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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε 61.700 παιδιά και τις οικογένειές τους το Α΄ εξάμηνο του 

2018 
  
Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2018 για την παρουσίαση των 
στατιστικών στοιχείων των κοινωνικών δράσεων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Με καθημερινές και άνισες μάχες και την έμπρακτη 

συμμετοχή των συμπολιτών μας, των επιχειρήσεων και των εθελοντών μας καταφέραμε να 

στηρίξουμε 61.700 παιδιά και τις οικογένειές τους, άμεσα, ολιστικά και με γνώμονα την αξιοπρέπειά 

τους. Παιδιά σε κίνδυνο, παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, παιδιά με προβλήματα επιβίωσης, 

βρήκαν λύση με ποιότητα και φροντίδα, κι όχι ευκαιριακά! Συνεργαζόμαστε με τους θεσμικούς φορείς. 

Ωστόσο, για μία ακόμα φορά, κάνουμε έκκληση στην Πολιτεία και τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς να 

μας αξιοποιήσουν, να αξιοποιήσουν τις υποδομές, την εμπειρία και τους ανθρώπους μας! Δεν θα 

μπορέσουμε ως Κοινωνία να ανταποκριθούμε στις τεράστιες προκλήσεις, να καλύψουμε τις ανάγκες 
των παιδιών και οικογενειών στην χώρα μας αν δεν συνεργαστούμε. Είναι μονόδρομος και όσο δεν 

το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό θα παραμένουμε υπόλογοι στα παιδιά που έχουν ανάγκη».  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» το Α΄ εξάμηνο 2018 με 481 άτομα εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό και 2.869 εθελοντές, προσέφερε τις υπηρεσίες του σε 61.700 παιδιά και τις οικογένειές 
τους που βρίσκονται στην Ελλάδα ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρήσκευμα ή οποιοδήποτε άλλο 
κριτήριο.  
 
Πιο αναλυτικά, βάσει των στατιστικών στοιχείων για το Α’ εξάμηνο 2018:  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα σε κάθε παιδί θύμα Βίας: 
● Η «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» δέχτηκε 120.113 τηλεφωνικές κλήσεις με 
το 35,6% να αφορά σε καταγγελίες για παιδιά που διέτρεχαν κίνδυνο. 
● Η «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» δέχτηκε 497 καταγγελίες σοβαρών 
περιστατικών κακοποίησης παιδιών για 854 παιδιά. Τα 339 παιδιά ήταν παιδιά 0-6 ετών. Για 428 
παιδιά οι καταγγελίες αφορούσαν την παραμέληση/εγκατάλειψη παιδιών ενώ για 171 παιδιά ο  θύτης 
ήταν η «μητέρα». 
● Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης για παιδιά 116111» δέχτηκε 3.020 τηλεφωνικές κλήσεις. 
● Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης για παιδιά 116111» παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής για 
θέματα ανηλίκων σε 2.160 άτομα. Σε ποσοστό 21% οι καλούντες απευθύνθηκαν στον οργανισμό για 
προβλήματα στις σχέσεις της οικογένειας. 
● Πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης σε 28.197 παιδιά στο πλαίσιο 493 
επισκέψεων πανελλαδικά με τη συμμετοχή μαθητών, συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, συλλόγων 
Εκπαιδευτικών και ελεύθερου κοινού. 
● Πραγματοποιήθηκαν 72 επιτόπιες παρεμβάσεις για 103 παιδιά που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο. Το 
73,8% αυτών των παιδιών είχαν ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον. 
● Δέχτηκε 82 αιτήματα για φιλοξενία 143 παιδιών σε κίνδυνο. Στο 53% ο λόγος του αιτήματος 
αφορούσε παιδιά σε παραμέληση. 
● Συνολικά 290 παιδιά μεγαλώνουν στα 11 Σπίτια του οργανισμού πανελλαδικά. Το α’ εξάμηνο 2017 
ήρθαν 18 παιδιά. 
● 61 πλέον ενήλικα παιδιά συνεχίζουν να υποστηρίζονται από τον οργανισμό, ενώ σπουδάζουν κι 
εργάζονται. 
● 220 παιδιά έλαβαν 2.842 θεραπευτικές υπηρεσίες από την διεπιστημονική ομάδα που στελεχώνει 
«Το Σπίτι του Παιδιού» 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα σε κάθε παιδί θύμα Εξαφάνισης: 
● Πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης σε 814 παιδιά, 1.099 γονείς και 
κηδεμόνες και 829 εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο 119 επισκέψεων πανελλαδικά. 
● Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» δέχτηκε 6.164 τηλεφωνικές κλήσεις. 



● Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» δέχτηκε 92 αιτήματα για υποστήριξη 
ερευνών αναζήτησης εξαφανισμένων παιδιών. Από το σύνολο βρέθηκαν τα 72 (78.3%) παιδιά. 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα σε κάθε παιδί με προβλήματα Υγείας: 
● Με τις 3 κινητές μονάδες προληπτικής ιατρικής (πολυϊατρείο «Ιπποκράτης», 
Ακουoλογική/Οφθαλμολογική μονάδα και Οδοντιατρική/Παιδιατρική μονάδα) εξέτασε δωρεάν 9.141 
παιδιά πανελλαδικά, πραγματοποιώντας 13.023 προληπτικές ιατρικές/οδοντιατρικές εξετάσεις. «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» συνεργάστηκε με 295 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και οδοντιάτρους σε 
όλη την Ελλάδα που εθελοντικά προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά. 
● Πραγματοποίησε διακομιδές 1.504 νεογνών και παιδιών, ανταποκρινόμενο σε 3.218 σήματα και 
διανύοντας 182.090 χιλιόμετρα! Από τα 1.504 παιδιά, τα 322 ήταν νεογνά και βρέφη. 
● Υποστηρίχτηκαν 838 παιδιά με προβλήματα υγείας και ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε σε 4.381 
αιτήματα. Από το σύνολο των 838 παιδιών τα 229 ήταν ανασφάλιστα! 
● 3.810 παιδιά απασχολήθηκαν δημιουργικά μέσα από 5.188 δράσεις σε 6 νοσοκομεία στην Αθήνα, 
τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. 
● 169 παιδιά δέχτηκαν τις υπηρεσίες του προγράμματος «Παιδιατρική κατ’ οίκον νοσηλεία» στο 
πλαίσιο 754 επισκέψεων κατ΄οίκον. 
● 6 οικογένειες, τα παιδιά των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρά και χρόνια προβλήματα Υγείας 
φιλοξενήθηκαν στα δύο κατάλληλα διαμοφωμένα διαμερίσματα του Οργανισμού σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα σε κάθε παιδί που ζει ή απειλείται να βρεθεί σε συνθήκες 
φτώχειας: 
● Στήριξε πανελλαδικά 10.968 παιδιά και τις οικογένειές τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε 
συνθήκες φτώχειας. Από το σύνολο των παιδιών, τα 1.251 υποστηρίχθηκαν για πρώτη φορά. Σε 
ποσοστό 81,6% οι οικογένειες ήταν άνεργων γονέων ή απασχόλησης σε επισφαλή εργασία. 
● Στα 3 σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας στην Ηλεία, στο Αγρίνιο και στον Μύτικα έμειναν 48 παιδιά. Το 
88%των παιδιών συμμετείχαν στη δράση λόγω κοινωνικών αιτιών. 
 
Παράλληλα, 2.425 παιδιά απασχολήθηκαν δημιουργικά στον παιδότοπο του οργανισμού στο Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών – Ελευθέριος Βενιζέλος. 
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