
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021 

  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για μία ακόμη φορά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
δίπλα στα σεισμόπληκτα παιδιά, οικογένειες και ευπαθείς ομάδες στην Κρήτη 

  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται στο Αρκαλοχώρι Κρήτης 
και την ευρύτερη περιοχή για την ολιστική και άμεση στήριξη και ανακούφιση των παιδιών 
και οικογενειών που διαβιούν στις περιοχές που έχουν πληγεί από τον πρόσφατο σεισμό. 
 
 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως: 
●  αναγνωρισμένος φορέας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (16/2007) 
●  επίσημος συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής 
Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO) 
●  αναγνωρισμένος φορέας Α’ βάθμιας, Β’ βαθμιας και Γ’ βάθμιας κοινωνικής φροντίδας 
από το Υπουργείο Εργασίας 
 
θέτει στη διάθεση των Τοπικών Αρχών το σύνολο των εξειδικευμένων υπηρεσιών του, 
υλικοτεχνικών υποδομών του, καθώς και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του. 
 
Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης του 
Οργανισμού στο Ηράκλειο είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τις κοινωνικές υπηρεσίες 
και τις αρμόδιες αρχές που διαχειρίζονται την κατάσταση,  ιδίως της διαμονής των 
σεισμόπληκτων συνανθρώπων μας στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου. 
 
Παράλληλα, για την άμεση και ολιστική υποστήριξη των πληγέντων ο Οργανισμός 
συνεργάζεται με τους εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων, Περιφέρεια Κρήτης, 7η 
Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης (ΥΠΕ Κρήτης), Δήμος Μίνωα Πεδιάδος, Κέντρο 
Κοινότητας του Δήμου Μίνωα Πεδιάδος και Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 
 
Το εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού, που αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό 
λειτουργό, και πιστοποιημένους διασώστες, βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες, με σκοπό 
την παροχή ιατρικής, κοινωνικής, ψυχολογικής και υλικής υποστήριξης. 



 
Συγκεκριμένα: 
 
Σε επίπεδο Υγείας: 
Το ασθενοφόρο του Οργανισμού, το οποίο τίθεται στη διάθεση του ΕΚΑΒ, βρίσκεται στην 
περιοχή σε άμεση συνεργασία με τον ιατρικό σταθμό που έχε οργανώσει η 7η ΥΠΕ. 
Παράλληλα, την Παρασκευή 30/9 έχει προγραμματιστεί Δράση Δωρεάν Προληπτικής 
Ιατρικής στη βάση του Οργανισμού στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, κατά την 
οποία εθελοντής γιατρός σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό θα 
πραγματοποιεί παιδιατρικές εξετάσεις. 
 
Επιπλέον, η δράση της Προληπτικής Ιατρικής που υλοποιείται αυτή την περίοδο σε όλη 
την Κρήτη, και θα διαρκέσει έως και τις 24/10, συνεχίζεται απρόσκοπτα, καθημερινά, με 
μεγάλη προσέλευση οικογενειών. 
 
Σε επίπεδο Διαβίωσης: 
Η εξατομικευμένη επικοινωνία με τις πληγείσες οικογένειες που διαμένουν στις σκηνές, 
διασφαλίζει τη συστηματική καταγραφή και άμεση και αποτελεσματική κάλυψη 
συγκεκριμένων αναγκών των νεογνών, παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και ευπαθών ομάδων 
της ευρύτερης περιοχής. 
 
Σε επίπεδο Ψυχολογικής Υποστήριξης: 
Για την καλύτερη διαχείριση της κρίσης, και σε άμεση συνεργασία με τους διευθυντές και 
εκπαιδευτικούς των τοπικών σχολείων, σχεδιάζονται από κοινού  δράσεις για τη στήριξη 
και αποφόρτιση των παιδιών και την ομαλή επαναφορά τους στις σχολικές μονάδες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, από την πρώτη ημέρα, 
λειτουργεί σταθμός Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης με 
εργαζόμενους και εθελοντές του Οργανισμού, οι οποίοι απασχολούν τα παιδιά κάθε 
ηλικίας με εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια διαφυλάττοντας, αυτές τις κρίσιμες ώρες, 
την παιδικότητα και ευημερία τους. 
 
Για οποιαδήποτε ανάγκη μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Τηλεφωνική  Γραμμή 
SOS 1056 - διαθέσιμη καθημερινά, πανελλαδικά δωρεάν όλο το 24ωρο. 
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