
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

στήριξε 90.601 παιδιά και τις οικογένειές τους 

το 2018 

Τον απολογισμό έργου για το 2018 παρουσίασε την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοινώνοντας τον συνολικό αριθμό των παιδιών 
και των οικογενειών που στήριξε μέσα από το σύνολο των δράσεων για κάθε 
παιδί θύμα Βίας, για κάθε παιδί θύμα Εξαφάνισης, για κάθε παιδί με προβλήματα 
Υγείας και για κάθε παιδί και την οικογένειά του σε κατάσταση Φτώχειας. 
  
Το 2018 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνέταξε με την καθοριστική συμβολή της 
ΕΥ Ελλάδας Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2017, σύμφωνα με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι από τις 
πρώτες εκθέσεις που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα σύνταξης απολογισμών 
στην Ελλάδα για Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών, ενώ, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, για ελάχιστους ανάλογους φορείς έχουν υλοποιηθεί παρόμοιες 
Εκθέσεις. 
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» πιστό στις αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας προς 
όλους εκείνους που στηρίζουν τον Οργανισμό, υλοποιεί σήμερα τις δράσεις του με 
502 άτομα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και 3.466 εθελοντές με την ίδια 

ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ευαισθησία ανταποκρινόμενο στις ανάγκες 
όλων των παιδιών που διαβιούν στην Ελλάδα, χωρίς καμία διάκριση 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών προσφύγων και μεταναστών» δήλωσε ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ του Οργανισμού Κώστα Γιαννόπουλος. 
  
«Παρά τις εντατικές και συντονισμένες προσπάθειές μας για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας γύρω από το φαινόμενο της 
σεξουαλικής κακοποίησης και την πανελλαδική καμπάνια Μένει Μυστικό, το 2018 

η Γραμμή SOS 1056 από τις συνολικά 729 καταγγελίες έλαβε μόνο 4 καταγγελίες 



σεξουαλικής κακοποίησης, κάτι που αποδεικνύει έντονα ότι ο κόσμος δεν μιλάει, 
δεν καταγγέλλει». 
  
Ο κ. Γιαννόπουλος ολοκληρώνοντας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις του 
Οργανισμού στον τομέα της Υγείας, τονίζοντας μία ακόμα φορά ότι «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» επιδιώκει συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς, θέτοντας στη 
διάθεσή τους όλες τις υποδομές του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Κινητές 
Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά που είναι 
ενταγμένες στο Ε.Κ.Α.Β., αλλά και το Πρόγραμμα Παιδιατρική Κατ΄ Οίκον 
Νοσηλεία για παιδιά με χρόνια και σοβαρά προβλήματα Υγείας. 
  
Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου οι Συντονιστές των δράσεων του 
Οργανισμού παρουσίασαν τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία, τονίζοντας 
πως πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένα παιδί. 
  
Πιο αναλυτικά, βάσει των στατιστικών στοιχείων για το 2018: 
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα σε κάθε παιδί θύμα Βίας: 
• Η «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» δέχτηκε 271.996 
τηλεφωνικές κλήσεις με το 32,8% να αφορά σε καταγγελίες για παιδιά που 
διέτρεχαν κίνδυνο και 777 ηλεκτρονικά μηνύματα. 
• Η «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» δέχτηκε 729 
καταγγελίες σοβαρών περιστατικών κακοποίησης παιδιών και αφορούσαν στο 
σύνολό τους 1.358 παιδιά. Το 41,7% αφορούσε παιδιά 0-6 ετών. Στο 54,3% οι 
καταγγελίες αφορούσαν την παραμέληση/εγκατάλειψη παιδιών ενώ στο 39,5% 
θύτες ήταν οι «γονείς». 
• Πραγματοποιήθηκαν 153 επιτόπιες παρεμβάσεις για 219 παιδιά που διέτρεχαν 
άμεσο κίνδυνο. Το 72,5% αυτών των παιδιών είχαν ανάγκη άμεσης 
απομάκρυνσης από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 
• Δέχτηκε 141 αιτήματα για φιλοξενία 246 παιδιών σε κίνδυνο. Στο 47,5% ο λόγος 
του αιτήματος αφορούσε παιδιά σε παραμέληση. 
• Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης για παιδιά 116111» δέχτηκε 7.296 
τηλεφωνικές κλήσεις. 
• Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης για παιδιά 116111» παρείχε υπηρεσίες 
συμβουλευτικής για θέματα ανηλίκων σε 4.092 άτομα. Σε ποσοστό 21,97% οι 
καλούντες απευθύνθηκαν στον οργανισμό για προβλήματα που αφορούσαν στις 
σχέσεις εντός της οικογένειας. 
• Συνολικά 304 παιδιά μεγαλώνουν στα 11 Σπίτια του Οργανισμού πανελλαδικά. 
Το 2018 ήρθαν 36 παιδιά. 
• 63 πλέον ενήλικα παιδιά συνεχίζουν να υποστηρίζονται από τον Οργανισμό, 
ενώ σπουδάζουν και εργάζονται. 
• 276 παιδιά έλαβαν 4.990 διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες από τη 
διεπιστημονική ομάδα που στελεχώνει «Το Σπίτι του Παιδιού». 
•Πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και 
ευαισθητοποίησης σε 35.275 παιδιά στο πλαίσιο 806 επισκέψεων πανελλαδικά 
με τη συμμετοχή μαθητών, 969 εκπαιδευτικών και 6.319 γονέων και κηδεμόνων 
και ελεύθερου κοινού. 
  

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα σε κάθε παιδί θύμα Εξαφάνισης: 



 
• Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» δέχτηκε 12.487 
τηλεφωνικές κλήσεις. 
• Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» δέχτηκε 191 
αιτήματα για υποστήριξη ερευνών αναζήτησης 191 εξαφανισμένων παιδιών. Από 
το σύνολο βρέθηκαν τα 148 παιδιά, αναζητούνται ακόμα 33 παιδιά ενώ για 10 
παιδιά διεκόπη η επικοινωνία. 
•Πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και 
ευαισθητοποίησης σε 1.122 γονείς και κηδεμόνες στο πλαίσιο 122 επισκέψεων 
πανελλαδικά με τη συμμετοχή 814 μαθητών, 846 εκπαιδευτικών και ελεύθερου 
κοινού. 
  

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα σε κάθε παιδί με προβλήματα Υγείας: 
 
• Πραγματοποίησε διακομιδές 2.978 νεογνών και παιδιών και 558 ενηλίκων 
ανταποκρινόμενο σε 6.169 σήματα και διανύοντας 367.157 χιλιόμετρα! Από τα 
2.380 παιδιά, τα 566 ήταν νεογνά και βρέφη. 
• Υποστηρίχτηκαν 1.337 παιδιά με προβλήματα υγείας και ο Οργανισμός 
ανταποκρίθηκε σε 9.323 αιτήματα. Από το σύνολο των 1.337 παιδιών τα 538 ήταν 
ανασφάλιστα και άπορα. 
• 7.166 παιδιά απασχολήθηκαν δημιουργικά μέσα από 13.898 δράσεις σε 10 
Νοσοκομεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. 
• 353 παιδιά δέχτηκαν τις υπηρεσίες του προγράμματος «Παιδιατρική κατ’ οίκον 
νοσηλεία» με 2.246 επισκέψεις γιατρών, φυσικοθεραπευτών και νοσηλευτών. 
• To 2018 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε φιλοξενία σε 7 οικογένειες που τα 
παιδιά τους νοσηλεύονται με χρόνιες παθήσεις σε Νοσοκομεία σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη και τα οποία διαμένουν εκτός των δύο παραπάνω αστικών κέντρων. 
• Οι 3 κινητές μονάδες προληπτικής ιατρικής (πολυϊατρείο «Ιπποκράτης», 
Ακουoλογική/Οφθαλμολογική μονάδα και Οδοντιατρική/Παιδιατρική μονάδα) 
επισκέφθηκαν 59 σταθμούς εξέτασε δωρεάν 15.280 παιδιά σε Ελλάδα και 
Βουλγαρία και 1.106 ενήλικες πραγματοποιώντας 26.227 προληπτικές 
ιατρικές/οδοντιατρικές εξετάσεις. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεργάστηκε με 
522 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και οδοντιάτρους σε όλη την Ελλάδα που 
εθελοντικά προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά. Από το 2002 έως και το 
τέλος του 2018 εξετάστηκαν δωρεάν περισσότερα από 115.000 παιδιά. 
  

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα σε κάθε παιδί που ζει ή απειλείται να 

βρεθεί σε συνθήκες Φτώχειας: 
 
• Στήριξε πανελλαδικά 14.356 παιδιά οικογενειών, φορέων και δομών 
προσφύγων που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας. Σε 
ποσοστό 77,6% οι οικογένειες ήταν άνεργων γονέων ή απασχόλησης σε 
επισφαλή εργασία. 
•Στα 3 σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας στην Ηλεία, στο Αγρίνιο και στον Μύτικα 
Χαλκίδας συμμετείχαν 53 παιδιά. Το 85% των παιδιών συμμετείχαν στη δράση 
λόγω κοινωνικών αιτιών. 
 
Παράλληλα, 6.479 παιδιά απασχολήθηκαν δημιουργικά στον παιδότοπο του 
Oργανισμού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών - Ελευθέριος Βενιζέλος. 



  
Αναλυτικά στατιστικά θα βρείτε ΕΔΩ  
 
Κάρτες με στατιστικά στοιχεία θα βρείτε ΕΔΩ 
 
Videos για κάθε δράση του οργανισμού: ΕΔΩ 
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