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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναγνωρίστηκε ως Εθνικός Εταίρος της Διεθνούς Επιστημονικής 

Εταιρείας ISPCAN σε θέματα Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών 

 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναγνωρισμένο από διεθνείς Οργανισμούς για την εμπειρία και 
τεχνογνωσία του στον τομέα παιδικής προστασίας και παροχής άμεσης βοήθειας και υποστήριξης, 
έλαβε πρόσφατα τη θετική αξιολόγηση της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας για την Πρόληψη της 
Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ISPCAN), η οποία έδωσε για πρώτη φορά καθεστώς 
«Εθνικού Εταίρου» στον Οργανισμό. 

 
Η απόφαση ελήφθη από τα μέλη του Συμβουλίου του φορέα, που αποτελείται από διακεκριμένους 
επιστήμονες και εξειδικευμένους επαγγελματίες και ειδικούς από όλον τον κόσμο, μετά από ενδελεχή 
αξιολόγηση της υποψηφιότητας του Οργανισμού. Τα κριτήρια που αξιολογήθηκαν είναι μεταξύ 
άλλων το εύρος και η ποιότητα των δράσεων του, η διεπιστημονικότητα των υπηρεσιών του σε 
επίπεδο πρόληψης, άμεσης παρέμβασης και θεραπείας για παιδιά θύματα κακοποίησης και 
σοβαρής παραμέλησης, η τεχνογνωσία και η επιστημονική εξειδίκευση που έχει αναπτύξει ο 
Οργανισμός στον τομέα παιδικής προστασίας. 

 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την αποστολή του ISPCAN, αποτελεί τον 
μοναδικό Οργανισμό στην Ελλάδα και έναν από τους ελάχιστους διεθνώς που τόσο επιστημονικά 
όσο και στο πεδίο, υλοποιεί δράσεις 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την βδομάδα και 365 ημέρες το 
χρόνο, παρέχοντας υπηρεσίες πανελλαδικά σε επίπεδο Πρόληψης, Παρέμβασης και Θεραπείας. 

 
Σε επίπεδο πρόληψης «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιεί διαδραστικές παρεμβάσεις 
πρόληψης κι ευαισθητοποίησης στα σχολεία όλης της χώρας, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη 
μέσω της «Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης παιδιών 116111», πραγματοποιεί Επιμορφώσεις 
Εκπαιδευτικών και Γονέων, ενώ παράλληλα υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

 
Σε επίπεδο παρέμβασης, λαμβάνει ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες στην «Εθνική Τηλεφωνική 
Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» και τις προωθεί στις αρμόδιες Αρχές, στην «Ευρωπαϊκή Ανοικτή 
Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000» καθώς και στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή Βοήθειας για 
παιδιά και εφήβους 116111», αναπτύσσοντας παράλληλα δραστηριότητες για εξαιρετικά ευάλωτους 
πληθυσμούς παιδιών, όπως τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων. Επιπλέον, 

● Πραγματοποιεί Επιτόπια Παρέμβαση για παιδιά που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο 
● Λειτουργεί 11 Σπίτια για την ασφαλή διαμονή παιδιών θυμάτων 
● Λειτουργεί 3 Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας για παιδιά που μεγαλώνουν σε δυσλειτουργικές 
οικογένειες 
● Έχει θέσει στη διάθεση των αρχών το Κέντρο Συνηγορίας του Παιδιού, έναν αυτόνομο και ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο στον οποίο - υπό καθεστώς πλήρους προστασίας - παιδιά μετέχουν στις 
νομικές διαδικασίες με την ιδιότητα του θύματος ή του μάρτυρα σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές 
και μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών. 

 
Τέλος,  σε επίπεδο θεραπείας, λειτουργεί το «Σπίτι του Παιδιού», το πρώτο στην Ελλάδα, Κέντρο 



Ημέρας για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση παιδιών και εφήβων, θυμάτων κακοποίησης, 
παραμέλησης ή ενδοοικογενειακής βίας καθώς και παιδιά εμπλεκόμενα σε περιστατικά εκφοβισμού. 

 
Το 2017 μέσα από την πανελλαδική εκστρατεία  «Μένει Μυστικό»  «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υπό 
την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου παρουσίασε μια 
σειρά συγκεκριμένων προτάσεων και συστάσεων για την ενίσχυση της πρόληψης και αντιμετώπισης 
των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. 

 
Διαβάστε αναλυτικά τις προτάσεις του Οργανισμού. https://meneimystiko.gr/campaign/  

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου του Οργανισμού , 
Τηλ. 2103306140, press@hamogelo.gr 

 
Λίγα λόγια για τη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και 
Παραμέλησης Παιδιών (ISPCAN) 
Η Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ISPCAN) 
δραστηριοποιείται τα τελευταία 40 χρόνια ενάντια σε κάθε μορφή κακοποίησης και παραμέλησης παιδιού. Η 
αποστολή της συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με κάθε μορφή βίας κατά των 
παιδιών, ενώ αναπτύσσει δράσεις για την πρόληψη της βίας, αλλά και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών 
σε όλες τις περιοχές του κόσμου και σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας πολιτών. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.ispcan.org/ 


