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Περισσότερα από 900 παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες έλαβαν ιατρική και ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη χάρη στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την ΕΕ που υλοποίησε «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» 
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού, επίσημος εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, παρουσίασε στις 15 Μαρτίου στο Πανελλήνιο Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας 
και Κοινωνικής Φροντίδας του Οργανισμού στην Αθήνα τα τελικά αποτελέσματα του έργου «Άμεση 
και Ολιστική Ψυχοκοινωνική και Ιατρική Παρέμβαση για Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες σε 
Κίνδυνο στην Ελλάδα». 
  
Με χρηματοδοτική συμβολή της Ε.Ε. που ανήλθε στο ποσό των 800.000€ το πρόγραμμα συνέβαλλε 
στην προστασία περισσοτέρων από 900 παιδιών και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Το 
πρόγραμμα, αποτέλεσε το πρώτο πρόγραμμα που υλοποίησε ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» με απευθείας χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO). 
  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας 
Γιαννόπουλος τόνισε: «Χάρη στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταφέραμε να 

προσφέρουμε ολιστική και ουσιαστική υποστήριξη σε παιδιά που έχουν ανάγκη, καθημερινά, 24 ώρες 

το 24ωρο, καταφέρνοντας να κάνουμε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες και τις οικογένειες τους να 

χαμογελάσουν βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους. Οι δράσεις του προγράμματος θα 

συνεχιστούν να υλοποιούνται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στηριζόμενο στις δικές του δυνάμεις 

μέχρι να διασφαλιστούν εξωτερικοί πόροι χρηματοδότησης. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα συνεχίσει 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών προσφύγων και μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα 

αξιοποιώντας το πανελλαδικό του δίκτυο ολιστικών υπηρεσιών και δράσεων χωρίς να σταματήσει την 

υποστήριξη σε αυτούς που έχουν ανάγκη». 
  
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τον Απρίλιο του 2018 έως στις 15 Μαρτίου 
2019 παρείχε: 
● Yποστήριξη σε 233 πρόσφυγες / μετανάστες και παιδιά με αυξημένες ιατρικές ανάγκες που 
φιλοξενούνται σε διαμερίσματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (π.χ. παροχή παιδιατρικής 
φροντίδας στο σπίτι, ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη, φυσιοθεραπεία, ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη και συμβουλευτική, βοήθεια σε ιατρικές συμβουλές και διαγνωστικές εξετάσεις, 
εκπαίδευση των γονέων σχετικά με τον χειρισμό των ιατρικών θεμάτων των παιδιών τους, 
διακομιδές από / προς νοσοκομεία). 
● Υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των παιδιών προσφύγων / μεταναστών 
μέσω της διαχείρισης περισσότερων από 460 κλήσεων (24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την 
εβδομάδα, δωρεάν), τηλεφωνική συμβουλευτική και άμεση επιτόπια παρέμβαση στο πεδίο σε 692 
παιδιά θύματα βίας, παράνομης διακίνησης, εμπορίας και ασυνόδευτους ανηλίκους σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
  
Το έργο υλοποιήθηκε από εξειδικευμένες ομάδες (παιδίατροι, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, 
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, πολιτιστικοί διαμεσολαβητές και διερμηνείς) στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, σε στενή και συνεχή συνεργασία με τις αρχές, τα παιδιατρικά νοσοκομεία και τους 
φορείς που έχουν υπό εποπτεία τους ωφελούμενους. 
  
Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος, η πλειοψηφία των ωφελούμενων (91%) από υπηρεσίες 
ιατρικής παρέμβασης ήταν αιτούντες άσυλο, 6% αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, ενώ 3% ανήκουν σε 



άλλες κατηγορίες. Σε ποσοστό 51% ήταν νεογνά/μικρά παιδιά (0-59 μήνες), 40% ήταν παιδιά (5-17 
ετών) και 9% έγκυες γυναίκες. 
  
Ενδεικτικά, τα περιστατικά των παιδιών (60% αγόρια και 40% κορίτσια) σχετίζονταν με επιληπτικά 
σύνδρομα, νευρομυϊκές διαταραχές, αναπνευστικές δυσκολίες, συγγενείς λοιμώδεις ασθένειες, 
εγκεφαλική παράλυση, νευρογενετικά σύνδρομα, σύνδρομα μεταβολισμού, συγγενείς καρδιακές 
παθήσεις, αναπτυξιακές διαταραχές, περιορισμούς κινητικότητας, δυσμορφίες ουροποιητικού 
συστήματος, κυστική ίνωση, επιπλοκές νεογέννητων και εγκυμοσύνες υψηλού ρίσκου, διαταραχές 
της ακοής και διαβήτη. 
  
Στον τομέα της προστασίας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούσαν στην παροχή συμβουλευτικής, 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και άμεσης παρέμβασης σε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες που 
πέφτουν θύματα εμπορίας ή παράνομης διακίνησης, βίας, κακομεταχείρισης ή παραμέλησης, 
ασυνόδευτους ανήλικους (36% των αιτημάτων), διασύνδεση με τις υπηρεσίες και παροχή 
πληροφοριών (32% των αιτημάτων), υπηρεσίες διερμηνείας μέσω τηλεφώνου (15%) και αιτήματα 
για υπηρεσίες στέγασης ή άλλες υπηρεσίες υποστήριξης (17%). 
  
Οι ωφελούμενοι ή οι επαγγελματίες/οργανισμοί/άτομα μπορούν να συνεχίζουν να απευθύνουν τα 
αιτήματα/τις παραπομπές στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καλώντας στους παρακάτω 
τηλεφωνικούς αριθμούς (24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα, δωρεάν) ή αποστέλλοντας 
ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail): 
  
● Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 (sos1056@hamogelo.gr ) 
● Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 (116000@hamogelo.gr) 
● Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα συνεχίσει να θέτει στη διάθεση προσφύγων και των μεταναστών το 
πανελλαδικό του δίκτυο που αποτελείται από τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για 
Παιδιά και Νεογνά (Ασθενοφόρα), το Πολύ-ιατρείο «Ιπποκράτης» και άλλες Κινητές Ιατρικές 
Μονάδες, την Κινητή Μονάδα Παιδιατρικής κατ’ οίκον Νοσηλείας, την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
SOS 1056, την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, την Ευρωπαϊκή Γραμμή 
Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, όλες διασυνδεδεμένες με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό 
Έκτακτης Ανάγκης 112, πλήθος εξειδικευμένων υλικοτεχνικών μέσων (οχήματα έρευνας και 
διάσωσης, jeeps, ραδιοδίκτυα και αναμεταδότες), την Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα, το Κινητό 
Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», το Κέντρο Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης στο Δ.Α.Α. 
Ελ. Βενιζέλος και την Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» με τη συμμετοχή διεθνώς 
πιστοποιημένων κυνοφιλικών ομάδων. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε: 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
Παναγιώτης Παρδάλης 
Τηλ. +30 210 33 06 140, κινητό: +30 697 51 20 654 
Email: intpress@hamogelo.gr 
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό Οργανισμό με αδιάλειπτη δράση στους 
κρίσιμους τομείς της παιδικής προστασίας, υποστήριξης παιδιών και οικογενειών για παιδιά που βρίσκονται σε 
ανάγκη, όπως επίσης της παροχής δωρεάν υπηρεσιών υγείας για παιδιά, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και 
στον τομέα της θεραπείας. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε από ένα 10-χρόνο αγόρι, τον Ανδρέα Γιαννόπουλο, λίγο πριν 
χάσει την μάχη με τον καρκίνο στον εγκέφαλο στα τέλη του 1995. Στα 23 χρόνια συνεχούς δράσης ο Οργανισμός έχει 
υποστηρίξει περισσότερα από 1.480.000 παιδιά και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα. 
  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους δωρητές ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε όλο τον κόσμο. Η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί μια έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τους 



ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Στόχος είναι η προστασία της ζωής, η πρόληψη και η ανακούφιση 
του ανθρώπινου πόνου και η διαφύλαξη της ακεραιότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των πληθυσμών που 
πλήττονται από φυσικές καταστροφές και κρίσεις. Μέσα από το τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας (DG ECHO), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθάει εκατομμύρια θύματα συγκρούσεων και καταστροφών κάθε 
χρόνο. Η συγκεκριμένη δράση ύψους 800.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε μέσα από τον μηχανισμό παροχής στήριξης 
εκτάκτων αναγκών της Ε.Ε, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτεί δράσεις 
έκτακτης ανάγκης εντός της Ε.Ε στο πλαίσιο της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Για περισσότερες 
πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 


