
Το 2021 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε 48.403 

παιδιά και τις οικογένειές τους 

 Διαχειρίστηκε 204.791 κλήσεις στις 3 Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης 

(1 κλήση ανά 2 sec) 

 Το 45,57% των κλήσεων για ψυχολογική υποστήριξη ήταν από παιδιά 

 Το 28,81% χρησιμοποίησε την εφαρμογή CHAT 1056 

 1 κλήση ανά ημέρα για ψυχολογική υποστήριξη σε θέματα εκφοβισμού 

 Υψηλό ποσοστό κλήσεων για Διαχείριση Φόβου/ Άγχους (9,72%) 

 Παραπάνω από μία υπόθεση αυτοκτονικού ιδεασμού ανά ημέρα 

 

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε 22.567 παιδιά στον τομέα της Βίας 

Πρόληψη 

 17.871 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις  

 5.757 γονείς και κηδεμόνες συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις 

 3.595 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις 

 829 επαγγελματίες συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις 

 Συνολικά, πανελλαδικά πραγματοποιήθηκαν 622 διαδραστικές παρεμβάσεις 

Συμβουλευτική υποστήριξη 

 Η Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 δέχτηκε 2.437 

κλήσεις 

 Σε 3.610 άτομα πραγματοποιήθηκε συμβουλευτική υποστήριξη μέσω 2.437 

κλήσεων στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, 

μέσω 1.040 επικοινωνιών στο CHAT 1056, μέσω 8 επικοινωνιών στα social 

media του Οργανισμού, μέσω 6 συναντήσεων δια ζώσης. 

 1.645 παιδιά κάλεσαν στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και 

Εφήβων 116111 ζητώντας βοήθεια για τον εαυτό τους 

 1.905 γονείς κάλεσαν στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και 

Εφήβων 116111 ζητώντας βοήθεια για τα παιδιά τους 

Εθνική Γραμμή SOS 1056 

 Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχτηκε και διαχειρίστηκε 190.153 

κλήσεις, που μεταφράζεται σε: 520 κλήσεις ανά ημέρα / 21 κλήσεις ανά ώρα / 1 

κλήση ανά λεπτό 

 Μέσω ενημέρωσής μας από τα ΜΜΕ διαχειριστήκαμε και παρείχαμε υποστήριξη 

σε 842 σοβαρές περιπτώσεις 656 παιδιών και 187 ενηλίκων σε κίνδυνο 

 



Παρέμβαση / αντιμετώπιση / Υποστήριξη παιδιών που υφίστανται κάθε μορφής βία  

 Λάβαμε και διαχειριστήκαμε 884 επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για 1.559 

παιδιά  

 Προχωρήσαμε σε 141 επιτόπιες για 203 παιδιά, που διέτρεχαν άμεσα κίνδυνο 

 Λάβαμε 167 αιτήματα φιλοξενίας για 239 παιδιά 

 Σήμερα 333 παιδιά μεγαλώνουν στα 11 Σπίτια μας 

 Στηρίζουμε 89 ενήλικα παιδιά μας 

 Στο Κ.Η. πραγματοποιήθηκαν θεραπευτικές συνεδρίες σε 135 παιδιά 

 Υποστήριξη 76 παιδιά με τις μητέρες τους, οι οποίες έχουν υποστεί 

ενδοοικογενειακή βία 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα σε 911 παιδιά & 81 ενήλικες στον 

τομέα της Εξαφάνισης 

Πρόληψη 

 787 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις  

 651 γονείς και κηδεμόνες συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις 

 641 εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες συμμετείχαν σε διαδραστικές παρεμβάσεις 

 Συνολικά, πανελλαδικά πραγματοποιήθηκαν 55 διαδραστικές παρεμβάσεις 

Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 

 Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 δέχτηκε και 

διαχειρίστηκε 11.028 κλήσεις 

Παρέμβαση / αντιμετώπιση / Υποστήριξη παιδιών που έχουν εξαφανιστεί  

 Χειριστήκαμε 124 αιτήματα για την αναζήτηση 124 παιδιών, εκ των οποίων τα 

109 παιδιά βρέθηκαν 

 Για 4 παιδιά ενεργοποιήθηκε το AMBER ALERT 

 Για 8 παιδιά ενεργοποιήθηκε η ομάδα Θανάσης Μακρής 

 Υπήρξε αύξηση 23% στον αριθμό περιστατικών εξαφάνισης παιδιών που 

διαχειριστήκαμε 

Παρέμβαση / αντιμετώπιση / Υποστήριξη ενηλίκων που έχουν εξαφανιστεί   

 Xειριστήκαμε 81 αιτήματα για την αναζήτηση 81 ενηλίκων από 19 έως 60 ετών, εκ 

των οποίων οι 68 ενήλικες βρέθηκαν 

 Για 31 ενήλικες ενεργοποιήθηκε το MISSING ALERT 

 Για 28 ενήλικες ενεργοποιήθηκε η ομάδα Θανάσης Μακρής 

 Υπήρξε αύξηση 62% στον αριθμό περιστατικών εξαφάνισης ενηλίκων που 

διαχειριστήκαμε 

 



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε 7.997 παιδιά στον τομέα της Υγείας 

Πρόληψη 

 Πραγματοποιήθηκαν 4.021 προληπτικές εξετάσεις σε 2.914 παιδιά 

Διακομιδές νεογνών, παιδιών και ενηλίκων 

 Διακομίστηκαν 414 νεογνά (0 έως 30 ημερών) εκ των οποίων τα 82 σε 

θερμοκοιτίδα 

 Διακομίστηκαν 1.797 βρέφη, νήπια, παιδιά και έφηβοι 

 Διακομίστηκαν 1.309 ενήλικοι 

Υποστήριξη παιδιών με προβλήματα υγείας 

 1.602 παιδιά με προβλήματα υγείας υποστηρίχθηκαν ολιστικά, καλύπτοντας 

συνολικά 6.014 αιτήματα 

 294 παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στα 

νοσοκομεία ως νέες εισαγωγές. Συνολικά πραγματοποιήσαμε 2.321 δράσεις 

δημιουργικής απασχόλησης 

 6 οικογένειες φιλοξενήθηκαν σε διαμερίσματα του Οργανισμού σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη όσο τα παιδιά νοσηλεύονταν ή ακολουθούσαν θεραπεία 

 426 παιδιά εξετάστηκαν στα 2 Πολυϊατρεία του Οργανισμού από Παιδίατρο, 

Οφθαλμίατρο, Ωτορινολαρυγγολόγο και Οδοντίατρο, μέσα από 559 επισκέψεις 

Παιδιατρική Κατ΄οίκον νοσηλεία 

 544 παιδιά συμμετείχαν στo Πρόγραμμα Παιδιατρική Κατ΄οίκον νοσηλεία 

 Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.036 επισκέψεις Γιατρών, Νοσηλευτών, 

Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικοθεραπευτών 

Αιμοδοσία 

 Πραγματοποιήθηκαν δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας στον Οδυσσέα, σε 27 

σταθμούς πανελλαδικά, συγκεντρώθηκαν 1.067 ασκοί αίματος 

Εμβολιασμοί 

 Συμμετείχαμε στην επιχείρηση «Ελευθερία» συνδράμοντας σε περισσότερους 

460.000 εμβολιασμούς σε νησιωτικές περιοχές και Βόρεια Ελλάδα 

 

 

 



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε  16.928 παιδιά με προβλήματα 

διαβίωσης 

Υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν 

σε συνθήκες φτώχειας  

 16.878 παιδιά υποστηρίχθηκαν ολιστικά μέσα από τα Κέντρα Στήριξης 

πανελλαδικά 

 50 παιδιά μεγαλώνουν στα 3 Σπίτια ημερήσιας φροντίδας του Οργανισμού 

 


