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ΜέλοςΜέλος τωντων::
• Child Helpline International (CHI)
• Eurochild
• International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)



«Γραµµή-Σύνδεσµος» 801-801-1177

� Η «ΓΡΑΜΜΗ-ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ» για την ψυχοκοινωνική υγεία
του παιδιού και του εφήβου άρχισε να λειτουργεί στις 6 
Ιουνίου 2005, µε φορέα υλοποίησης του προγράµµατος την
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου
(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και την εποπτεία του κ. Ι. Τσιάντη, Αν. Καθηγητή
Παιδοψυχιατρικής. Από τον Νοέµβριο του 2007 εώς τον
Νοέµβριο του 2008 συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, από το οποίο και εξακολουθεί να
χρηµατοδοτείται. 

� Βασικός στόχος της λειτουργίας της «Γραµµής-Σύνδεσµος»
είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, και
η πρόληψη στο τοµέα αυτό µέσω πρώιµης αναγνώρισης
προβληµάτων, σωστής και έγκαιρης αντιµετώπισης

www.tilefonikigrammi.gr



Το προσωπικό της Γραµµής και ώρες

λειτουργίας

Στην Τηλεφωνική Γραµµή εργάζονται:
� Παιδοψυχίατροι
� Κλινικοί ψυχολόγοι
οι οποίοι απαντούν απευθείας στην ανώνυµη, εάν αυτό επιθυµεί ο
καλών, κλήση

Ωράριο λειτουργίας

Από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο µπορεί ο κάθε
ενδιαφερόµενοςνα καλέσει το νούµερο 801-801-1177 από
∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.30π.µ. - 8.30µ.µ. και το Σάββατο
9.30π.µ. - 2.00µ.µ. Η χρέωση είναι αστικής κλήσης. 



Ποιος καλεί

� Η πλειοψηφία
των
καλούντων
είναι γονείς
(69%)

� Το 12% των
καλούντων
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Αιτήµατα
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� Το µεγαλύτερο ποσοστό των
κλήσεων (39%) αφορά σε
καθηµερινά θέµατα χειρισµού
των συµπεριφορών των
παιδιών από τους γονείς (τα
οποία κατηγοριοποιούµε µε
τον γενικό τίτλο «γονεϊκός
ρόλος»)

� 18% των κλήσεων αφορά σε
προβλήµατα σχέσεων, 
κυρίως µεταξύ παιδιών µε
γονείς (8%), και µεταξύ
συνοµηλίκων (7%)

� Σε 17% των κλήσεων
ανιχνεύονται στοιχεία
ψυχοπαθολογίας ή/ και
αναφέρονται ήδη
υπάρχουσες ψυχικές
διαταραχές



Αιτήµατα εφήβων

� Στο µεγαλύτερο ποσοστό των
κλήσεων (40%) αναφέρονται
προβλήµατα σχέσεων, κυρίως
µεταξύ συνοµηλίκων (18%), 
και µεταξύ παιδιών και γονιών
(14%)

� Στο 21% των κλήσεων
ανιχνεύονται στοιχεία
ψυχοπαθολογίας ή/ και
αναφέρονται ήδη υπάρχουσες
ψυχικές διαταραχές

� Στο 7% των κλήσεων
αναφέρονται θέµατα σχετικά
µε τη σεξουαλικότητα
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∆ραστηριότητες (Ι)

���� Συνεργασία µε σχολεία («Sύνδεσµος µε Sχολεία», S.M.S)

���� Συνεργασία µε µέσα µαζικής ενηµέρωσης (εφηµερίδες, 
περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.α)

���� Έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων για θέµατα που
απασχόλησαν τους καλούντες γύρω από την ψυχοκοινωνική
υγεία του παιδιού και του εφήβου

���� Συγγραφή βιβλίων



∆ραστηριότητες (ΙΙ)

���� ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου µε υπηρεσίες ψυχικής
υγείας από όλη την Ελλάδα

���� Συµµετοχή σε συνέδρια

���� Πρόγραµµα εκπαίδευσης εθελοντών

���� Συνεργασία µε άλλες τηλεφωνικές γραµµές

���� Λειτουργία ιστοσελίδας www.tilefonikigrammi.gr 

���� Μελλοντική λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού αριθµού
116 111



Λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού

αριθµού 116 111

Η ανάληψη του κοινού αριθµού από την υπηρεσία µας θα

βοηθήσει: 

���� Να προσεγγίσουµε περισσότερα παιδιά και εφήβους και να
εργαστούµε προς το συµφέρον τους

���� Να τους δώσουµε τη δυνατότητα να έχουν βοήθεια από
εξειδικευµένους επαγγελµατίες

���� Να µπορούν να καλούν ένα νούµερο που µπορούν να
θυµούνται εύκολα, και στο οποίο θα έχουν πρόσβαση χωρίς
κόστος

���� Επίσης η σχετική ευρωπαϊκή καµπάνια θα διευκολύνει ως
προς το να γίνουν κοινές προσπάθειες για προώθηση κοινών
στόχων για την φροντίδα των παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο



ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΣΣ ;;
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