βαςικά ςτοιχεία επικοινωνίασ, ϊςτε να προγραμματιςτοφν τα επόμενα 
ραντεβοφ. Θα είναι εβδομαδιαία, ει δυνατόν ςε ςτακερι μζρα και ϊρα, 
προςαρμοςμζνθ ςτο πρόγραμμα του καλοφντα και τισ δυνατότθτεσ τθσ 
Γραμμισ.  
Παρζμβαςη. Πραγματοποιείται τθλεφωνικά ι  μζςω βιντεοκλιςθσ.  Σο 
πρϊτο ραντεβοφ κα αφιερϊνεται ςτθ λιψθ λεπτομεροφσ αναπτυξιακοφ 
ιςτορικοφ και τα επόμενα ςτθ δομθμζνθ παρζμβαςθ υποςτιριξθσ, 
κατάλλθλθσ για το κφριο ςφμπτωμα που παρουςιάηει το παιδί τουσ.  τθν 
αρχι και το τζλοσ τθσ παρζμβαςθσ ςυμπλθρϊνονται ερωτθματολόγια από 
τουσ γονείσ με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ.  

 
Γ. Παρζμβαςη ςε παιδιά προςχολικήσ ηλικίασ και ςε εφήβουσ 
  Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ αυτϊν των θλικιϊν και τισ ξεχωριςτζσ ανάγκεσ τουσ, θ 
ομάδα μασ παραμζνει προσ το παρόν ςτθ διάκεςθ  των γονζων  (ι των ιδίων αν 
πρόκειται για εφιβουσ) για τθν ανϊνυμθ κάλυψθ και ςυμβουλευτικι μζςω 
τθλεφωνικισ κλιςθσ, ενϊ ςχεδιάηεται θ εξ αποςτάςεωσ κεραπευτικι παρζμβαςθ 
και κα ενθμερωκείτε ςφντομα για αυτι.  

  ασ προτρζπουμε να αξιοποιιςετε αυτιν τθ δωρεάν υπθρεςία ψυχοκοινωνικισ 
παρζμβαςθσ ι/και να προτρζψετε γονείσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα με τα 
παιδιά τουσ και δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε παιδοψυχιατρικζσ υπθρεςίεσ να 
επικοινωνιςουν με τθν γραμμι και να επωφελθκοφν από τισ υπθρεςίεσ τθσ.  
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Για περαιτζρω πλθροφορίεσ μπορείτε να γράψετε ςτο 
10306pediaefivoi@gmail.com 

 

Εκ μζρουσ τθσ  Επιςτθμονικισ και υντονιςτικισ Ομάδασ Ζργου του «10306» 
 

Ελζνθ Λαηαράτου 
Κακθγιτρια Παιδοψυχιατρικισ, Α’ Ψυχιατρικι Κλινικι, ΕΚΠΑ 

 

 


