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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 
Ο Σύλλογος «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», είναι Σύλλογος εθελοντικός, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται στο συναίσθημα, αλλά δε  μένει σ’ αυτό και στα 
λόγια.  Έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών, 
σκοπός για τον οποίο  έχουν οργανωθεί τμήματα και υπηρεσίες με επαγγελματίες 
εργαζόμενους και εθελοντές. 
 
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»  είναι οι άνθρωποι που με συνέπεια και υπευθυνότητα 
εργάζονται μέσα στον Οργανισμό αλλά και όλοι όσοι έχουν τη διάθεση να προσφέρουν 
σύμφωνα με τις δυνατότητές τους για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των παιδιών και να 
εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους. 
Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελίες, Νοσοκομεία κ.α.) όπου 
υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που συμπαραστέκονται στο Σύλλογο και συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών. Στηρίζει τους θεσμούς, ως εθελοντικός 
οργανισμός, για να γίνουν αποδοτικότεροι σε θέματα παιδιών. 
 
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» αντί να καταγγέλλει και να φωνάζει καθημερινά γι’ αυτά 
που δε γίνονται, προσπαθεί να συνεργαστεί με αυτούς που έχουν τη διάθεση της 
προσφοράς και μέσα από την προσπάθεια του Οργανισμού, τους δίνεται αυτή η 
δυνατότητα. 
 
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» βρίσκεται μακριά από κομματικές ή άλλου είδους επιρροές. 
Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι στη θεωρία αλλά 
στην πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, έχοντας την αμέριστη 
συμπαράσταση και συνεργασία υπηρεσιών, φορέων και ανθρώπων.  
 
Στην προσπάθειά του αυτή, βασίζεται στις υγιείς και θετικές δυνάμεις της κοινωνίας. 
 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ 
 
Ο Οργανισμός «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» δημιουργήθηκε μετά από την επιθυμία ενός 
μικρού παιδιού, του Ανδρέα Γιαννόπουλου, όπως αυτή εκφράστηκε από το ίδιο σε μια 
σελίδα του ημερολογίου του στις 9 Νοεμβρίου 1995. Το ημερολόγιό του είναι η πολύτιμη 
κληρονομιά που μας άφησε. Η φωνή μιας παιδικής καρδιάς που μας άγγιξε βαθιά και μας 
κινητοποίησε. Η  φωνή που μιλάει στις συνειδήσεις όλων μας και μας  δείχνει το δρόμο. Η 
αποστολή που μας ανέθεσε δύσκολη και ο αγώνας που καθημερινά δίνουμε άνισος. Πολλά 
τα προβλήματα των παιδιών. Πολλά παιδιά  έχουν ανάγκη ένα ζεστό σπιτικό, μια αγκαλιά, 
ένα «χαμόγελο». Εμείς προσπαθούμε και θέλουμε να δώσουμε «χαμόγελο» σε κάθε παιδί 
που το έχει ανάγκη και αγωνιούμε, αν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα, κάθε φορά που ένα 
παιδί  μας χρειάζεται.  Δεν έχουμε δικαίωμα και δεν πρέπει να λέμε «όχι» σε ένα παιδί που 
έχει την ανάγκη μας. 
 
Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1996 και σύμφωνα με το Καταστατικό που 
κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, σκοπός του είναι η κατοχύρωση, προστασία και 
προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών που μένουν στον ελλαδικό χώρο, ανεξάρτητα από 
υπηκοότητα και καταγωγή.  
 
 
 



 5
 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

 
 

 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής και Ψυχολογικής Στήριξης του Οργανισμού λειτούργησε για 
πρώτη φορά το 1997. Στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και 
λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τον Πύργο, την Κόρινθο, την 
Τρίπολη, την Κέρκυρα και τη Χαλκίδα.  

Πρωταρχικός σκοπός του τμήματος είναι η προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων των 
παιδιών σε όλους τους τομείς, όπως είναι η υγεία, η ασφάλεια, η εκπαίδευση κ.α. μέσα από 
ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων που έχουμε αναπτύξει.  
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ S.O.S.-1056 
 
 
 
 

 
 

 
 

Τηλέφωνο : 1056 
Fax : 210 7609554 
E-mail : sos1056@hamogelo.gr 
 
Απασχολούμενο προσωπικό : 
1 υπεύθυνος κοινωνικής υπηρεσίας 
9 κοινωνικοί λειτουργοί 
4 ψυχολόγοι 
1 γραμματειακή υποστήριξη 

 
Η Γραμμή SOS 1056 του Οργανισμού μας λειτούργησε για πρώτη φορά το 1997 με κύριο 
σκοπό την πραγματοποίηση των στόχων του μικρού Ανδρέα. Από τότε μέχρι σήμερα 
προσπαθεί να φανεί αντάξια του οράματος και της επιθυμίας του μικρού  ιδρυτή του 
Συλλόγου μας.  
 
Το Μάιο του 2007 αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως 
Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά.  
 
Είναι μέλος του   Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών για την προστασία των παιδιών 
(Child Helplines International). 

Λειτουργεί ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και η 
κλήση είναι δωρεάν από καρτοτηλέφωνα και κινητά. Στελεχώνεται από κοινωνικούς 
λειτουργούς και ψυχολόγους κι όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες είναι απόρρητες και ΔΕΝ 
καταγράφονται. 

Τον Οκτώβριο του 2010 η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή επεκτάθηκε στο Μαρούσι 
Αττικής. 
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Ποιος μπορεί να καλέσει στη Γραμμή SOS; 
 

• Παιδιά 
• Γονείς/ενήλικες 
• Εκπαιδευτικοί 
• Υπηρεσίες/Φορείς 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ SOS 1056   
EΤΟΥΣ  2010 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ :     269.801 
 
Οι παραπάνω κλήσεις αφορούσαν στις εξής κατηγορίες : 
 

• Επιτόπια παρέμβαση και αντιμετώπιση περιστατικών παιδιών σε κρίση. 

• Παρέμβαση και αντιμετώπιση περιστατικών παιδιών σε κίνδυνο. 

• Καταγραφή ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών κακοποίησης/ 
παραμέλησης παιδιών/ οικονομικής εκμετάλλευσης/ παράνομης 
διακίνησης(trafficking). 

 
• Παρέμβαση για περιστατικά παιδιών θυμάτων ηλεκτρονικού εγκλήματος. 

 
 
• Παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών σε ασυνόδευτα παιδιά θύματα 
οικονομικής μετανάστευσης. 

 
• Παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών σε παιδιά θύματα παράνομης 

διακίνησης.  

• Αιτήματα για οργάνωση διαδικασιών προληπτικής παιδιατρικής και 
οδοντιατρικής σε σχολεία της Ελλάδας. 

 
• Αιτήματα για την οργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων σε σχολεία και 
συλλόγους γονέων. σχετικά με θέματα παιδικής κακοποίησης.  
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• Αποκατάσταση προβλημάτων που αφορούν σε παιδιά – θύματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης. 

 
• Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, κάλυψη νοσηλίων, 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη για παιδιά με προβλήματα υγείας. 

 
• Αναζήτηση και κινητοποίηση εθελοντών αιμοδοτών, δοτών αιμοπεταλίων, 
δοτών μυελού των οστών. 

 
• Μεταφορές παιδιών με προβλήματα υγείας με οχήματα του συλλόγου. 

• Φιλοξενία παιδιών θυμάτων κακοποίησης/ παραμέλησης. 

• Κάλυψη με εθελοντές και παροχή φροντίδας σε ασυνόδευτα παιδιά θύματα 
κακοποίησης / παραμέλησης τα οποία βρίσκονται λόγο έλλειψης χώρων 
στα νοσοκομεία. 

 
• Κάλυψη αναγκών και παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 
παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα και 
προβλήματα διαβίωσης. 

 
• Παροχή πληροφοριών και αποκατάσταση προβλημάτων που αφορούν σε 
παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

 
• Παροχή πληροφοριών για θέματα ψυχικής υγείας. 

• Παροχή πληροφοριών για θέματα κοινωνικού ρατσισμού. 

• Συμβουλευτική παιδιών / γονέων. 

• Πληροφορίες για τον σύλλογο. 

• Πληροφορίες για  εθελοντισμό. 

• Παροχή πληροφοριών – παραπομπή για γενικότερα θέματα που αφορούν 

σε ενήλικες 

• Παραπομπές 

• Λάθος κλήσεις. 

• Άλλο.   

Χρήστες της γραμμής ήταν  
• παιδιά – θύματα 
• παιδιά που επιθυμούσαν να ενημερωθούν για θέματα παιδικής ηλικίας 
• γονείς 
• ενήλικες ευαισθητοποιημένοι σε θέματα παιδικής προστασίας 
• υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στα θέματα παιδικής προστασίας 
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ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 54.476  ΚΛΗΣΕΙΣ 
ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Ο 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 

ΛΟΓΟΙ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  
(Κατευθύνσεις, οικονομική 
στήριξη, υποστηρικτική παιδιών 
με προβλήματα υγείας, ανεύρεση 
αιμοδοτών, αιμοπεταλιοδοτών 
κ.α) 8615 16% 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΤΟΚΙΑ  
Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7618 14% 
ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ  
( καταγγελίες για κακοποίηση, 
παραμέληση παιδιών , επιτόπιες 
παρεμβάσεις, στήριξη παιδιών 
που επαιτούν, , παράνομη 
διακίνηση παιδιών/trafficking.) 14172 26% 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ / 
ΓΟΝΕΩΝ 7641 14%  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕ
ΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑ 7927 15% 
ΘΕΜΑΤΑ /ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 8503 15% 

                            
ΣΥΝΟΛΟ 

54.476 
100% 

 
 
Γράφημα 1: Ποσοστιαίος διαχωρισμός κλήσεων στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα Παιδιά – SOS 1056 ανά κατηγορία κλήσης 
 

16%

14%

26%14%

15%

15%

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΤΟΚΙΑ  Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΓΟΝΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ /ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
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Υπηρεσίες-Δράσεις Γραμμής SOS 1056 

 
• Καταγγελίες για παιδιά-θύματα κακοποίησης. 

 
Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης παρουσιάζεται από την αρχαιότητα έως και 
σήμερα στις κατά τα άλλα σύγχρονες και ευνομούμενες κοινωνίες. Είναι γνωστό ότι και 
στη χώρα μας υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που καθημερινά αντιμετωπίζουν Βία, Σωματική, 
Ψυχολογική, Σεξουαλική Κακοποίηση, Εκμετάλλευση, Αμέλεια, Εγκατάλειψη. Είναι 
επίσης γνωστό ότι συχνά αυτό συμβαίνει από τους ίδιους τους γονείς. Ωστόσο, σε μία 
σύγχρονη και ευνομούμενη πολιτεία, το γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά που κακοποιούνται 
και παραμένουν μόνα και αβοήθητα, πρέπει να μας ανησυχεί και να μας αφορά όλους.  
 
Στο «Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή τα χιλιάδες περιστατικά που καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε κάθε χρόνο προσπαθούμε να αφυπνίσουμε και να 
κινητοποιήσουμε το κράτος, τους δημόσιους λειτουργούς, τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Παράλληλα πρωταρχικός μας στόχος παραμένει και η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση 
των απλών πολιτών, ώστε να μην μένουμε απαθείς σε σοβαρά περιστατικά κακοποίησης 
αθώων παιδικών ψυχών. Τα παιδιά αξίζουν την προσοχή και την προστασία μας για 
αυτό ας μην μένουμε απλοί θεατές των καταστάσεων που τα απειλούν.  
 
Μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής Για τα Παιδιά SOS 1056, Κοινωνικοί 
Λειτουργοί και Ψυχολόγοι καταγράφουν ανώνυμες αλλά και επώνυμες καταγγελίες για 
παιδιά θύματα κακοποίησης και τις διαβιβάζουν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. 
Μπορούν να καλούν ενήλικες, παιδιά, εκπαιδευτικοί και να αναφέρουν ακόμη και 
ανώνυμα οποιαδήποτε πληροφορία για κάποιο παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο ή να 
ενημερώνονται για τη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις.  

 

Υποστήριξη παιδιών μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής  Γραμμής για τα Παιδιά 
SOS 1056 

Στατιστικά  Καταγγελιών έτους 2010 
 
Κατά το διάστημα από 1/1/2010 έως και 31/12/2010 στην Εθνική Τηλεφωνική 
Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, καταγράφηκαν συνολικά 445 καταγγελίες σοβαρών 
περιστατικών κακοποίησης παιδιών, .  
 
Από αυτές οι: 
 
• 436 (98%) ήταν ανώνυμες 
•   9   (2%)   ήταν επώνυμες  
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Γράφημα 1: Σχηματική απεικόνιση ανά είδος καταγγελίας 

 
 
Ειδικότερα, για το παραπάνω διάστημα οι καταγγελίες αφορούσαν στo σύνολο τους 912 
παιδιά εκ των οποίων: 
 
• 417  (46%) αγόρια 
• 346  (38%) κορίτσια 
• 149 ( 16%) παιδιά για τα οποία δεν ήταν γνωστό το φύλο ή η ηλικία τους. 
 
Γράφημα 2: Ποσοστιαία απεικόνιση των παιδιών ανά φύλο  
 

 
 
Πίνακας διαχωρισμού παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα  και φύλο: 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

0-6 ετών 174 134 46 354 
(39%) 

7-12 ετών 169 115 6 290 
(32%) 

13-18 ετών 56 79 1 136 
(15%) 

Άγνωστη ηλικία /φύλο   28 28   
(3%) 

Άγνωστη ηλικία 18 18 68 104 
(11%) 

46% 
38%

16%

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 

Αγόρια Κορίστια Αγνωστη Ηλικία ή Φύλλο

Σειρά1 46% 38% 16%

Αγόρια Κορίτσια Άγνωστη Ηλικία ή 

2% 

98%

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

ΕΠΩΝΥΜΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΕΣ 

Σειρά1 2% 98%

ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
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ΣΥΝΟΛΟ 
417 
(46%) 

346 
(38%) 

149 
(16%) 912 

 
 
Γράφημα 3: Διαχωρισμός παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα 
 
 

 
 
Πίνακας διαχωρισμού ανά είδος κακοποίησης και φύλο παιδιού: 
 

ΜΟΡΦΕΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 Σωματική Κακοποίηση 
παιδιού 200 146 43 

389 
(43%) 

Σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιού 15 16  31  (3%) 
Παραμέληση/ 
Εγκατάλειψη 187 163 95 

445 
(49%) 

Εξώθηση σε επαιτεία 8 8 11 27 (3%) 
Εξώθηση ανηλίκου σε 

πορνεία   3  3  (0%) 
Ψυχολογική / 
Συναισθηματική 
Κακοποίηση 7 10  17 (2%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
417 
(46%) 

346 
(38%) 

149 
(16%) 912 

 
 
Γράφημα 4: Ποσοστιαίος διαχωρισμός αναφορικά με το είδος της καταγγελίας 
και τον αριθμό κακοποιημένων παιδιών 

 
 

39% 

32%

15% 11%

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

0-6 ετών7-12 ετών13-18 ετώνΑγνωστη Ηλικία 

Σειρά1 39% 32% 15% 11%

0-6 ετών 7-12 ετών 13-18 ετών Αγνωστη 
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43%

3%

49%

3% 0%2%

Σωματική Κακοποίηση παιδιού Σεξουαλική Κακοποίηση
Παραμέληση/ Εγκατάλειψη Εξώθηση σε επαιτεία
Εξώθηση σε πορνεία Ψυχολογική /Συναισθηματική Κακοποίηση 

 
 
Πίνακας σχέσης θύματος – θύτη: 
 
Αναφορικά με την σχέση μεταξύ θύματος και θύτη στο σύνολο των 445 καταγγελιών 
προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία: 
  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΓΟΝΕΙΣ(αφορά και τους 

δύο) 179 ( 40%) 
ΜΗΤΕΡΑ 170 ( 38%) 
ΠΑΤΕΡΑΣ 70  ( 16%) 
ΑΛΛΟ 26 ( 6%) 

ΣΥΝΟΛΟ 445  
 
Γράφημα 5: Σχηματική απεικόνιση αναλογίας θυτών σε σχέση με τα συνολικά 
περιστατικά 
 
 

40% 38%

16%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

Γονείς Μητέρα Πατέρας Άλλο 

Γονείς Μητέρα Πατέρας Άλλο 
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• Επιτόπια παρέμβαση σε παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. 
 
Απευθύνεται σε παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, σε παιδιά θύματα κακοποίησης 
ή παραμέλησης, παιδιά θύματα παράνομης διακίνησης και οικονομικής εκμετάλλευσης με 
σκοπό την προστασία τους και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, σε συνεργασία 
πάντα με τις αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές της χώρας. Στις περιπτώσεις 
που ένα παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο πρωταρχικός στόχος είναι η ασφαλής 
μεταφορά του, με τα οχήματα του οργανισμού, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και 
κατόπιν σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς η εύρεση της πιο συμφέρουσας 
λύσης. 
 
Η δράση της επιτόπιας παρέμβασης ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 16/04/02, 
ημερομηνία κατά την οποία υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους 
τους: 

 
 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) 
 Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

 
Οχήματα Επιτόπιας Παρέμβασης 

   

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ  2010 

 
Κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 έως και 31/12/2010, ο Οργανισμός  
αντιμετώπισε  116 περιστατικά επιτόπιας παρέμβασης. 
 
Οι κυριότεροι φορείς παραπομπής των περιστατικών ήταν οι ακόλουθοι: 
 

 
 Αστυνομία  (39%) 

 
 Πολίτες (40%) 

  
 Λιμεναρχείο  (16%) 

 
 Εισαγγελία Ανηλίκων / Πρωτοδικών (5%)                                                         
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Γράφημα 1: Ποσοστιαία απεικόνιση ανά φορέα παραπομπής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα περιστατικά της επιτόπιας παρέμβασης αφορούσαν στο σύνολο τους 205 παιδιά και 
μετά την επιτόπια παρέμβαση και τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι από 
τα 205 παιδιά τα: 
 

•  21 ( 10 %) είχαν ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον 
•  19 (9 %)  είχαν ανάγκη υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών 

 
• 165 ( 80 %) είχαν ανάγκη άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών 

 
Από  το σύνολο των παιδιών που είχαν ανάγκη απομάκρυνσης από το οικογενειακό 
περιβάλλον 19 (90 %) παιδιά φιλοξενήθηκαν  σε σπίτια του συλλόγου.  
 
 Πίνακας διαχωρισμού παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα: 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

0-6 ετών 59 33 3 
95 
(46%) 

7-12 ετών 42 40  
82 
(40%) 

13-18 ετών 8 17  
25 
(13%) 

18 ετών και άνω     
Άγνωστη ηλικία   3 3 (1%) 

ΣΥΝΟΛΟ 109 (53%) 90 (44%) 6 (3%) 205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39% 40%

5%
16%

0%

10%

20%

30%

40%

Αστυνομία Πολίτες Εισαγγελία Λιμεναρχείο 

Σειρά1 39% 40% 5% 16%

Αστυνομία Πολίτες Εισαγγελία Λιμεναρχείο 
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Γράφημα 2: Διαχωρισμός παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
0-6 ετών
7-12 ετών
13-18 ετών
Άγνωστη ηλικία

Σειρά1 46% 40% 13% 1%

0-6 7-12 13-18 Άγνωστ

 
 
Πίνακας διαχωρισμού παιδιών ανά φύλο ομάδα και λόγους επιτόπιας παρέμβασης: 
 

ΛΟΓΟΙ 
ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΦΥΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

Κακοποίηση 
παιδιού 9 8 1 18 (9%) 
Ενδοοικογενειακά 
προβλήματα 6 9  15 (7%) 
Παραμέληση/ 
Εγκατάλειψη 43 30 2 

75 
(36,5%) 

Εξώθηση σε 
επαιτεία 21 16 3 

40 
(19,5%) 

Φυγές εφήβων  3  3 (2%) 
Ασυνόδευτοι 
Ανήλικοι 
Αλλοδαποί  17 14  

31 
(15%) 

Άλλο 13 10  
23 
(11%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
109 
(53%) 90 (44%) 6 (3%) 205 

 
Γράφημα 3: Ποσοστιαία απεικόνιση επιτόπιων παρεμβάσεων ανά λόγο 
παρέμβασης. 
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9% 7%

36,50%
19,50%

2%

15%

11%

Κακοποίηση παιδιού Ενδοοικογενειακά προβλήματα
Παραμέληση/ Εγκατάλειψη Εξώθηση σε επαιτεία
Φυγές εφήβων Ασυνόδευτοι Ανήλικοι Αλλοδαποί 
Άλλο

 
 
 
Για την εξυπηρέτηση των περιστατικών επιτόπιας παρέμβασης  υπήρξε συνεργασία με τους 
ακόλουθους φορείς: 
 
• Εισαγγελία Ανηλίκων  
• Εισαγγελίες Πρωτοδικών  
• Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τομέας Κοινωνικής Αντίληψης) 
• Αστυνομικά Τμήματα 
• Άμεση Δράση 
• Νοσοκομεία Παίδων 
• Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία 
• Κοινωνικούς Ξενώνες 
• Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων  
• Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων  
• Υποδιεύθυνση Ανηλίκων Αθηνών 
• Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
• Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών  
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
• Διευθύνσεις Πρόνοιας  κ.α 
• Γυναικείες Φυλακές Ελαιώνα 
• Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες 
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• Ψυχολογική Στήριξη σε παιδιά και εφήβους και συμβουλευτική σε γονείς 
και εκπαιδευτικούς. 

 
Έμπειροι ψυχολόγοι σε θέματα παιδιών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με 
διακριτικότητα, εχεμύθεια και φιλική αλλά υπεύθυνη προσέγγιση. Σκοπός της 
συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η στήριξη των παιδιών σε κρίσιμες φάσεις της ζωής του. 

 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΕΤΟΥΣ  2010  

 
Το διάστημα από 1/1/2010 έως και 31/ 12 /2010 για υπηρεσίες συμβουλευτικής σε 
θέματα ανηλίκων, απευθύνθηκαν στον Οργανισμό συνολικά 3112  άτομα.  
 
Από το σύνολο των 3112  ατόμων που απευθύνθηκαν στον σύλλογο τα 170    ( 5%) 
πραγματοποίησαν συνεδρίες με στόχο την:  
 

• Ατομική συμβουλευτική 161 (95%) περιστατικά 
 

• Οικογενειακή Συμβουλευτική  46 (27 %) περιστατικά 
 
Τα υπόλοιπα 2942 (95%) περιστατικά πραγματοποίησαν τηλεφωνική συμβουλευτική. 

 
Πίνακας ποσοτικής παράστασης περιστατικών: 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Σχέσεις στην οικογένεια 1286 (42%) 

Σχέσεις με συνομηλίκους 169 (5%) 

Θάνατος στην οικογένεια  199 (6%) 

Διαζύγιο στην οικογένεια 372 (12%) 
Σχολική προσαρμογή 

 91 (3%) 

Προβλήματα συμπεριφοράς  190 (6%) 

Προβλήματα Σωματικής 
Σεξουαλικής – Ψυχολογικής 
κακοποίησης ανηλίκων 270 (7%) 

Αυτοκτονικό ιδεασμό  23 (1%) 

Διαταραχές  163 (6%) 
Χρήση διαδικτύου 33 (1%) 
Άλλο  316 ( 11%) 
Σύνολο  3112 
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Γράφημα 1: Ποσοστιαίος διαχωρισμός περιστατικών ανά είδος προβλήματος 
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• Αιτήματα φιλοξενίας. 
 
Δεχόμαστε αιτήματα φιλοξενίας, από φορείς και υπηρεσίες, για παιδιά για τα οποία 
κρίθηκε από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ότι πρέπει να απομακρυνθούν από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον.  
 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ  2010  
 
 
Κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 - 31/12/2010  προς τον Oργανισμό 
εκφράστηκαν συνολικά 119 αιτήματα για φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο. 
 

• 118 (99%) αιτήματα προέρχονταν από Υπηρεσίες/Φορείς  και 
 
• 1 (1%) αιτήματα προέρχονταν από ιδιώτες. 
 

Γράφημα 1: Σχηματική  απεικόνιση  προέλευσης παραπομπών φιλοξενίας 
 

99%

1%

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΌ
ΦΟΡΕΙΣ

 
 
Το σύνολο των αιτημάτων αφορούσε σε 190 παιδιά. 

 
Άλλες Υπηρεσίες της Γραμμής SOS 1056: 
 
• Παροχή πληροφόρησης και κατευθύνσεων. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στα 

δικαιώματα των παιδιών και την παιδική προστασία.  
• Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών στοιχείων. 
• Τήρηση αρχείου. 
• Εκπαίδευση φοιτητών κοινωνικής εργασίας και ψυχολογίας. 
• Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 
• Συμμετοχή σε ημερίδες-σεμινάρια. 
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ SOS 1056 ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΣ  

 Όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες είναι απόρρητες και ΔΕΝ καταγράφονται. 
 Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι Ψυχολόγοι που στελεχώνουν τη γραμμή 
διαφυλάσσουν την ανωνυμία των καλούντων. 

 Η προτεραιότητα της γραμμής είναι η προστασία και προάσπιση των 
δικαιωμάτων των παιδιών. 

 Η παρέμβαση σε περιστατικά που αφορούν παιδιά ή νέους, γίνεται πάντα 
αφού ληφθεί υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και 
οριοθετείται από τη σωστή αποτίμηση των αναγκών τους.  

 Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι ψυχολόγοι που στελεχώνουν τη γραμμή 
είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου παροχής 
υπηρεσιών, μέσα στα όρια των διαθέσιμων μέσων και στα επίπεδα που 
έχουν τεθεί από τους Νόμους. 

 Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με σεβασμό. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΑ 

 
 

 
 

 
 

Το «Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και υπό 
Εκμετάλλευση Παιδιά» απαρτίζεται από Κοινωνικούς 
Λειτουργούς και Ψυχολόγους και αποτελεί μία από τις 
Πανελλήνιες δράσεις του Εθελοντικού Οργανισμού για τα παιδιά, 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στην Ελλάδα, το «Εθνικό Κέντρο» 
έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την 
Εισαγγελία Ανηλίκων, τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και τα Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας. Επίσης συνεργάζεται στενά με τις αστυνομικές αρχές σε όλο τον 
κόσμο, με την Interpol, τη Europol, την ΙΟΜ και άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα προστασίας των παιδιών και διαφύλαξης των δικαιωμάτων 
τους. 
 
Το  «Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά» παρέχει τις 
ακόλουθες υπηρεσίες:  
 

• 24ωρη  Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά : 116000  

• Ψυχολογική Υποστήριξη σε γονείς  

• Βοήθεια και Διαβούλευση με αστυνομικές αρχές και άλλους φορείς σχετικούς με 

διερεύνηση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών.   

• Σε περιπτώσεις που η Ελληνική Αστυνομία έχει εύλογους και πιθανούς λόγους να 

πιστεύει ότι το παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ενεργοποιείται το AMBER ALERT 

Hellas – το δημόσιο σύστημα μετάδοσης έκτακτης ανάγκης   

• Επικοινωνία με τα (ΜΜΕ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεοπτικά κανάλια, 

ραδιοφωνικούς σταθμούς) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το περιστατικό 

εξαφάνισης, την προβολή στοιχείων του, καθώς και την προβολή του 100 και του 

116000 για όποιον έχει στην κατοχή του περισσότερα στοιχεία.   

• Δημοσιοποίηση φωτογραφίας και στοιχείων του περιστατικού στην ιστοσελίδα μας 

(www.hamogelo.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του GMCN  (www.missingkids.com).  

• Δημιουργία και διανομή αφισών σε όλες τις προσβάσιμες περιοχές 

• Δημιουργία εντύπων (αφισέτες) με φωτογραφία, τα οποία διανέμονται μέσω του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη  σε όλα τα αστυνομικά οχήματα της Ελλάδας  

• Συντονισμός όλων των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων  

• Ψυχολογική και Συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών μετά την εύρεσή τους.  

• Υπεράσπιση και Προάσπιση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, των δικαιωμάτων του 

παιδιού.   
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Το 116000 είναι η Κοινή Ευρωπαϊκή Γραμμή έκτακτης ανάγκης για παιδιά που αγνοούνται. 
Στην Ελλάδα εκχωρήθηκε ο κοινός ευρωπαϊκός αριθμός για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000 
στον Οργανισμό το «Χαμόγελο Του Παιδιού» από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).  
 
Λειτουργεί όλο το 24ωρο και η κλήση από κινητά και καρτοτηλέφωνα είναι δωρεάν. 
Στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους κατάλληλα εκπαιδευμένους, 
ώστε να προσφέρουν υποστήριξη στη γλώσσα της χώρας ή στα αγγλικά σε γονείς παιδιών 
που αγνοούνται, να λαμβάνουν πληροφορίες από τους πολίτες σχετικά με ένα παιδί που 
αγνοείται και να έρχονται σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές σε κάθε περίπτωση σε άμεση 
συνεργασία με την αστυνομία.  
 
Είναι χρήσιμο ειδικά σε γονείς και παιδιά που ταξιδεύουν, καθώς τα άτομα που απαντούν 
στις κλήσεις μπορούν να τους παραπέμψουν στις αρμόδιες αρχές της χώρας.  
 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 116000  

 EΤΟYΣ  2010 
 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αναγνωριστεί ως Εθνικό Κέντρο για την αντιμετώπιση 

φαινομένων εξαφάνισης και εκμετάλλευσης των παιδιών ενώ αποτελεί μέλος του 

Δ.Σ. του Διεθνούς Κέντρου για τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά (International 

Center for Missing and Exploited Children) που εδρεύει στην Washington των Η.Π.Α.  

Παράλληλα το Εθνικό Κέντρο αριθμοδοτήθηκε από την ΕΕΤΤ με το 116000, κοινό 

Ευρωπαϊκό αριθμό για τις Εξαφανίσεις ανηλίκων. 

 

Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2010 έως  31-12 -2010 στην Ευρωπαϊκή 

Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 έγιναν δεκτές συνολικά  3.952  

τηλεφωνικές κλήσεις που αφορούσαν σε : 

• Δήλωση νέας εξαφάνισης και έκφραση αιτήματος  υποστήριξης των ενεργειών 

αναζήτησης του παιδιού. 

• Πληροφορίες για παιδιού που αναζητείται  

• Πληροφορίες για τις δράσεις του Οργανισμού για τις περιπτώσεις εξαφανίσεων 

ανηλίκων  
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Γράφημα 1: Ποσοστιαίος διαχωρισμός κλήσεων στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα 
Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 ανά κατηγορία κλήσης 
 

6%
24%

70%

ΝΕΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 
 
Χρήστες της γραμμής ήταν  

• Γονείς – κηδεμόνες 
• Παιδιά  
• Πολίτες  
• Αστυνομικά Τμήματα & Τμήματα Ασφαλείας 

 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 ΕΤΟΥΣ  2010 

 
 
Κατά το διάστημα από 1/1/2010 έως και 31/12/2010 ο οργανισμός δέχτηκε μέσω της 
Κοινής Ευρωπαϊκής τηλεφωνικής Γραμμής 116000, 154 αιτήματα για την υποστήριξη 
ερευνών αναζήτησης εξαφανισθέντων παιδιών εκ των οποίων : 
 

•  22 ( 14%) αφορούσαν σε παιδιά θύματα αρπαγής  
• 98 ( 64%) αφορούσαν σε εξαφανισμένα παιδιά και  
•  34 (22%) αφορούσαν σε φυγές παιδιών   

 
Από το σύνολο των 154 περιπτώσεων ο σύλλογος χειρίστηκε 130 καθώς  24 περιπτώσεις 
λόγω σοβαρών νομικών θεμάτων ( π. χ θέματα επιμέλειας των εξαφανισθέντων ανηλίκων, 
διενέξεις μεταξύ γονέων, γονικές αρπαγές κ. α. ) δεν επέτρεψαν την ενεργοποίηση των 
διαδικασιών . 
 
Από το σύνολο των 130 περιπτώσεων που χειρίστηκε ο Οργανισμός : 
 

o 124  (95%) παιδιά βρέθηκαν  
o    6    (5%) εξακολουθούν να αναζητούνται  

 
Γράφημα 1: Σχηματική απεικόνιση Εξαφανίσεων Ανηλίκων κατά το έτος  2010 
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ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
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Από το σύνολο των 130 περιστατικών εξαφανισμένων παιδιών που χειρίστηκε ο 
οργανισμός κατά το διάστημα από 1/1/2010 έως και 31/12/2010, 16 περιστατικά έλαβαν 
δημοσιότητα, ενώ για 4 περιστατικά ενεργοποιήθηκε το σύστημα AMBER ALERT HELLAS. 
Πίνακας διαχωρισμού παιδιών (επί του συνόλου των αιτημάτων )ανά ηλικιακή ομάδα  και 
φύλο: 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

0-6 ετών 12 11 
23 
(15%) 

7-12 ετών 15 12 
27 
(17,5%) 

13-18 ετών 23 57 
80 
(52%) 

18 ετών και άνω 15 9 
24 
(15,5%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 65 (42%) 89 (58%) 154 

 
 
Γράφημα 2: Σχηματική απεικόνιση εξαφανισθέντων παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα 
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Διαχωρισμός ανά εθνικότητα 
 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 48 51 
99 
(64%) 

ΑΛΛΟ 1 17 38 
55 
(36%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
65 
(42%) 89 (58%) 154 

  
Γράφημα 3: Ποσοστιαία σχηματική  απεικόνιση υπηκοότητας εξαφανισθέντων 
παιδιών. 
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Ελληνική Άλλο 
 

1 Υποσημείωση : 
 Η ένδειξη άλλο αφορά σε παιδιά για τα οποία αναφέρθηκαν οι παρακάτω υπηκοότητες: 
Αλβανική, Συριακή , Βουλγάρικη, Αφγανική, Πακιστανική, Πολωνική, Ρωσική, Γεωργιανή, 
Ελληνοτουρκική, Βουλγαρική, Σερβική.Ιρακινή.  
 
Για τον χειρισμό όλων των περιστατικών εξαφανισθέντων παιδιών πραγματοποιήθηκαν 
συνεργασίες με τους ακόλουθούς φορείς: 
 

• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  
• Μ.Μ.Ε. 
• ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ  
• ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  
• ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Γ.Α.Δ.Α.) 
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Γ.Α.Δ.Α.) 
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ (Γ.Α.Δ.Α.) 
• ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΣΚΑΪ, ΑΝΤΕΝΝΑ, ΜΕGΑ, ALTER, STAR, ALPHA, MAD, 

NET, ET1, ET3) 
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
• EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 
• ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
• ΚΕΠ 
• INTERPOL 
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• KTEL 
• H.Σ.Α.Π 
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
• Missing People ( Λονδίνο) 
• National Policing Improvement Agency – Missing Persons Unit 
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ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ  ΒΡΕΘΗΚΑΝ 
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ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 
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ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

Το Χαμόγελο του Παιδιού και 
κατά το έτος 2010, 
δραστηριοποιήθηκε ενεργά στον 
τομέα της προστασίας και 
προάσπισης των δικαιωμάτων των 
παιδιών που βρίσκονται ή εργάζονται 
στον δρόμο. 

Κατά το τρέχον έτος, στην 
Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα 
Παιδιά  καταγράφηκαν συνολικά 
1618 τηλεφωνικές κλήσεις οι οποίες 
αφορούσαν σε αναφορές για παιδιά 
τα οποία βρίσκονταν στον δρόμο ως 
θύματα  : 

• εξώθησης στην  επαιτεία  
• εξώθησης στην  πορνεία. 
• παράνομης διακίνησης με 

σκοπό το οικονομικό κέρδος. 

Συγκεκριμένα ο σύλλογος παρείχε 
κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες 
σε συνολικά 68 παιδιά που 
βρίσκονταν στον δρόμο και τα οποία 
προέρχονταν είτε από την Ελλάδα, 
είτε από  Βαλκανικές χώρες, χώρες του Νοτιανατολικού μπλοκ άλλα και Ασιατικές  χώρες. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε   σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών  και των δύο φύλων.  
 
Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην μορφή των  παρερχομένων  κοινωνικών υποστηρικτικών 
υπηρεσιών ο οργανισμός παρείχε: 
 

• Προσέγγιση των παιδιών και ανάπτυξης σχέσης εμπιστοσύνης. Η 
συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιείται από επιστημονικό προσωπικό του 
συλλόγου( κοινωνικό λειτουργό, παιδοψυχολόγο),το οποίο σε συνεργασία με τις 
Αστυνομικές και Εισαγγελικές αρχές παρεμβαίνει άμεσα στο σημείο όπου βρίσκεται 
το παιδί με στόχο να παράσχει την καταλληλότερη μορφή στήριξης για κάθε παιδί. Η 
συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου..  

• Παροχή προστατευτικής φροντίδας σε παιδιά θύματα εμπορίας τα οποία χρειάζεται 
να παραμείνουν ασυνόδευτα σε κλινικές νοσοκομείων τόσο για την πραγματοποίηση 
απαραίτητων εξετάσεων όσο για την φύλαξη τους έως οτου βρεθεί κατάλληλος για 
την φιλοξενία τους χώρος. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται από εθελοντές, 
κατάλληλα εκπαιδευμένους. 

• Προστατευμένη φροντίδα με φιλοξενία στα σπίτια που διαθέτει ο σύλλογος. 
• Διασύνδεση με κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες με σκοπό τον επαναπατρισμό του 

παιδιού ή την ενοποίηση με την οικογένεια του , στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται 
κατάλληλο από τις αρμόδιες αρχές. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Ή 

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
«Στις  14/8/10 επικοινώνησε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά S.O.S. 1056», 
ευαισθητοποιημένος πολίτης και ζήτησε την συνδρομή μας, για 2χρονο αγοράκι το οποίο 
ήταν εκτεθειμένο σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες καθώς αλλοδαπή γυναίκα που το 
συνόδευε το εξανάγκαζε να επαιτεί  στο κέντρο της Αθήνας.  Με την άμεση παρέμβαση μας 
η ενήλικη συνελήφθη ενώ άτομα του Συλλόγου συνόδευσαν το αγοράκι σε Εφημερεύον 
Νοσοκομείο Παίδων και ανέλαβαν την φροντίδα του καθώς ήταν εμφανώς παραμελημένο 
και ταλαιπωρημένο. Ωστόσο, η φερόμενη ως μητέρα μόλις αφέθηκε ελεύθερη, 
ενημερώθηκε από τις Αρχές για την εξέλιξη, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο και 
να «αρπάξει» το παιδί, χωρίς  σχετική εισαγγελικής εντολή, αφού τούτο φυλασσόταν 
πλημμελώς». 
 
 
Β΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

 «Τον Οκτώβριο  του 2010  σε σπίτι του συλλόγου φιλοξενήθηκε ανήλικη  , Αφγανικής 
υπηκοότητας η οποία βρέθηκε έπειτα από έλεγχο λιμενικών αρχών  κατά την διάρκεια 
παράνομης διακίνησης της από κύκλωμα εμπόρων.Κοντά στην ανήλικη βρέθηκε άμεσα 
ψυχολόγος του συλλόγου προκειμένου να παράσχει ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. 
Με την εντολή της αρμόδιας Εισαγγελίας το παιδί φιλοξενήθηκε σε σπίτι του οργανισμού 
ενώ ο οργανισμός προχώρησε και στην αναζήτηση της οικογένειας της ανήλικης. Το 
Χαμόγελο του Παιδιού με στόχο την επανένωση της οικογένειας ανέπτυξε συνεργασία με 
όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να ετοιμαστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και 
να εκδοθεί visa για την ανήλικη η οποία μετά από λίγες μέρες παραδόθηκε στην μητέρα 
της» 

Γ΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

Τον Αύγουστο του 2010  σε σπίτι του συλλόγου φιλοξενήθηκαν  δύο ανήλικα αδέλφια, 
ηλικίας  δέκα (10) και επτά (7) ετών αντίστοιχα , Αφγανικής υπηκοότητας. Τα παιδιά μαζί με 
την μητέρα τους υπήρξαν θύματα παράνομης διακίνησης με σκοπό την οικονομική 
εκμετάλλευση της μεταφοράς τους. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους από το 
Αφγανισταν προς την Ελλάδα τα δύο ανήλικα  παιδιά  , χάθηκαν από την μητέρα τους. Η 
υπόλοιπη οικογένεια (η μητέρα μαζί με τα υπόλοιπα τρία αδέλφια τους) μετακινήθηκε στην 
Ελβετία όπου και  φιλοξενήθηκε  Ξενώνα Υποδοχής Προσφύγων. Ο σύλλογος με στόχο την 
επανένωση της οικογένειας ανέπτυξε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς 
προκειμένου να ετοιμαστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να εκδοθεί visa για τα  2 
ανήλικα αδέλφια.  Στις 4/11/10 αναχώρησαν τα παιδιά για Ελβετία με συνοδό  ΚΛ του 
Συλλόγου όπου τους παρέδωσε σε ΚΛ του Ερυθρού Σταυρού. 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 
 

     

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

     

ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ:     
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 άτομο    

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 9 άτομα    

• ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 4 άτομα    
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 άτομο    
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων 
ωραρίων) 14 άτομα 338.000 €   
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΟΤΕ  4.260 €   

• ΔΕΗ   10.150 €   

• ΕΥΔΑΠ  1.450 €   
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ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο της υγείας 
παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες σε κάθε παιδί, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που, λόγω 
κοινωνικών, οικονομικών και άλλων δυσκολιών, δεν έχουν την κατάλληλη παρακολούθηση.  
 
Οι βασικότερες δράσεις του Τμήματος Στήριξης Παιδιών με Προβλήματα Υγείας είναι: 

• Κοινωνική-Ψυχολογική στήριξη παιδιών με προβλήματα υγείας 
• Φροντίδα στο σπίτι για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας 
• Δημιουργική Απασχόληση στα Νοσοκομεία 
• Κινητές Ιατρικές Μονάδες 
• Προληπτική Ιατρική  
 

Οι υπηρεσίες στήριξης παιδιών με προβλήματα υγείας παρέχονται πανελλαδικά από τον 
Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τον 
Πύργο, την Τρίπολη και τη Χαλκίδα. 
 
Το έτος 2010 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στάθηκε στο πλευρό 531 παιδιών με 
προβλήματα υγείας από όλη την Ελλάδα. Τα  400 παιδιά εξυπηρετήσαμε κατόπιν 
αιτήματος του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και τα 131 παιδιά υποστηρίξαμε κατόπιν 
παραπομπής από τους εξής Φορείς και Υπηρεσίες: 
  

 Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»  
 Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 
 Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης 
 Ιδιωτική Παιδιατρική Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ» 
 Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 
 Γενικό Νοσοκομείο «ΘΡΙΑΣΙΟ» -Κοινωνική Υπηρεσία 
 Νοσοκομείο «ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» -Κοινωνική Υπηρεσία 
 Νοσοκομείο ΚΑΤ-Κοινωνική Υπηρεσία 
 Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων-Κοινωνική Υπηρεσία 
 ΕΛΕΠΑΠ -Κοινωνική Υπηρεσία 
 Νοσοκομείο Πύργου-Κοινωνική Υπηρεσία 
 Κέντρο Υγείας Έβρου-Κοινωνική Υπηρεσία 
 Ξενώνας Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ»-Κοινωνική Υπηρεσία 
 Δήμος Κορίνθου-Κοινωνική Υπηρεσία 
 Πρόνοια Λειβαδιάς 
 Υ.Υ.Κ.Α. -Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας 
 Σύλλογος Πολυτέκνων Καλύμνου 
 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας- Κέντρο Νεότητος 
 Κοινωνική Υπηρεσία Δικαστηρίων Λαμίας 
 6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου 
 Ραδιοφωνικός-Τηλεοπτικός Σταθμός ΣΚΑΪ 
 Ναυτιλιακή Εταιρεία Superb Maritime Inc. 
 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Παξών 
 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας 
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 Δημοτική Κοιν. Επιχ. Κοιν. Υποστήριξης Δήμου Δικαίου Κω 
 Αστυνομική Δ/νση Επιχ. Αττικής 
 Ελληνικό Προξενείο Παρισίων  
 Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
 Κοινωνική Υπηρεσία  Γ. Ν. Αφροδισιών  
 Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Κάτω Αχαΐας  
 ΠΙΚΠΑ  Πατρών 
 ΕΨΥΠΕΑ Μεσολογγίου 
 Καραμανδάνειο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών  
 Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  
 Νηπιαγωγείο Τέμενης Αιγίου 
 Δημοτικό Σχολείο Αγ. Δημητρίου  Εύβοιας 
 Διεύθυνση Πρόνοιας Ηλείας  
 68ο Νηπιαγωγείο Θες/νικης 
 Διεύθυνση Πρόνοιας Αχαΐας 

 
Το Τμήμα Στήριξης Παιδιών με Προβλήματα Υγείας είναι προσιτό στην οικογένεια, 
διαθέσιμο σε 24ωρη βάση μέσω της γραμμής 1056 και ευέλικτο καθώς αποφεύγονται 
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
 
Δεν περιορίζεται σε μία κατηγορία παθήσεων. Απευθύνεται σε ευρεία πληθυσμιακή ομάδα 
παιδιών και εφήβων με προβλήματα υγείας τόσο από την Αθήνα όσο και την Περιφέρεια.  
Στηρίξαμε παιδιά με τις εξής παθήσεις: νευρολογικές, ογκολογικές, αιματολογικές, 
καρδιολογικές, νεφρολογικές, ορθοπεδικές, οφθαλμολογικές, ακουολογικές και διάφορα 
άλλα σύνδρομα (γαστρεντερολογικά, δερματολογικά, πνευμονολογικά, ενδοκρινολογικά, 
οδοντιατρικά και λοιπά προβλήματα).  
 
Και τη φετινή χρονιά το Τμήμα  Στήριξης Παιδιών με Προβλήματα Υγείας παρείχε: 
 

• Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους: 
Κοινωνικοί λειτουργοί και Ψυχολόγοι του Συλλόγου πραγματοποιούν συνεδρίες για 
τη λήψη ιατρικού-κοινωνικού-ψυχολογικού ιστορικού, παρέχοντας συμβουλευτική  
είτε στο νοσοκομείο για τις περιπτώσεις παιδιών που νοσηλεύονται, είτε στα γραφεία 
του Συλλόγου, είτε στο σπίτι, ανάλογα πάντοτε με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και 
της οικογένειάς του.  

 
• Συνεργασία με Νοσοκομεία και Κοινωνικές υπηρεσίες: Επαγγελματίες υγείας 

επισκέπτονται καθημερινά τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, αναφέροντας διαθεσιμότητα 
στους Δ/ντες Κλινικών, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες  
του Συλλόγου στο χώρο της υγείας, παρέχοντας ενημερωτικό υλικό των δράσεων 
μας, συζητώντας για την πορεία των παιδιών που στηρίζουμε και λαμβάνοντας 
παραπομπές νέων ιατρικών περιστατικών. 

 
• Στήριξη νοσηλευόμενων παιδιών με εισαγγελική εντολή και εποπτεία 
εθελοντών: Σε συνεργασία με την Γραμμή SOS 1056 που πραγματοποιεί επιτόπιες 
παρεμβάσεις, επισκεπτόμαστε καθημερινά και στηρίζουμε παιδιά που νοσηλεύονται 
στα παιδιατρικά νοσοκομεία και κλινικές, χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, 
αλλά για κοινωνικούς λόγους και τα οποία παραμένουν για ιατρικές εξετάσεις 
μεταδιδόμενων νοσημάτων μέχρι να αποκατασταθούν σε χώρο φιλοξενίας ή να 
επιστρέψουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Επιπλέον, εμψυχώνουμε και 
στηρίζουμε συμβουλευτικά τους εθελοντές μας που απασχολούν δημιουργικά τα 
παιδιά αυτά. 
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• Κάλυψη αναγκών των παιδιών: νοσοκομειακή περίθαλψη, φάρμακα, ιατρικά 
μηχανήματα (οξύμετρο, νεφελοποιητής, οξυγόνο, συσκευές αναρρόφησης, αντλίες 
σιτίσεως κ.α.), ορθοπεδικά είδη (αναπηρικά αμαξίδια, ορθοστάτες, κηδεμόνες κ.α.), 
γυαλιά οράσεως, ακουστικά βαρηκοΐας,  εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις 
(αξονική-μαγνητική τομογραφία, γονιδιακός έλεγχος, PET-SCAN κ.α.), ειδικές 
θεραπευτικές συνεδρίες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ειδική 
διαπαιδαγώγηση κ.α.) , μεταφορικά έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια κ.α.) με την 
ευγενική χορηγία Εταιρειών,  Καταστημάτων, Φαρμακείων, Διαγνωστικών Κέντρων, 
Δημόσιων και Ιδιωτικών Κλινικών, αλλά και με την πολύτιμη προσφορά των 
Εθελοντών μας Γιατρών και Ειδικών Θεραπευτών. 

 
• Στήριξη σε οικογένειες παιδιών που χρήζουν νοσηλείας στο εξωτερικό:  Και 

το 2010 στηρίξαμε έναν μεγάλο αριθμό παιδιών που δεν μπορούσε να 
αντιμετωπισθεί η πάθηση τους στη χώρα μας και κατόπιν παραπομπής των Ελλήνων 
θεραπόντων ιατρών, χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε εξειδικευμένα κέντρα της 
Ευρώπης και των Η.Π.Α. Παρείχαμε πληροφόρηση στους γονείς για τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά μετάβασης του παιδιού τους στο εξωτερικό, συνοδεύσαμε στις 
αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για έγκριση της νοσηλείας- αεροδιακομιδής, 
συνεργαστήκαμε με τα Ελληνικά Προξενεία και την Ομογένεια για  εύρεση 
εθελοντών διερμηνέων και ξενώνα για τους συνοδούς. 

 
• Διευκόλυνση γονέων σε διαδικαστικά θέματα: πχ. Έκδοση βιβλιαρίων, 

επιδομάτων, συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία, συνοδεία οικογενειών σε 
υγειονομικές επιτροπές, προγραμματισμός και συνοδεία σε ιατρικά ραντεβού, 
μεταφράσεις ιατρικών εγγράφων από εθελοντές μας  μεταφραστές.  

 
• Αναζήτηση και κινητοποίηση εθελοντών δοτών αίματος- αιμοπεταλίων και 
ευαισθητοποίηση δοτών μυελού των οστών:  Σε συνεργασία με την γραμμή 
SOS 1056 σε 24ωρη λειτουργία δεχόμαστε αιτήσεις από πολίτες που επιθυμούν να 
γίνουν εθελοντές αιμοδότες και κινητοποιούμαστε άμεσα στα αιτήματα για παιδιά 
που έχουν κάθε φορά ανάγκη για αίμα ή αιμοπετάλια. Ο Οργανισμός μας φέτος 
συνεργάστηκε με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
με στόχο την κινητοποίηση των εργαζομένων μεγάλων Εταιριών για εθελοντική 
αιμοδοσία μέσω της Κινητής Μονάδας Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου. 

 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 ΕΤΟΣ  2010 

 
Tο διάστημα από 1/1/2010 έως και 31/12/2010 στον οργανισμό μας , προσήλθαν 
συνολικά 531 περιπτώσεις παιδιών που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας. 
 
Από αυτές: 
• 400 (75%)  αφορούσαν ιδιωτική πρωτοβουλία  
• 131 ( 25 %) ήταν αποτέλεσμα παραπομπών από άλλους φορείς  
 
 
Γράφημα 1: Σχηματική ποσοστιαία απεικόνιση του τρόπου προσέλευσης των 
ιατρικών περιστατικών  
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Οι κυριότερες παθήσεις που αναφέρθηκαν ήταν: 
 
• Νευρολογική        16% 
• Ογκολογική          11 % 
• Καρδιολογική         9% 
• Αιματολογική          7% 
• Ουρολογική            7% 
• Ορθοπεδική            5% 
• Οφθαλμολογική      4 % 
• Νεφρολογική           3% 
• Ακουολογική           2% 
• Άλλες παθήσεις    36% 

 
 
Γράφημα 2: Ποσοστιαία αναλογία ανά είδος πάθησης 
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Από το σύνολο των παραπάνω  ιατρικών περιστατικών τα : 
 
• 182 ( 34 %) αφορούσαν σε υποστηρικτική και συμβουλευτική σε διαδικαστικά θέματα, 

θέματα έκδοσης βιβλιαρίων υγείας κ. α  
• 158   (30 %) αφορούσαν σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη.  
• 62    (12 %) αφορούσαν στην οικονομική στήριξη για θέματα  μετάβασης παιδιών σε 

νοσηλευτικά κέντρα του εξωτερικού ή στην κάλυψη νοσηλίων σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
της χώρας.  
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• 84     (16 %) ψυχολογική υποστήριξη. 
• 45   (8 %) αφορούσαν σε μηνιαίες μεταφορές παιδιών από επαρχιακές πόλεις σε 

νοσηλευτικά ιδρύματα της Αθήνας για θεραπευτικούς σκοπούς. 
  
 
Γράφημα  3: Ποσοστιαία απεικόνιση του τρόπου στήριξης των ιατρικών 
περιστατικών 
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Οικονομική Στήριξη Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη
Κατευθύνσεις σε διαδικαστικά θέματα Ψυχολογική Στήριξη
Μεταφορά με οχήματα του συλλόγου

Σειρά1 12% 30% 34% 16% 8%

Οικονομικ Ιατροφαρ Κατευθύν Ψυχολογι Μεταφορ

 
 
Από το σύνολο των 531 ιατρικών περιστατικών το Τμήμα Κοινωνικής και Ψυχολογικής 
Υποστήριξης ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των 531 (100 %) περιστατικών.  
 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία/δράση παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
 
• Είναι χρηστική για μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα παιδιών με ιατρικά προβλήματα, καθώς 
δεν περιορίζεται σε μια κατηγορία παθήσεων αλλά επεκτείνεται σε ποικιλία ιατρικών 
παθήσεων. 

• Είναι προσιτή και   σε  24ωρη βάση. 
• Επικεντρώνεται στο πρόβλημα, αυτό καθαυτό  του παιδιού. 
• Δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο, το γονέα ή τον κηδεμόνα του να συμμετέχει 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το χειρισμό του προβλήματος. 

• Είναι ευέλικτη καθώς αποφεύγονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διεύθυνση: Κορινθίας 27, Αμπελόκηποι 
Τηλέφωνο: 2107483665 /2107484010 
Fax: 210 7483654 
 
E-mail: medical@hamogelo.gr 
 

 
 
 

Το «Κέντρο Συμβουλευτικής 
και Ψυχολογικής 

Υποστήριξης Παιδιών με 
προβλήματα υγείας καθώς 
και τις οικογένειές τους» 
στεγάζεται στον 3ο όροφο 
του Ιδρύματος «ΤΖΕΝΗ 
ΚΑΡΕΖΗ» και εδρεύει στην 

Αθήνα. 
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Φροντίδα στο Σπίτι για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας 
 

Μία νέα πολύ σημαντική δράση μας ξεκίνησε το 2010, το πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ». Τη φετινή χρονιά ζητήθηκε η 
συνδρομή του Συλλόγου μας για 22 παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. 
Συγκεκριμένα, ομάδα επαγγελματιών υγείας (Ιατρός Συλλόγου, νοσηλευτής, κοινωνικός 
λειτουργός, ψυχολόγος, και εθελοντές γιατροί) πραγματοποίησε 49 επισκέψεις κατ’ 
οίκον, με κινητή ιατρική μονάδα του Συλλόγου, σε παιδιά που πάσχουν από σοβαρά 
προβλήματα υγείας και στην πλειοψηφία τους αδυνατούν να μετακινηθούν. Σε 
συνεργασία με τους Διευθυντές Κλινικών και υπό τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών, 
στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής, νοσηλευτικής, κοινωνικής και 
ψυχολογικής φροντίδας και η εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τα παιδιά και 
τις οικογένειες που υποστηρίζει ο Σύλλογος.  
 
Τα οφέλη είναι πολλαπλά, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι: 
• Βελτίωση συνθηκών φροντίδας των μικρών ασθενών στον οικείο χώρο του σπιτιού 

τους. 
• Υποστηρικτική βοήθεια στο οικογενειακό περιβάλλον. 
• Λιγότερη ταλαιπωρία για το παιδί και την οικογένεια από τις συχνές μετακινήσεις στο 

νοσοκομείο. 
• Διευκόλυνση του έργου των γιατρών και των νοσηλευτών που ζητούν την συνδρομή 

του Συλλόγου μας. 
• Αποσυμφόρηση και καλύτερη αξιοποίηση των νοσοκομειακών κλινών.  
• Μείωση κινδύνου προσβολής των παιδιών από ενδονοσοκομειακές  λοιμώξεις.  

 
 

 
 
 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΤΟΣ  2010 

 
Αριθμός παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας που εξυπηρετήθηκαν: 22 
 
Αριθμός επισκέψεων κατ’ οίκον: 49 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 
    

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

    

ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ:    
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 3 άτομα   

• ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 άτομο   
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων 
ωραρίων) 4 άτομα 89.000 €  
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    

• ΟΤΕ  2.600 €  

• ΔΕΗ   2.450 €  
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 
 
 
 

 
 
Ομάδα στόχος 
 
1. Παιδιά οικονομικά αδύναμων 

οικογενειών ανεξάρτητα από 
θρησκεία, εθνικότητα και φυλή. 

2. Οικογένειες των παιδιών. 
 
Κοινωνική ανάγκη / σκοπός 
 
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
επιβίωσης με την παροχή υλικής 
στήριξης. 
 
Τεκμηρίωση 
 
Η υποστήριξη παιδιών σε είδος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της συνολικής δράσης του 
συλλόγου. 
 

Η τράπεζα ειδών του συλλόγου λειτουργεί στην 
Αθήνα, στον Πύργο Ηλείας, στη Θεσσαλονίκη, 
στην Πάτρα, στην Κόρινθο και στη 
Χαλκίδα. Τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, σχολικά, 
είδη οικιακής χρήσης κ.α. τα οποία προσφέρονται 
από τον απλό κόσμο αλλά και από εταιρείες που 
θέλουν να συμβάλλουν στο έργο του συλλόγου, 
προσφέρονται σε πολλές οικογένειες για την 
κάλυψη βασικών αναγκών τους.  
 
Όμως οι δραστηριότητες του συλλόγου δεν 

περιορίζονται στην τράπεζα ειδών. Γίνεται προσπάθεια να βρεθούν σχολές ιδιωτικές ή μη, 
καθώς και φροντιστήρια για παιδιά 
οικογενειών που στηρίζει. 
Επίσης γίνεται μεσολάβηση για τη 
μεταγραφή παιδιών άπορων 
οικογενειών στην πόλη διαμονής τους. 
Και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, 
υπάρχει φροντίδα. Τους 
εξασφαλίζουμε μεταφορικό μέσο για 
τις μετακινήσεις τους, ώστε να 
συμμετέχουν σε διάφορες 
δραστηριότητες που δικαιούνται και 
πρέπει να έχουν όπως όλα τα παιδιά.  
Αρκετές φορές δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν θεατρικές 
παραστάσεις τα παιδιά μας και εμείς σε συνεννόηση με το θέατρο δίνουμε αυτή τη 
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δυνατότητα και σε παιδιά αδύναμων οικογενειών. Σε αρκετές περιπτώσεις καλύφθηκαν 
ανάγκες σε σχολεία ακριτικών περιοχών. Μια τέτοια περίπτωση ήταν αυτή του Δημοτικού 
Σχολείου του καταυλισμού αθιγγάνων του Δήμου Σοφάδων στην Καρδίτσα. Διατέθηκε ένα 
μεγάλο ποσό για την  
κάλυψη της τροφοδοσίας των μαθητών για όλο το έτος και συγχρόνως έγινες επίσκεψη στο 
σχολείο με εθελοντές και κοινωνικούς λειτουργούς. 

 
Ο Οργανισμός μας οργάνωσε  ανθρωπιστική 
αποστολή στη Σερβία κατά τη διάρκεια του πολέμου. 
Κινητή ιατρική μονάδα του Συλλόγου με εθελοντές και 
γιατρούς και φορτηγά που μετέφεραν 100 τόνους 
τρόφιμα, φάρμακα και ρούχα έφτασαν στη 
Γιουγκοσλαβία και 
προσπάθησαν να 
απαλύνουν τον πόνο 
μικρών και μεγάλων. Με 

πρωτοβουλία του Οργανισμού και με τη βοήθεια των Κινητών 
Ιατρικών Μονάδων που διαθέτει μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα 
παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, για να νοσηλευθούν σε 
ελληνικά νοσοκομεία. Δυο από αυτά τα παιδιά ήταν ο μικρός 
Gregor και ο μόλις 28 μηνών Kolza, που μεταφέρθηκαν στο 
Ωνάσειο για να χειρουργηθούν. Μετά το τέλος του πολέμου, η 
Ολυμπιακή Αεροπορία έκανε την πρώτη της τιμητική πτήση 
στη Γιουγκοσλαβία μεταφέροντας τους  ανθρώπους του 
Συλλόγου,  που είχαν πάρει μέρος στην αποστολή 
ανθρωπιστικής βοήθειας.  

Οι σεισμόπληκτοι της Τουρκίας χρειάστηκαν βοήθειά  και ο Σύλλογος  βρέθηκε κοντά τους. 
Σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά έστειλε είδη πρώτης ανάγκης στα παιδιά και στις 
οικογένειες τους.  

Ο μεγάλος σεισμός στην Αθήνα δημιούργησε 
προβλήματα σε πολλές περιοχές της πόλης. Σε 
συνεργασία με τους Δήμους, τις Νομαρχίες και το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ο Σύλλογος 
βρέθηκε στο πλευρό των σεισμοπλήκτων με 
εθελοντές, προσφέροντας φαγητό, ρούχα και 
πρώτες βοήθειες με τις κινητές ιατρικές μονάδες 
του. Ομάδα εθελοντών  βοήθησε στη συσκευασία 
τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για το 
δοκιμαζόμενο λαό του Ιράκ. 

Σε όλη την Ελλάδα αλλά κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, είναι μεγάλη η προσέλευση 
λαθρομεταναστών. Έρχονται ολόκληρες οικογένειες με όνειρα για μια καλύτερη ζωή που 
δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν πραγματοποιούνται. Συνήθως τα όνειρα των 
μεγάλων παρασέρνουν και μικρά παιδιά ακόμα και νεογέννητα. Στην Κω, ο Σύλλογος με τη 
βοήθεια μελών και εθελοντών βρέθηκε κοντά στα παιδιά και προσπάθησε να βελτιώσει τις 
συνθήκες διαβίωσής τους. Επισκέπτονταν κάθε εβδομάδα το χώρο που έμεναν, ένα χώρο 
διαμορφωμένο από το Δήμο του νησιού και προσέφεραν στα παιδιά τρόφιμα. 

Και το 2010 ενισχύσαμε το Σύλλογο Αφγανών Μεταναστών στην Ελλάδα με είδη ένδυσης, 
υπόδησης και τρόφιμα. Η πλειοψηφία των οικογενειών αυτών βρίσκετε εκτός 
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νομιμοποιητικής διαδικασίας για την παραμονή τους στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να 
στερούνται  κοινωνικοπρονιακών παροχών. Οι περισσότερες οικογένειες εξ αυτών είναι 
πολύτεκνες με αποτέλεσμα οι ανάγκες τους να είναι πολλαπλάσιες.  

Εκτός όμως από τις προαναφερθείσες δράσεις  η κοινωνική υπηρεσία του συλλόγου 
προσφέρει ενίσχυση σε είδος παιδιών και των οικογενειών τους, από ιδιωτική πρωτοβουλία 
ή μέσω παραπομπής από άλλους φορείς και υπηρεσίες.  

Η υποστήριξη παιδιών με είδη διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, σχολικά κ.α αποτελεί 
σημαντικό κομμάτι της συνολικής δράσης του συλλόγου καθώς τράπεζες ειδών 
δημιουργήθηκαν από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του. 
 
Κοινωνικοί λειτουργοί του συλλόγου συνεργάζονται με άπορες οικογένειες με ανήλικα 
παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών τους 
αλλά και με οικογένειες που μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσκαιρα, σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, με στόχο την κάλυψη των βασικών βιοτικών τους 
αναγκών και την παράλληλη κινητοποίηση των μελών της οικογένειας για συμπληρωματική 
δράση. 
 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
ΕΤΟΣ  2010 

 
Κατά το διάστημα από 1/1/2010 έως 31 /12 /2010 το Τμήμα Κοινωνικής Στήριξης του 
Οργανισμού ανταποκρίθηκε στο αίτημα για ενίσχυση σε είδος 1129 οικογενειών. 
 
Από τις παραπάνω οικογένειες οι: 
 

• 766 (68%) ήρθαν από ιδιωτική πρωτοβουλία 
 

• 363 (32%) ήρθαν μέσω παραπομπής από άλλους φορείς και υπηρεσίες 
 

 
Γράφημα 1: Ποσοστιαία απεικόνιση του τρόπου προσέλευσης των περιστατικών 
 

68%

32%

Ιδιωτική Πρωτοβουλία Παραπομπή από φορέα
 

 
Επίσης από το σύνολο των οικογενειών οι: 
 
• 362 (32%) προσήλθαν για πρώτη φορά στην υπηρεσία  
• 776 (68%) εξυπηρετούνται από προηγούμενες χρονιές 
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Γράφημα 2: Ποσοστιαία απεικόνιση των παλαιών και νέων οικογενειών   
στήριξης 
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Παλαιές οικογένειες Νέες οικογένειες
 

Οι εξυπηρετούμενες οικογένειες είχαν από 1 έως 9 παιδιά. 
 
 
Ο συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών  ήταν 2896 παιδιά εκ των οποίων τα 597 
(21%) ήταν παιδιά που δέχθηκαν τις υπηρεσίες του Οργανισμού για πρώτη φορά. 
 
Από το σύνολο των οικογενειών ποσοστό 21% αφορούσε σε πολύτεκνες οικογένειες ενώ 
οι μονογονεϊκές οικογένειες αφορούσαν σε ποσοστό που φτάνει το 41%. 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 
• Είναι προσιτή και προσβάσιμη σε μεγάλο πληθυσμό, καθώς τράπεζες ειδών λειτουργούν 

σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Πύργο Ηλείας και σε ώρες και ημέρες 
(08,00π.μ – 09,00μ.μ, καθημερινά) που μπορεί να προσέλθει και ο εργαζόμενος γονέας. 

• Είναι εύκολη στη χρήση, αφού δεν απαιτεί ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για τη 
συμμετοχή δεν απαιτείται πληθώρα αποδεικτικών εγγράφων. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ &  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
Διεύθυνση: Στουντίου 1 
& Γκλιάτη, Μαρούσι 
Τηλέφωνο/Fax: 
210 6095844 
 
E-mail: 
support@hamogelo.gr 
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Η οικογένεια αποτελεί το πιο σημαντικό κύτταρο της κοινωνίας. Οποιαδήποτε επιρροή  σε 
ένα  μέλος της επηρεάζει την λειτουργικότητα και τις σχέσεις των μελών μεταξύ τους. 
  
Κρίσιμες ή τραυματικές καταστάσεις, όπως η ανεργία, το διαζύγιο κ.α, μπορούν να 
οδηγήσουν στην αποδιοργάνωσή της και στην εμφάνιση σοβαρών δυσκολιών. 
  
Από το 1997 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στοχεύοντας στην παροχή κοινωνικής προστασίας 
προς τα παιδιά, μέσα από τις τράπεζες ειδών που λειτουργούν παρέχει σε πανελλήνια 
εμβέλεια, τις υποστηρικτικές του υπηρεσίες σε ένα μεγάλο αριθμό οικογενειών που 
βρίσκονται σε κρίση λόγω των πρόσκαιρων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν. 
  
Από τον Ιούνιο  του 2008 δε, με την 
ίδρυση του  Κέντρου Στήριξης Παιδιού 
&  Οικογένειας ο Οργανισμός μας 
επιχειρεί να συμβάλλει στην διασφάλιση 
της κοινωνικής ευημερίας και στην παροχή 
ασφάλειας στις ευάλωτες οικογένειες που 
βρίσκονται σε κρίση. 
  
Το Κέντρο  Στήριξης Παιδιού  & 
 Οικογένειας αποσκοπεί : 
  
 - στη συνέχιση της κάλυψης των 

πρωτογενών αναγκών για την επιβίωση οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
βιοποριστικά προβλήματα. 
 - στην ενδυνάμωση της ποιότητας της ζωής των μελών της οικογένειας. 
 - στην παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την 
κινητοποίηση των μελών της οικογένειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και 
την βελτίωση της λειτουργικότητας τους. 
 - στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας και την ενεργοποίηση των πηγών της προς την 
κατεύθυνση της γενικότερης υποστήριξης της οικογένειας σε κρίση. 
  
Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού &  Οικογένειας, στεγάζεται στον   χώρο του Πολιτιστικού 
Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αμαρουσίου, στην 
οδό Στουντίου 1, στο Μαρούσι.  
  
Στελεχώνεται από κοινωνικό λειτουργό και 
ψυχολόγο, οι οποίοι παρέχουν ειδική, 
εξατομικευμένη υποστήριξη στα παιδιά και 
τις οικογένειες τους που βρίσκονται σε 
κρίση λόγω των κοινωνικοοικονομικών 
δυσκολιών. 
  
Επιπλέον, στον χώρο και χάρη στις 
πολύτιμες χορηγίες από τον απλό κόσμο και 
τις εταιρίες που συμμετέχουν στις δράσεις 
του Οργανισμού μας, υπάρχουν  προθήκες 
με είδη διατροφής, ένδυσης, οικιακών 
συσκευών ,σχολικών ειδών και παιχνιδιών για την άμεση κάλυψη των βασικών αναγκών 
των  οικογενειών. 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 
    

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

    

ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ:    
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2 άτομα   

• ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 άτομο   

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 1 άτομο   
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων 
ωραρίων) 4 άτομα 90.500 €  
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διεύθυνση : Αγίας Ελένης και Πλήθωνος Γεμιστού 
Παλατιανή Ίλιον 
Τηλέφωνο : 2105781060 -  2118003075 
E-mail : ilion@hamogelo.gr 
 

Φέτος ο Οργανισμός μας «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» εγκαινίασε την λειτουργία ενός νέου 
χώρου στο Δήμο Ιλίου με σκοπό την κοινωνική 
και ψυχολογική στήριξη παιδιών και 
οικογενειών που ζουν στο Ίλιον αλλά και στις 
ευρύτερες περιοχές. 
 
Το «Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Παιδιών» βρίσκεται στην συμβολή 
των οδών Αγίας Ελένης και Πλήθωνος Γεμιστού 

στην περιοχή της Παλατιανής στο Ίλιον. Ο 
χώρος βρίσκεται μέσα σε ένα πάρκο και 
παραχωρήθηκε ευγενικά από τον Δήμο 
Ιλίου οπού και βοήθησε ουσιαστικά στην 
διαμόρφωση ενός κατάλληλου χώρου για 
τις ανάγκες των παιδιών και των 
οικογενειών. 
 
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 2 
Οκτωβρίου 2010 από τον Δήμαρχο Ιλίου, 
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κύριο Νίκο Ζενέτο και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με 
καλεσμένους φίλους, εθελοντές, εργαζομένους και παιδιά που διαμένουν στα σπίτια του 
Συλλόγου. Την συγκεκριμένη βραδιά βραβεύτηκαν όλοι οι χορηγοί που συνέβαλλαν στην 
διαμόρφωση του χώρου, ο δήμαρχος Ιλίου για την παραχώρηση αλλά και την στήριξη του 
έργου μας στο Ίλιον και ο κύριος Γιάννης Κουτσανδρέας, παιδοψυχίατρος, ο οποίος 
συνέβαλλε ουσιαστικά και καταλυτικά στην παρουσία του Συλλόγου στο Δήμο Ιλίου. 
 
Το «Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών»  αναλαμβάνει 

 Την λήψη ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών για παιδιά που βρίσκονται σε 
κίνδυνο 

 Πραγματοποίηση επιτόπιων παρεμβάσεων σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο 
 Χειρισμό υποθέσεων παιδιών που έχουν εξαφανιστεί ή απαχθεί 
 Συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών 
 Δημιουργική απασχόληση παιδιών 
 Ενημερώσεις σε σχολεία 
 Στήριξη παιδιών με προβλήματα διαβίωσης 
 Στήριξη παιδιών με προβλήματα 
υγείας και την μεταφορά τους με 
οχήματα υγείας του Συλλόγου 

 
Για την ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

το «Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Παιδιών» συνεργάζεται στενά με 
τις υπηρεσίες του Δήμου ανάμεσα στις οποίες 

 Την κοινωνική Υπηρεσία  
 Με το Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο  
 Τα Δημοτικά Ιατρεία 
 Το Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου  

 Το Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου  
 
 
Ο χρόνος του Οργανισμού με φυσική παρουσία στο Ίλιον λίγος αλλά οι ανάγκες που 

κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολλές. Από την πρώτη στιγμή ωστόσο η γειτονιά και οι 
κάτοικοι της περιοχής «αγκάλιασαν» και στήριξαν το έργο του Συλλόγου. Εθελοντές 
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βοήθησαν, έτρεξαν, κουράστηκαν αλλά έδωσαν έναν αέρα διάθεσης και προσφοράς, 
χορηγοί προμήθευσαν όλα τα απαραίτητα και εργαζόμενοι με επιστημονικότητα αλλά 
κυρίως με φιλικότητα, διάθεση και μεράκι έκαναν τον χώρο αγαπητό στα παιδιά και σημείο 
αναφοράς τους. 
 
Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές που βιώσαμε ήταν η χριστουγεννιάτικη διανομή 
τροφίμων, δώρων και γλυκισμάτων στα παιδιά και τις οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα διαβίωσης. Αυτή η διανομή έγινε στα πλαίσια γιορτής οπού ένας 
σημαντικός εθελοντής, ο Άγιος Βασίλης, μοίρασε τα δώρα στα παιδια, με τραγούδι και πολύ 
χορό. 
 
Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς και στους εθελοντές οπού με την δική τους 
συνδρομή το μήνυμα του Ανδρέα και του Οργανισμού υλοποιείται και στο Ίλιον. 
 
Σε όλους αυτούς ευχόμαστε …….. 
                                                Και του Χρόνου 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 
 

     

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

     

ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ:     

• ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 άτομο    
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση, σε 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων 
ωραρίων  37.500 €   
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 
 

 
 
 
 
 
Ο δεκάχρονος Ανδρέας ήταν  ένα ξανθό αγοράκι με μάτια γαλανά, συνεσταλμένο, με πολύ 
χιούμορ και πολλές ευαισθησίες για τον κόσμο γύρω του. Ένα παιδί που ποτέ δεν έχασε το 
θάρρος και την αισιοδοξία του, υποστήριζε με πάθος τις αρχές του και έπαιρνε πάντα το 
μέρος των αδυνάτων. 
 
Το κουράγιο και η υπομονή που έδειξε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε μέσα στο χώρο 
του νοσοκομείου, το μεγαλείο της ψυχής του  και το φωτεινό του χαμόγελο μας 
ευαισθητοποίησαν  και μας ένωσαν σε μια κοινή προσπάθεια με σκοπό  να κάνουμε 
πραγματικότητα το όραμα του, να  αγγίξουμε το όνειρό του. Αν και δε βρίσκεται πια κοντά 
μας παραμένει η κινητήριος δύναμή μας για την  πραγματοποίηση του δικού του ονείρου, 
ένα μεγάλο χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών. 
 
Έτσι λοιπόν το  1998 ξεκίνησε η δημιουργική απασχόληση στο νοσοκομείο Παίδων Αγ. 
Σοφία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Αιματολογίας Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) σε ειδικά 
διαμορφωμένο παιδότοπο με σκοπό τη διευκόλυνση της παραμονής των παιδιών στο 
δύσκολο χώρο του  νοσοκομείου και τη διατήρηση της καλής ψυχολογικής και 
συναισθηματικής κατάστασης των ίδιων, αλλά και των οικογενειών τους.  
 
Δέκα χρόνια μετά συνεχίζεται με το ίδιο ζήλο και κέφι προσφέροντας στα παιδιά όλων των 
κλινικών του Νοσοκομείου “Aγία Σοφία” Αθηνών ευκαιρίες για αυτοσχεδιασμό, δημιουργία, 
συνεργασία, χαλάρωση , εκτόνωση και πάνω απ’ όλα  χαμόγελο μέσα στο δύσκολο χώρο 
του νοσοκομείου. Ειδικά διαμορφωμένος παιδότοπος λειτουργεί και στην Δ’ Πανεπιστημιακή 
Κλινική (ΠΚ4), όπου τα παιδιά βρίσκουν απασχόληση και ξεγνοιασιά, δημιουργία και 
ψυχαγωγία. Στα υπόλοιπα τμήματα, λόγω έλλειψης παιδότοπων, η απασχόληση των 
παιδιών γίνεται στους θαλάμους νοσηλείας ή στα σαλονάκια επισκεπτών. 
 
Η μόνιμη ομάδα της Δημιουργικής Απασχόλησης στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία 
Αθηνών αποτελείται από ειδικό καλλιτεχνικής αγωγής, κοινωνική λειτουργό, παιδαγωγό, 
ψυχολόγο και κατάλληλα εκπαιδευμένους εθελοντές.  .   
 
Το 2005 η δημιουργική απασχόληση στο Νοσοκομείο Παίδων Αγ. Σοφία ονομάστηκε 
«Αλεξία Κατσαούνη» στη μνήμη της αγαπημένης μας εθελόντριας, η οποία δυστυχώς έφυγε 
από κοντά μας πολύ νωρίς. 
 
Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται με επιτυχία η δημιουργική απασχόληση  και στα 
δυο  Παιδιατρικά νοσοκομεία Πατρών, στο  Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και στην 
Παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Ρίου. Το 
Μάιο του 2007 παραχωρήθηκε στον Οργανισμό  μας  κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος 
από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και λειτούργησε για πρώτη φορά play room. Ο 
πολύχρωμος και χαρούμενος παιδότοπος γεμάτος από παιχνίδια και ζωγραφιές των παιδιών, 
λειτουργεί τα απογεύματα, με το συντονισμό εργαζόμενου ψυχολόγου του Οργανισμού και 
τη βοήθεια εθελοντών. Στη δημιουργική απασχόληση, που γίνεται σ΄ αυτόν το χώρο, 
συμμετέχουν  νοσηλευόμενα παιδιά της χειρουργικής και παθολογικής πτέρυγας, μετά από  
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συνεννόηση με το γραφείο προϊσταμένης η οποία μας υποδεικνύει  τα παιδιά που 
μπορούν να επισκεφτούν το χώρο. 
 
Στα νοσοκομεία Αχέπα και Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης  βρίσκεται επίσης μια μικρή όαση 
γέλιου και ξεγνοιασιάς. Η ψυχολόγος που συντονίζει τη δράση του προγράμματος 
Δημιουργικής Απασχόλησης σε συνεργασία με τους εθελοντές χαρίζουν στα παιδιά που 
νοσηλεύονται όμορφες στιγμές.  Στο νοσοκομείο Αχέπα η δημιουργική απασχόληση  
πραγματοποιείται στον παιδότοπο του Παιδο-ογκολογικού Αιματολογικού τμήματος της 
Παιδιατρικής κλινικής. Ο χώρος αυτός είναι ειδικά διαμορφωμένος, ώστε να μπορεί να 
στεγάζει τους δασκάλους που καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών αλλά και να 
φιλοξενεί τα άτομα του Οργανισμού  μας  που ασχολούνται με τις ανάγκες των παιδιών για 
διασκέδαση. Στο αντίστοιχο τμήμα της Παιδιατρικής κλινικής του Ιπποκράτειου 
νοσοκομείου υπάρχει ένας μικρός χώρος που λειτουργεί αποκλειστικά ως παιδότοπος. Με 
την πρόσφατη ανακαίνιση που έγινε στο τμήμα, την άνοιξη του 2009, το σχολείο  βρίσκεται 
σε ξεχωριστό χώρο, οπότε τα άτομα του Οργανισμού  απασχολούν τα παιδιά σε χώρο 
παιχνιδιού. Στα τμήματα των δύο νοσοκομείων νοσηλεύονται και παιδιά ξενόγλωσσα, 
κυρίως από την Αλβανία και την Τουρκία, τα οποία, αν και τις περισσότερες φορές δε 
γνωρίζουν ελληνικά,  μέσα από τη δημιουργία μας χαρίζουν το πιο όμορφο χαμόγελό τους.  
Η θεραπευτική αξία της προσπάθειάς μας είναι άμεσα ορατή, αφού τα παιδιά γίνονται πιο 
ανεκτικά στη θεραπεία, επικοινωνούν και συνεργάζονται καλύτερα με τους γύρω τους 
(γονείς, ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό, ομάδες παιδιών), εξωτερικεύουν και μοιράζονται 
τα συναισθήματα τους και αποκτούν υπομονή, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. 
 
 Επιπλέον, σε συνεργασία με το τμήμα κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης του 
Οργανισμού μας, καλύπτονται περιστατικά αμέλειας ή εγκατάλειψης παιδιών που πρέπει να 
νοσηλευθούν για τις απαραίτητες εξετάσεις, στα Νοσοκομεία Παίδων. Για όσο διάστημα 
βρίσκονται στο νοσοκομείο, τη φροντίδα τους αναλαμβάνουν κυρίως εθελοντές. Η 
προσφορά των ανθρώπων αυτών, που καλύπτουν τις βάρδιες και ιδιαίτερα τις νυχτερινές 
στην 24ωρη φροντίδα των παιδιών, είναι ανεκτίμητης αξίας, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη 
του ότι οι περισσότεροι εργάζονται ή σπουδάζουν και πρoσφέρουν τις ώρες  της 
ξεκούρασης ή της διασκέδασής τους! 
 
Η Δημιουργική Απασχόληση των παιδιών περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: 
• Ατομικό –ομαδικό παιχνίδι με τα νοσηλευόμενα παιδιά στους ειδικά διαμορφωμένους 

παιδότοπους του νοσοκομείου, καθώς και στους θαλάμους νοσηλείας, ανάλογα με τις 
ανάγκες - κατάσταση των παιδιών και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των θεραπόντων 
ιατρών 

• Συνεργασία με τους ιατρούς και νοσηλευτές των τμημάτων για την κλινική πορεία των 
παιδιών, για τις νέες εισαγωγές  και παράλληλα παρατήρηση-ενημέρωση για τυχόν 
αλλαγές στην ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση μέσα από τη δημιουργική 
απασχόληση. 

• Διοργάνωση και συμμετοχή σε πάρτυ γενεθλίων, σε εποχιακές εκδηλώσεις του 
Οργανισμού (χριστουγεννιάτικες, αποκριάτικες γιορτές κ.α..), με επίσκεψη κλόουν και 
ταχυδακτυλουργών,  αγαπημένων τραγουδιστών, ηθοποιών και αθλητών. 

• Διανομή παιχνιδιών, χριστουγεννιάτικων δώρων και πασχαλινών χειροποίητων 
λαμπάδων (η κατασκευή τους γίνεται με την πολύτιμη βοήθεια των γονέων και των 
παιδιών που νοσηλεύονται στο Τμήμα Αιματολογίας και Ογκολογίας ) στα 
νοσηλευόμενα παιδιά όλων των Κλινικών του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Αγία Σοφία 
με την ευγενική χορηγία εταιριών, καταστημάτων και ιδιωτών. 

• Ζωγραφική, χαρτοκοπτική και χειροτεχνίες με ανακυκλώσιμα υλικά 
• Καλλιτεχνικές κατασκευές και κόσμημα , μαθήματα κεντήματος και πλεξίματος 
• Επιτραπέζια  παιχνίδια 
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• Συμβολικό, μουσικό και θεατρικό παιχνίδι 
• Εποχιακές κατασκευές 
• Εποχιακή διακόσμηση χώρων του νοσοκομείου 
• Αφήγηση παραμυθιών & διηγημάτων ή αυτοσχέδιων ιστοριών που εμπνέονται τα παιδιά 
• Τραγούδι με συνοδεία κιθάρας ή πιάνου/αρμόνιου  

Μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες, προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά το 
μήνυμα ότι το νοσοκομείο μπορεί να αποτελέσει και χώρο παιχνιδιού, χαράς και 
δημιουργίας – εκτός από πλαίσιο που συνδέεται με ασθένειες και πόνο. Η ευχάριστη 
ατμόσφαιρα που δημιουργείται διώχνει την ένταση και επιδρά λυτρωτικά στις ψυχές 
παιδιών, γονέων και νοσηλευτών. Με το συνδυασμό μάθησης και ψυχαγωγίας παρέχονται 
εναλλακτικοί τρόποι ψυχολογικής στήριξης και αυτοέκφρασης, που έχουν ως αποτέλεσμα 
την ενίσχυση της προσπάθειας των παιδιών και των οικογενειών τους να αντιμετωπίσουν 
τις δυσκολίες που φέρνει η ασθένεια στη ζωή τους.  

Οι καλές εντυπώσεις  αυτής της δράσης μας, τόσο των νοσηλευόμενων παιδιών όσο και 
των γονέων, έχουν φτάσει στη Μ. Βρετανία και την Ολλανδία. Οι μικροί μας φίλοι ήρθαν 
στη χώρα μας με σκοπό να περάσουν ξέγνοιαστα  τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά 
δυστυχώς προέκυψαν κάποια ξαφνικά προβλήματα υγείας,  τα οποία τους περιόρισαν σ’ ένα 
δωμάτιο νοσοκομείου. Η δημιουργική απασχόληση ήταν πολύ βοηθητική στη δική τους 
περίπτωση καθώς η γλώσσα δεν τους επέτρεπε  να επικοινωνήσουν με τα υπόλοιπα 
νοσηλευόμενα παιδιά. 

Η δημιουργική απασχόληση στα Νοσοκομεία Παίδων είναι πολύ σημαντική κάτι που γίνεται  
φανερό στα λόγια νοσηλευτών, γιατρών, εθελοντών, γονέων και παιδιών. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-«ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ» 

 ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
16 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ένα μικρό αγόρι οραματίστηκε την ίδρυση ενός 

συλλόγου, όπου όλα τα παιδιά θα είναι ίσα, ασφαλή και με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο 
τους. Αυτό το αγόρι μπορεί να μην είναι ανάμεσα μας πια, αλλά μας έμαθε να δίνουμε την 
καρδιά μας και την ψυχή μας  στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη  και περνάνε δύσκολες 
στιγμές. 
Λειτουργώντας με οδηγό αυτόν τον σκοπό, ξεκίνησε η δημιουργική απασχόληση στο τμήμα 
Αιματολογίας – Ογκολογίας ( ΤΑΟ ) στο Ν.Π. ΑΓ.ΣΟΦΙΑ, αρχικά από μια ομάδα έφηβων 
εθελοντών και αργότερα  από μια  μόνιμη ομάδα ειδικών επαγγελματιών.  
 
 
Ο αγώνας των μικρών νοσηλευόμενων παιδιών δύσκολος. 
Η αγωνία και ο φόβος των γονιών τους τεράστια. 
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Η δημιουργική απασχόληση στα νοσηλευόμενα παιδιά του τμήματος, ζωτικής 
σημασίας. 
 

 
Με εργαλεία μας απλά υλικά, όπως το γέλιο, το παιχνίδι, το τραγούδι, τη συζήτηση, την 
ανθρωπιά, υποστηρίζουμε, ενισχύουμε και ενδυναμώνουμε πρώτα τα ίδια τα παιδιά και 
παράλληλα τους γονείς τους. Σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή στάθηκε η μεταφορά των 
ογκολογικών κλινικών του νοσοκομείου Αγ. Σοφία, στην ειδικά διαμορφωμένη ογκολογική 
μονάδα  του,  « ΕΛΠΙΔΑ », αφού είναι  ένας χώρος  πολύ προστατευμένος , απομονωμένος 
και πολύ καθαρός. 

 
Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών γίνεται  καθημερινά (7 μέρες την εβδομάδα) στους 
τρεις παιδότοπους που λειτουργούν στην κλινική του τμήματος Αιματολογίας – Ογκολογίας, 
αλλά και πολλές φορές στα δωμάτια τους και περιλαμβάνει  ατομικό –ομαδικό παιχνίδι, 
δημιουργία μέσω ζωγραφικής, κατασκευών, χειροτεχνιών, ευκαιρίες για αυτοσχεδιασμό και 
έκφραση, εκτόνωση και χαλάρωση. Επίσης, διοργάνωση εκδρομών, πάρτυ γενεθλίων, 
θεατρικών παραστάσεων, εποχιακών γιορτών με συμμετοχή κλόουν, ταχυδακτυλουργών 
και αγαπημένων καλλιτεχνών. 
 
Μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά το μήνυμα, 
ότι το νοσοκομείο μπορεί να αποτελέσει και χώρος παιχνιδιού, χαράς και δημιουργίας.  Η 
ευχάριστη ατμόσφαιρα που κυριαρχεί τις ώρες της δημιουργικής απασχόλησης διώχνει την 
ένταση και επιδρά λυτρωτικά στις ψυχές παιδιών, γονέων, νοσηλευτών και γιατρών.  Με το 
συνδυασμό δημιουργίας, μάθησης και ψυχαγωγίας παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι 
αυτοέκφρασης και ψυχολογικής στήριξης, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της προσπάθειας 
των παιδιών και των οικογενειών τους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που φέρνει η 
ασθένεια στη ζωή τους.  
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Η θεραπευτική αξία της προσπάθειάς μας 
είναι άμεσα ορατή, αφού τα παιδιά γίνονται 
πιο ανεκτικά στη θεραπεία, επικοινωνούν 
και συνεργάζονται καλύτερα με τους γύρω 
τους (γονείς, νοσηλευτές, άλλα παιδιά), 
εξωτερικεύουν τα συναισθήματα που τα 
καταβάλλουν και αποκτούν υπομονή, 
αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Την ώρα που 
παίζουν, τα παιδιά εκφράζουν τον 
εσωτερικό τους κόσμο και τα συναισθήματά 

τους, τη χαρά ή τη λύπη τους, τις ελπίδες, 
τα όνειρα και τις προσδοκίες τους ή τους 
φόβους, τις ανασφάλειες και τις ανησυχίες 
τους.  Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να 
κατανοήσουμε βαθύτερα την ψυχολογική 
τους κατάσταση και να συμβάλλουμε 
ενεργά και θετικά στη βελτίωση της 
διάθεσής τους.  

Επομένως, μπορούμε να 
συμπεράνουμε, ότι η δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών που 

νοσηλεύονται, αποτελεί πλέον 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς 
τους, που τους προσφέρει ξεγνοιασιά και 
αισιοδοξία, τρόπους αυτοέκφρασης και 
εξωτερίκευσης συναισθημάτων, διασκέδαση 
και ψυχαγωγία, αλλά και μαθήματα 
κοινωνικότητας και καλής συμπεριφοράς.  
Τα βοηθάει να αναπτύξουν προσοχή, τάξη 
και μεθοδικότητα, καλλιεργεί τη φαντασία, 
την επινοητικότητα και την 
παρατηρητικότητά τους.  Διακρίνουμε, 

λοιπόν, ότι η δημιουργική απασχόληση στα 
Νοσοκομεία Παίδων είναι απαράμιλλης 
σημασίας, κάτι που γίνεται περισσότερο 
εμφανές αν αναλογιστεί κανείς τα λόγια, 
γονέων: 
 
«Όταν ήρθα στο ΤΑΟ το αισθάνθηκα πολύ 
ψυχρό τμήμα, γιατί με τα προβλήματα που 
έχει ο καθένας εδώ, θα είναι κλεισμένος στο 
εαυτό του.  Τελικά είχα κάνει λάθος όταν το 
απόγευμα βγήκαμε στο μικρό αλλά ζεστό 
όμως παιδότοπο που μας υποδέχθηκαν με 
χαμόγελο και αγάπη αμέσως ένοιωσα πολύ όμορφα. Έχουν ένα δικό τους τρόπο να σε 
προσκαλούν στην παρέα τους και να σε κάνουν να ξεχνάς που βρίσκεσαι και τι σου 
συμβαίνει.  Είμαστε μέσα 3 μήνες και δεν το έχω καταλάβει.  Κάθε απόγευμα είναι σαν να 
βρίσκομαι στην παιδική χαρά της γειτονιάς μου.  Μαζί με τα κορίτσια του χαμόγελου οι 
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μέρες και οι ώρες του απογεύματος περνάνε 
υπέροχα.  Εύχομαι πάντα να έχετε αυτό το 
χαμόγελο στα πρόσωπά σας και να είστε 
πάντα καλά με όλη μου την ψυχή.  Σας το 
εύχομαι.  Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις 
όμορφες μέρες που περνάτε μαζί μας.   Με 
αγάπη η μαμά του Γιώργου.» 

               
Γιωτα Λ. ( Μητέρα νοσηλευόμενου στο 
ΤΑΟ) 

 
«Όταν ήρθαμε στο ΤΑΟ η Μαρία ήταν πολύ 
φοβισμένη με όλους.  Όμως τα παιδιά από 
το «Χαμόγελο του Παιδιού κατάφεραν να 
την κάνουν να γελάσει και να νοιώσει άνετα 
και περιμένει πότε θα έρθει η στιγμή για να 
αγκαλιάσει τα κορίτσια και να παίξουν μαζί 
της.» 
                                                                
Ελένη Δ. (Μητέρα νοσηλευόμενου 
παιδιού) 

 
Παράλληλα, συνεχίσαμε να έχουμε στενή 
συνεργασία με την ομάδα της 
Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου, 
υπό την εποπτεία της παιδοψυχιάτρου Κας 
Μάγδας Λιακοπούλου.  Σε αυτές τις 
συναντήσεις συζητούνται περιπτώσεις παιδιών 
που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και 
φροντίδας, από πλευράς ψυχολογικής 
κατάστασης, προόδου της θεραπείας τους ή 
προσωπικών δυσκολιών των ίδιων των παιδιών 
ή των οικογενειών τους. 

 
Ταυτόχρονα, η δημιουργική απασχόληση 
λειτούργησε και φέτος στον ειδικά 
διαμορφωμένο παιδότοπο στη Δ’ 
Πανεπιστημιακή Κλινική (ΠΚ4), για τα παιδιά 
των Παιδιατρικών και Πανεπιστημιακών 
Κλινικών. Στα υπόλοιπα τμήματα, λόγω 
έλλειψης παιδότοπων, η δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών γίνεται στους 
θαλάμους ή στα σαλονάκια επισκεπτών. 
 
Συγχρόνως, με το Νοσοκομείο Παίδων 
«Αγλαΐα Κυριακού» συνεργαζόμαστε (από το 
Μάρτιο του 2001), για την κάλυψη απασχόλησης, ψυχολογικής στήριξης ή φροντίδας 
παιδιών, σε συνεννόηση με την Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και φυσικά μετά από 
σχετική παραπομπή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του συλλόγου μας.   



 62
 
Όλη αυτή η προσπάθειά μας, ενισχύεται με 
τη συμμετοχή των εθελοντών. Η προσφορά 
και η συμβολή τους είναι καταλυτική. 
Άνθρωποι κάθε ειδικότητας και ηλικίας, που 
είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν, είτε 
απασχολώντας δημιουργικά τα νοσηλευόμενα 
παιδιά, είτε καλύπτοντας βάρδιες (και 
ιδιαίτερα τις νυχτερινές) στην 24ωρη 
φροντίδα των παιδιών. Οι εθελοντές αυτοί 
εντάσσονται στις δραστηριότητες του 
συλλόγου στα νοσοκομεία, αφού πρώτα 
παρακολουθήσουν σεμινάρια και ενημερώσεις 
από την δημιουργική ομάδα σε συνεργασία με το τμήμα εθελοντών. 
 
Παραθέτουμε τα στατιστικά στοιχεία του έτους:  
 
Ο αριθμός των παιδιών που απασχολήθηκαν μέσα στο 2010, ανά μήνα ήταν : 

 
Ιανουάριος  437 
Φεβρουάριος  467 
Μάρτιος  813 
Απρίλιος  683 
Μάιος   898 
Ιούνιος  901 
Ιούλιος  705 
Αύγουστος  643 
Σεπτέμβριος  656 
Οκτώβριος  687 
Νοέμβριος  670 
Δεκέμβριος  483 

 
Η αντίστοιχη συμμετοχή εθελοντών ανά μήνα ήταν : 

 
Ιανουάριος             36 
Φεβρουάριος  38 
Μάρτιος                  12 
Απρίλιος   25 
Μάιος      29 
Ιούνιος                    24 
Ιούλιος                    14 
Αύγουστος    6 
Σεπτέμβριος    3 
Οκτώβριος  11 
Νοέμβριος  18 
Δεκέμβριος    9 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ     
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 άτομο    

• ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 1 άτομο    
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων 
ωραρίων) 2 άτομα 36.000 €   
ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     

• Διαγνωστικά κέντρα – 
Μικροβιολογικά 
εργαστήρια     

• Κέντρα ειδικών 
θεραπειών 
(φυσικοθεραπείες, 
λογοθεραπείες, 
εργοθεραπείες, ειδικές 
διαπαιδαγωγήσεις κλπ)     

• Ξενοδοχεία κοντά στα 
Νοσοκομεία Παίδων     

• Αεροπορικές εταιρείες     
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΑΧΕΠΑ  ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα ψηλό κάστρο ζούσε μια ομάδα παιδιών. Αυτά τα 

παιδιά είχαν ένα τρελό όνειρο, να γίνουν 
παλαιστές. Προπονούνταν κάθε μέρα 
σηκώνοντας βάρη και τρέχοντας στους 
διαδρόμους. Είχαν βέβαια και βοηθούς τους 
προπονητές τους που με τη σοφία και την 
εξυπνάδα τους μάθαιναν τις καλύτερες 
κινήσεις για να βγαίνουν πάντα νικητές. Τα 
παιδιά όταν ήταν έτοιμα, ξεκίνησαν να 
παίρνουν μέρος σε αγώνες και πάντα μα 
πάντα κέρδιζαν. Για να γίνουν όμως 
πρωταθλητές, έπρεπε να κερδίσουν τον πιο 
δύσκολο αντίπαλό τους. Ήταν ο Καρκίνος, 
ένας παλαιστής με λαδωμένο κορμί, το χέλι 
του ρινγκ, ένας ακροβάτης που σου 

γλιστρούσε από τα χέρια μόλις πήγαινες να κάνεις μια λαβή. Τα παιδιά έτρεμαν στην ιδέα να 
έχουν απέναντι τους αυτό τον αντίπαλο καθώς από ότι είχαν ακούσει ήταν ανίκητος. 
Ευτυχώς είχαν πάντα κοντά τους τους προπονητές που τους ενθάρρυναν. Έτσι δεν το 
έβαλαν κάτω.  Είχαν μπροστά τους έναν χρόνο να προετοιμαστούν για να κερδίσουν το 
τουρνουά και τους περίμενε σκληρή δουλειά.  
 Ξεκίνησαν την Άνοιξη να εξασκούνται σε δύσκολες λαβές, όταν οι προπονητές τους 
έκαναν μια έκπληξη. Έφεραν στο κάστρο έναν ταλαντούχο μάγο. Ο μάγος τους άφησε με 
το στόμα ανοιχτό καθώς με τα κόλπα του μεταμόρφωνε τα άψυχα σε ζωντανά και μαζί με 
τους φίλους του τους ταχυδακτυλουργούς, έμαθαν στα παιδιά ότι τίποτα δεν είναι αυτό 
που φαίνεται και τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Δίνοντας στα παιδιά κουράγιο έφτασε το 
Πάσχα. Όλοι μαζί, προπονητές και 
παιδιά, άναψαν λαμπάδες που είχαν 
φτιάξει παρέα, τσούγκρισαν κόκκινα 
αυγά και τραγούδησαν το Χριστός 
Ανέστη. Οι μέρες περνούσαν και το 
Καλοκαίρι δεν άργησε να έρθει. Η ζέστη 
ήταν αφόρητη. Τα παιδιά ίδρωναν κάτω 
απ τα βάρη και ένιωθαν τα κορμιά τους 
να καταπονούνται. Ορισμένα δεν 
άντεξαν. Ήταν πολύ δύσκολος ο αγώνας 
για την νίκη και αυτά πολύ αδύναμα, 
οπότε λύγισαν. Τα παράτησαν, έφυγαν 
από το κάστρο και πήγαν να ζήσουν σε 
έναν τόπο μακρινό που δεν χρειαζόταν 
να αγωνιστούν πια για τίποτα παρά μόνο να ζουν γαλήνια. Αυτό το γεγονός όμως έκανε τα 
υπόλοιπα παιδιά ακόμα πιο δυνατά. Οι προπονητές θέλοντας να δείξουν στα παιδιά ότι αυτά 
που έφυγαν θα είναι για πάντα κοντά τους και θα ενισχύουν τη δύναμή τους, έφτιαξαν έναν 
χάρτινο βυθό με λογής λογής ψαράκια που κάθε ένα είχε το όνομα από κάποιο παιδί. Έτσι 
συμπληρώθηκε η αρχική ομάδα. Στο βυθό της ψυχής τους τα παιδιά θα έχουν για πάντα 
χαραγμένο ότι για να μπορούν να συνεχίσουν τον οποιοδήποτε αγώνα, θα πρέπει να είναι 
ενωμένα. Και τότε τους δόθηκε και ένα δώρο, ένα τσουβάλι. Τα παιδιά δεν κατάλαβαν σε τι 
μπορεί να χρησιμεύσει ένα τσουβάλι και έτσι συνέχισαν τις προπονήσεις. Το φθινόπωρο ο 
καιρός χάλασε, η μέρα σκοτείνιασε και έπεφτε συνεχώς βροχή. Οι προπονητές σκέφτηκαν 
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να κάνουν κάτι για να διασκεδάσουν τα παιδιά τα οποία χρειάζονταν ένα μικρό διάλλειμα 
από τις προπονήσεις. Αγόρασαν πολλές όμορφες και πολύχρωμες χάντρες, πετονιά και 
διάφορα εργαλεία, ώστε να κατασκευάσουν τα παιδιά βραχιόλια. Η ιδέα των προπονητών 
ήταν πολύ έξυπνη και πετυχημένη. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν.  Έφτιαξαν πάρα πολλά 
κοσμήματα σε πάρα πολλά χρώματα και σχέδια. Όταν πλέον όλα είχαν τουλάχιστον από 
τρία, σταμάτησαν αφού έπρεπε να επιστρέψουν στον στόχο τους. Οι προπονητές τους 

τόνισαν ότι δεν πρέπει να βγάλουν τα 
βραχιόλια μέχρι να τους πουν αυτοί. Η 
χρονιά έφτασε στο τέλος της και τα παιδιά 
πριν έρθει η ώρα για τον αγώνα, 
υποδέχτηκαν στο κάστρο τον αγαπημένο 
τους Άγιο, τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος τους 
είχε φέρει ακριβώς τα δώρα που είχαν 
ζητήσει. Η χορωδία του Αγίου τραγούδησε 
τα κάλαντα και με το μεγαλύτερο και 
ομορφότερο χαμόγελό τους στα πρόσωπά 
τους τα παιδιά ξεκίνησαν για τον αγώνα. Οι 
προπονητές τα φώναξαν για να τους 
δώσουν 
κάτι 

τελευταίο. Είχαν γεμίσει το τσουβάλι που τους είχαν 
χαρίσει με αλεύρι, το ψεύτικο δηλαδή χιόνι που είχε πάνω 
του ο Άγιος Βασίλης και τους συμβούλεψαν να το έχουν 
κρυμμένο πίσω από την πλάτη τους και να το 
χρησιμοποιήσουν όταν πρέπει.  
 Η αίθουσα ήταν γεμάτη. Το κοινό ζητωκραύγαζε 
υπέρ του ανίκητου Καρκίνου. Τα παιδιά ανέβηκαν στο 
ρινγκ και ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά τους. Ήταν 
πανύψηλος, μυώδης και αγριεμένος. Τα παιδιά σάστισαν. 
Ένιωσαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα από όλα 
όσα έμαθαν μέσα στο χρόνο. Το καμπανάκι χτύπησε και 
ο αγώνας άρχισε. Ο Καρκίνος ορμούσε πάνω στα παιδιά 
και το γλοιώδες από το λάδι δέρμα του έκανε αδύνατο το 
να τον πιάσουν. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν 
με ελιγμούς να τον αποφεύγουν. Και τότε ακούστηκε μια φωνή «Βγάλτε τα βραχιόλια 
τώραααα!!!». Τα παιδιά σε δευτερόλεπτα θυμήθηκαν τα λόγια των προπονητών και 
τράβηξαν τα βραχιόλια που φορούσαν. Αυτά κόπηκαν και χύθηκαν όλες οι χάντρες μέσα 
στο ρινγκ. Ο Καρκίνος γλίστρησε πάνω στις χάντρες και έπεσε κάτω. Σκέφτηκαν το 
τσουβάλι με το αλεύρι. Το έριξαν όλο πάνω στον Καρκίνο, αυτό κόλλησε στο λάδι και έτσι 
τον τσάκωσαν απ τα χέρια και τα πόδια και τον κράτησαν κάτω μέχρι να τελειώσει η 
αντίστροφη μέτρηση. Ναιαιαιαι!!!! Τα παιδιά ήταν οι νικητές. Το κοινό δεν μπορούσε να το 
πιστέψει. Τους πετούσαν λουλούδια και το χειροκρότημα ήταν τόσο δυνατό που δεν 
ακουγόταν ο εκφωνητής. Το ακατόρθωτο έγινε δυνατό. Η χαρά μεγάλη. Παιδιά και 
προπονητές ένιωσαν μια τεράστια ανακούφιση.  
 Ύστερα από μια τέτοια νίκη, που ήταν και ο στόχος των παιδιών, δεν χρειαζόταν πια 
να συμμετέχουν σε άλλους αγώνες. Αποφάσισαν λοιπόν να φύγουν από το κάστρο και να 
ζήσουν όπως όλα τα παιδιά του κόσμου. Οι προπονητές όμως δεν εγκατέλειψαν το κάστρο. 
Μια καινούργια ομάδα παιδιών έφτασε με το ίδιο όνειρο, να γίνουν δηλαδή παλαιστές και να 
κερδίσουν τον Καρκίνο ο οποίος δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν σταμάτησε να παίρνει 
μέρος σε αγώνες. Οι προπονητές για ακόμη μία φορά θα βοηθήσουν τα παιδιά που σίγουρα 
θα βγουν και αυτοί νικητές.  
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ     

• ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1    
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων 
ωραρίων) 1 άτομο 21.000 €   
ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     
• Παραμύθια-Βιβλία 

παιδικών κατασκευών     

• Εποχιακά Είδη     
• Δώρα- παιχνίδια  για τα 

παιδιά     
• Υλικά χειροτεχνίας και 

κατασκευών     
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

 
Η δημιουργική απασχόληση στα νοσηλευόμενα παιδιά της Παιδιατρικής του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών  και του  Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Καραμανδάνειο, 
συνεχίζεται για 10η συνεχή χρονιά με σκοπό την όμορφη και ξέγνοιαστη απασχόληση των 

νοσηλευόμενων παιδιών. 
 
Στόχος της δημιουργική απασχόλησης είναι η 
διευκόλυνση της παραμονής των παιδιών  και η 
διατήρηση της καλής ψυχολογικής και 
συναισθηματικής τους κατάστασης στο δύσκολο 
αυτό χώρο του νοσοκομείου, ενώ παράλληλα 
προσφέρει αποφόρτιση στους γονείς που 
συνοδεύουν τα παιδιά στο νοσοκομείο και τους 
εξασφαλίζει τον ελάχιστο χρόνο μέσα στο 
περιβάλλον του νοσοκομείου. 
 
Τα περισσότερα από τα παιδιά βρίσκονται στο 
νοσοκομείο ξαφνικά για κάποιο ιατρικό λόγο, 

κάποια παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα, άλλα για μεγαλύτερο με αποτέλεσμα να βγουν 
από το πρόγραμμα που είχαν πριν την εκεί 
εισαγωγή τους. Οι καθημερινές ιατρικές 
εξετάσεις που κάνουν τα παιδιά, οι επισκέψεις 
των γιατρών και η συχνή παρακολούθηση από 
τους νοσηλευτές, συχνά τρομάζουν τα παιδιά 
στην ιδέα πως πρέπει πάλι να υποστούν κάποια 
συγκεκριμένη ιατρική εξέταση. 
                                                                                                                                                   
Σε αντίθεση έχουμε διαπιστώσει πως η δική μας 
επίσκεψη βλέποντας το σήμα του «Χαμόγελου 
του Παιδιού» και η παρουσία των εθελοντών 
μαζί με εργαζόμενο ψυχολόγο του Συλλόγου, 
μεταφέρει τους μικρούς ασθενείς σ ‘ ένα άλλο 
κλίμα μαγευτικό, χαρούμενο, ξέγνοιαστο σε 
διασκεδαστικά και δημιουργικά παιχνίδια ανάλογα με την ηλικία τους.   
 
Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών γίνεται τόσο στους θαλάμους των παιδιών όσο και σ’ 
ένα παιδότοπο που βρίσκεται μέσα στο χώρο και των δυο νοσοκομείων κατάλληλος 

διαμορφωμένος με παιχνίδια. Οι μικροί ασθενείς 
μαζί με την δική μας βοήθεια και καθοδήγηση 
έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν κατασκευές 
(όπως για παράδειγμα κάρτες  
χριστουγεννιάτικες,  πασχαλινές και κάρτες που 
θέλουν να χαρίσουν στους ιατρούς και στο 
νοσηλευόμενο προσωπικό ευγνωμονώντας τους 
για την ιατρική παρακολούθηση, αποκριάτικες 
μάσκες, καπελάκια κ.λ.π.), να παίξουν με 
επιτραπέζια, εκπαιδευτικά παιχνίδια, παζλ, 
κούκλες, αυτοκινητάκια, τουβλάκια, ντόμινο, 
κουκλόσπιτο καθώς και να ζωγραφίσουν με 
μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, νερομπογιές. Επίσης 
διαβάζουμε παραμύθια στα παιδιά μικρότερης 
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ηλικίας ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά δανείζονται κάποια λογοτεχνικά βιβλία και τα 
επιστρέφουν όταν τελειώσουν. 
 
Πέρα από την ικανοποίηση που παίρνουν τα παιδιά και το όμορφο συναίσθημα ότι έπαιξαν και 
ταξίδεψαν στο κόσμο του παιχνιδιού, πολλά είναι και τα συναισθήματα των γονέων τους οι 
οποίοι στενοχωριούνται για την παρουσία των παιδιών τους στο χώρο του νοσοκομείου και μια 
δραστηριότητα σαν την δική μας την θεωρούν πολύ αξιόλογη και απαραίτητη.  
Αρκετοί γονείς μας ευχαριστούν και μας τονίζουν το πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά τους να 
απασχολούνται δημιουργικά αυτές τις δύσκολες  ώρες του νοσοκομείου όταν κορυφώνεται η 
αγωνία  για την εξέλιξη της πορείας της υγείας τους. 
 
Αξίζει να σημειωθεί η παραμονή δυο μικρών αδερφών 4 κα 6 χρόνων  που κατέληξαν στο 
νοσοκομείο μετά από τροχαίο που υπέστησαν μαζί με την μητέρα τους η οποία μεταφέρθηκε 
σοβαρά σε νοσοκομείο της περιοχής. Τα παιδιά νοσηλεύτηκαν για 2 περίπου μήνες, ο σύλλογος 
στάθηκε πλάι στα παιδιά και τα υποστήριξε αρκετά μαζί με την βοήθεια εθελοντών μας, 
παίζοντας συχνά μαζί τους και κάνοντας παρέα. Οι συγγενείς που συνόδευαν τα παιδιά δεν είχαν 
την δυνατότητα να τους παρέχουν το παιχνίδι που είχαν ανάγκη λόγω της συναισθηματικής 
φόρτισης. Η δική μας εικόνα και παρουσία ήταν βοηθητική στην συγκεκριμένη περίπτωση και ο 
σύλλογος δέχτηκε πολλά συγχαρητήρια από αυτή την προσπάθεια. 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΕΤΟΣ  2010 

 
Η  Δημιουργική Απασχόληση παιδιών πραγματοποιήθηκε κατά το έτος  2010 στα ακόλουθα 
νοσοκομεία: 
 

• Νοσοκομείο Παίδων « Η Αγία Σοφία» ( Αθήνα ) 
• Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ( Αθήνα) 
• Νοσοκομείο « ΑΧΕΠΑ» ( Θεσσαλονίκη) 
• Νοσοκομείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Θεσσαλονίκη) 
• Νοσοκομείο Παίδων Πατρών « Καραμανδάνειο» 
• Πανεπιστημιακό Περιφερειακό Νοσοκομείο Πατρών « ΡΙΟ» 

 
Συνολικά απασχολήθηκαν 9.344 παιδιά με μεγαλύτερη αριθμητική προσέλευση καταρχήν 
στα Νοσοκομεία της Αθήνας, στην συνέχεια της Θεσσαλονίκης και τέλος της Πάτρας. 
 
Γράφημα 1 
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Συγκεκριμένα απασχολήθηκαν παιδιά από τις ακόλουθες κλινικές: 

• Πανεπιστημιακές 
• Ορθοπεδικές 
• Χειρουργικές 
• Παιδιατρικές 
• Καρδιολογικές 
• Τμήματα Παιδιατρικής Αιματολογίας & Ογκολογίας  
• Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών 
• Νευρολογικές 
• Ωτορινολαρυγγολογικές 
• Τμήμα Ειδικών Λοιμώξεων «ΜΑΚΚΑ» 

 
Από τον συνολικό αριθμό των  παιδιών τα: 
 

• 5777  (62%)  ήταν αγόρια και  
• 3567  (38 %)  κορίτσια  

 
 
Γράφημα 2:Σχηματική ποσοστιαία απεικόνιση ανά φύλο παιδιών που 
απασχολήθηκαν με δημιουργική απασχόληση στα Νοσοκομεία 
 
 

  
Τα παιδιά απασχολήθηκαν με  κατασκευές, παραμύθια, ζωγραφική , μουσική , κινητικά και 
επιτραπέζια παιχνίδια, κουκλοθέατρο, προβολή ταινιών, συζήτηση, πάρτυ κ.α. 
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το 2001 το Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής παραχώρησε στο Σύλλογό μας το 
πλοίο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ». Αρχικά ο στόχος μας ήταν η μετατροπή του σε πλωτό Πολυιατρείο 
για Παιδιά και σε Κέντρο Φιλοξενίας και Στήριξης Παιδιών και Οικογενειών από την 
Περιφέρεια. Αυτό πραγματικά θα ήταν το μεγαλύτερο δώρο γιατί η έλλειψη άλλων 
κατάλληλων χώρων για τον παραπάνω λόγο είναι μεγάλη.  

 
Οι εργασίες ξεκίνησαν. Δυστυχώς τα 
προβλήματα ήταν πολλά και ο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 
ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ήταν 
αδύνατο να επισκευαστεί και με ασφάλεια να 
φιλοξενήσει τις νέες δράσεις. Έτσι δόθηκε για 
«διάλυση» («scrap») … και το ποσό που 
εξασφαλίσαμε δεσμευτήκαμε να αξιοποιηθεί για 
κάποια νέα καινοτόμα δράση για τα παιδιά.  
 

Η εμπειρία μας στον τομέα της 
προληπτικής ιατρικής μας δίδαξε την 
τεράστια 
σημασία της πρόληψης για τα παιδιά σε 
όλη την Ελλάδα, τα παιδιά που ζουν 
σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν 
έχουν πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα, τα 
παιδιά που βιώνουν τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
διαβίωσης. 
 
Τα αποτελέσματα των επισκέψεων μας σε σχολεία της χώρας και το συμπέρασμα που 
προέκυπτε και κάθε χρόνο γινόταν και ισχυρότερο κίνητρο για να συνεχίζουμε και 
διευρύνουμε τη δράση αυτή, ήταν η έλλειψη ιατρικής κάλυψης σε πολλές περιοχές της 
χώρας και η αδυναμία πολλών γονέων να έρθουν σε επαφή με ιατρικό προσωπικό. Πολλές 
ήταν δε και οι περιπτώσεις παιδιών τα οποία έπασχαν από σοβαρά προβλήματα υγείας που 
δεν είχαν  ποτέ πριν διαγνωστεί.  Οι παραπάνω ανάγκες των παιδιών και η δική μας ανάγκη 
να καλύψουμε όλο και περισσότερα παιδιά, οδήγησαν στη διεύρυνση της παραπάνω 
δράσης. 
 



 71
Μετά από μακροχρόνιες και κοπιώδεις προσπάθειες του Οργανισμού μας και χάρη στην 
πολύτιμη συμμετοχή δεκάδων χορηγών και υποστηρικτών, εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 
2009 το πρώτο Κινητό Πολυϊατρείο για τα Παιδιά στη χώρα μας. Και το βαφτίσαμε,  … 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» με σήμα … το καραβάκι!  
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Ο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» έγινε πραγματικότητα βήμα βήμα με την εργασία και έμπνευση πολλών 
πολλών ανθρώπων...   
 
Στελεχωμένο με εθελοντές ιατρούς και κοινωνικό λειτουργό και εξοπλισμένο με ιατρικά 
μηχανήματα και προγράμματα τελευταίας τεχνολογίας, το Κινητό Πολυϊατρείο για τα Παιδιά 
περιλαμβάνει παιδιατρικό, καρδιολογικό, ακουολογικό, οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό 
τμήμα, ενώ μέσω τηλεϊατρικής παρέχεται σύνδεση με ιατρούς. Με το καινοτόμο σύστημα e-
ppokrates, υλοποιείται ένα πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής μέσω του οποίου 
πραγματοποιείται σειρά εξετάσεων με ταυτόχρονη δημιουργία  ηλεκτρονικού ιατρικού 
φακέλου για τα παιδιά.  
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 

 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2002 διαθέτει 
Κινητή Μονάδα Προληπτικής Παιδιατρικής και 
Οδοντιατρικής και στα πλαίσια αυτής της 
εξαιρετικά επιτυχημένης δράσης έχουμε 
πανελλαδικά επισκεφθεί σε συνεργασία με 
τοπικούς φορείς (νομαρχία, δήμοι, ιατρικοί 
σύλλογοι) δεκάδες σχολεία, ενώ χιλιάδες παιδιά 
έχουν εξεταστεί. Το συμπέρασμα που εξήχθη είναι 
η έλλειψη -σε πολλές περιοχές- ιατρικής κάλυψης 
και η αδυναμία πολλών γονέων να έρθουν σε 
επαφή με ιατρικό προσωπικό. Ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις σοβαρά προβλήματα υγείας από τα 
οποία έπασχαν τα παιδιά δεν είχαν ποτέ 
διαγνωστεί.  
 
Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος είναι πολύ 
σημαντικό βήμα για την καλή υγεία των παιδιών 
και κυρίως για την πρόληψη από σοβαρότερα 
προβλήματα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, 
προκύπτουν στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί στο Πανεπιστήμιο και σε άλλους 
αρμόδιους φορείς για την επιστημονική του αξιοποίηση. 
 
Η παραπάνω δράση εντάσσεται στην 
ευρύτερη δραστηριότητα του συλλόγου, 
παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε παιδιά. 
Τα ιατρεία του συλλόγου στον Καρέα 
Αττικής, οι κινητές ιατρικές μονάδες του 
συλλόγου (ασθενοφόρα) κ.α. στόχο 
έχουν την αξιοπρεπή, ασφαλή και 
δωρεάν παροχή ιατρικής 
παρακολούθησης παιδιών καθώς και την 
κάλυψη κάθε ανάγκης. 
 
Η πενταετής πλέον εμπειρία, μας έχει 
διδάξει την τεράστια σημασία της 
προληπτικής ιατρικής σε παιδιά σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν 
πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα, παιδιά με οικονομικά προβλήματα, παιδιά που βιώνουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. 
 
Το έτος 2010 στα πλαίσια Προληπτικής Ιατρικής του Οργανισμού εξετάσθηκαν συνολικά 
3.182 παιδιά, με την συνοδεία και συγκατάθεση των γονέων τους και πιο συγκεκριμένα:  
 

  2.858 παιδιά  εξετάσθηκαν μέσω της Κινητής Μονάδας Παιδιατρικής και 
Οδοντιατρικής:  
• Από  23/2/2010 έως 23/3/2010: 29 Δημοτικά Σχολεία του Αμαρουσίου 
• Από 3/5/2010 έως  28/5/2010: 28 Δημοτικά Σχολεία του Νομού Αχαΐας 
• 28/1/2010: 28ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών (Καταυλισμός σεισμοπλήκτων ΚΑΠΟΤΑ) 
•  

 324 παιδιά  εξετάσθηκαν μέσω του Κινητού Πολυϊατρείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»  
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Οι  σημαντικότεροι σταθμοί  ήταν: 
 

•  25/5-27/5: Πλατεία Πάτρας 
• 24 & 25 Ιουλίου 2010:  Αφγανική Κοινότητα (Περιστέρι) 
•  20 -22 Αυγούστου 2010: Ναύπλιο (Πλατεία Φιλελλήνων) 
•  8 - 10 Οκτωβρίου 2010: Ιωάννινα (Πλατεία Πύρρου) 

 
Το Πολυϊατρείο ήταν στελεχωμένο με τον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο Ιατρό του Συλλόγου, 
Νοσηλεύτρια, Κοινωνικούς λειτουργούς και  με 
Εθελοντές Γιατρούς.  
Το Τμήμα Στήριξης Παιδιών με Προβλήματα 
Υγείας συμμετείχε καταγράφοντας ιστορικά για 
το κάθε παιδί χωριστά, σε ηλεκτρονική φόρμα, 
κατόπιν εκπαίδευσης που παρακολουθήσαμε με 
την ευγενική χορηγία της PC SYSTEMS.  
Επίσης, το Τμήμα μας κινητοποίησε τους 
τοπικούς φορείς (Δήμοι, Νομαρχίες, Κοινωνικές 
υπηρεσίες)  και κυρίως συνεργάστηκε με τα 

Τοπικά Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους και με 
ιδιώτες γιατρούς. Θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε θερμά τους 
Παιδιάτρους, Οφθαλμιάτρους, 
Οδοντιάτρους, ΩΡΛ και Καρδιολόγους, οι 
οποίοι προσέφεραν με μεράκι τις 
ιατρικές τους υπηρεσίες αφιλοκερδώς. 
Διαπιστώσαμε ότι κάποια από αυτά τα 
παιδιά -κυρίως ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων- δεν είχαν ποτέ την τύχη να 
έχουν την απαιτούμενη και στοιχειώδη 
ιατρική παρακολούθηση. Στα παιδιά που 
εντοπίστηκε κάποιο πρόβλημα υγείας 
στα πλαίσια προληπτικής εξέτασης, 
αναλάβαμε σε συνεργασία με τους εθελοντές μας γιατρούς και τους γονείς, την 
παραπομπή- συνοδεία τους για ιατρικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση-

θεραπεία.   
Τα οδοντιατρικά  ευρήματα ήταν: 
Τερηδόνα, Έμφραξη, Εξαγωγή & 
απόπτωση, Κάταγμα, Φθορίωση, 
Ακτινογραφία, Εξαγωγή, Sealant, 
Καθαρισμός, Παθολογική κατάσταση 
ούλων, Ορθοδοντικά προβλήματα, 
Επίσκεψη σε Οδοντίατρο, Επίσκεψη σε 
Ορθοδοντικό, Αλλαγή διατροφής 
Τα παιδιατρικά ευρήματα ήταν: 
Βουβωνοκήλη, Γενική Αίματος, 
Καρδιολογική εξέταση, Αλλεργία, 
Ενδοκρινολογική εξέταση-έλεγχος βάρους, 

Ορμονολογική εξέταση, Εξέταση από Παιδίατρο-εμβολιασμός 
Τα οφθαλμολογικά ευρήματα ήταν: Μυωπία, Επίσκεψη σε Οφθαλμίατρο, Άλλο 
πρόβλημα/Δεν συνεργάζεται 
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Τα ακουολογικά ευρήματα ήταν: Καθαρισμός βύσματος ώτων, Αλλεργική Ρινίτιδα,  
Επίσκεψη σε ΩΡΛ 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 
 

ΕΞΟΔΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑΣ                

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

• ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ    

• ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ    

• ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ    

• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ 
ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ    

• ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΕ 
ΑΝΑΡΤΗΜΟΡΙΟ    

• BETADINE    

• HYBITANE    
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

• SERVICE     

• ΚΑΥΣΙΜΑ     
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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Στον πολυχώρο του Καρέα λειτουργούν πολυϊατρεία στα οποία παρέχονται ιατρικές 
υπηρεσίες που συμβάλλουν στην πρόληψη, σε όλα τα παιδιά που τις χρειάζονται. 
 
Οι ιατρικές υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν από εθελοντές γιατρούς ειδικότητας, 
συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Όταν γίνεται διάγνωση οποιουδήποτε προβλήματος, τα 
περιστατικά  παραπέμπονται σε νοσοκομεία ή εξειδικευμένα κέντρα.  
 
Συγκεκριμένα λειτουργούν: 

• Οφθαλμιατρείο: Η εταιρία 
Bausch & Lomb αναγνωρίζοντας 
το έργο που επιτελεί ο σύλλογος, 
πρόσφερε τον πλήρη εξοπλισμό 
του οφθαλμιατρείου. Σε λίγο 
καιρό, όλα τα παιδιά θα έχουν τη 
δυνατότητα δωρεάν εξέτασης. 

 
 
 

• Οδοντιατρείο: Η ευγενική 
χορηγία όλου του 
εξοπλισμού από την εταιρία 
Sony  κάνει πλέον 
«παιχνίδι» οποιοδήποτε 
οδοντιατρικό πρόβλημα 
αντιμετωπίζει ένα παιδί. 
Εθελοντές οδοντίατροι 
παρέχουν προληπτικό 
οδοντιατρικό έλεγχο σε 
παιδιά που στερούνται 
τέτοιων δυνατοτήτων.   

 
 

• Παιδιατρείο: Με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και με την υποστήριξη 
καταρτισμένων εθελοντών 
παιδιάτρων, το παιδιατρείο 
παρέχει στα παιδιά όποια 
βοήθεια χρειάζονται.   

 
• Ακουολογικό Τμήμα: Ο 

Οργανισμός μας διαθέτει 
συγκεκριμένο εξοπλισμό για την 
πρόληψη οποιουδήποτε 
ακουολογικού προβλήματος 
χάρη στην ευγενική χορηγία  
των  Lions.  

• Καρδιολογικό Τμήμα: Επίσης, 
στη διάθεση των παιδιών, υπάρχει καρδιολογικός εξοπλισμός που παρέχει τη 
δυνατότητα προληπτικής εξέτασης.  
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ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ – ΚΙΝΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
Μετά από πολλές προσπάθειες, το Φεβρουάριο του 2003 ο Οργανισμός ξεκίνησε 
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για τις κινητές ιατρικές μονάδες 

του. Μία υπερσύγχρονη Νεογνολογική Μονάδα έχει παραχωρηθεί για χρήση στο 
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και καλύπτει τις ανάγκες των νεογνών της περιοχής των 
Αθηνών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ένα Ασθενοφόρο και μία Νεογνολογική Μονάδα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, 
χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό, μετά από κλήση του ΕΚΑΒ, με προσωπικό που έχει 
προσλάβει και έχει την πιστοποίηση του ΕΚΑΒ. 
 
Μια Κινητή Ιατρική Μονάδα χρησιμοποιείται από το Σύλλογο για τη μεταφορά παιδιών σε 
όλη την Ελλάδα, μεταφορά παιδιών από Αεροδρόμια, σε αθλητικές διοργανώσεις παιδιών, 
στα σπίτια φιλοξενίας και γενικά σε οποιαδήποτε περίπτωση άμεσης ανάγκης. Τέλος μία 
Κινητή Ιατρική Μονάδα χρησιμοποιείται από το Σύλλογο, μετά από κλήση του ΕΚΑΒ, με 
προσωπικό που έχει προσλάβει και έχει την πιστοποίηση του ΕΚΑΒ. 
 

ΑΘΗΝΑ 
 

• Οχήματα – Εξοπλισμός  
«Το χαμόγελο του παιδιού» διαθέτει στην υπηρεσία των παιδιών δύο Κινητές 
Μονάδες στην Αθήνα με δυνατότητα μεταφοράς θερμοκοιτίδας. Μόνο για το 
έτος 2010 οι παιδιατρικές διακομιδές που πραγματοποιήθηκαν από τις Κινητές 
Ιατρικές Μονάδες του Συλλόγου ανέρχονται στις 1.441 

• Ωράριο λειτουργίας 
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Η ομάδα μας βρίσκεται στη διάθεση των παιδιών 24 ώρες την ημέρα, 365 
ημέρες το χρόνο. 

• Τρόπος λειτουργίας 
Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες και το πλήρωμα αυτών βρίσκονται στην υπηρεσία 
των παιδιών υπό τον συντονισμό του Ε.Κ.Α.Β. (τηλ.166) ενώ παράλληλα 
υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης περιστατικών μέσω της ιατρικής 
υπηρεσίας του Συλλόγου (τηλ.1056). 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΤΩΝ : 1441 

 
ΕΚΑΒ 
ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ :996                                                 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ :142 
ΑΚΥΡΑ ΑΠΟ ΕΚΑΒ:38 
ΑΚΥΡΑ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:18 
ΑΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:6 
Ι.Μ ΠΡΟ ΑΦΙΞΕΩΣ:8 
ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΕΥΡΕΘΗ:7 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ:37 
ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ:34 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ:25 
ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ:130 
 
ΦΥΛΟ 
ΑΓΟΡΙΑ:621 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ:663 
ΑΝΔΡΕΣ:8 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ:16 
 
ΠΑΘΗΣΗ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ:247 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ:449 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ:112 
ΤΡΑΥΜΑ-ΤΡΟΧΑΙΟ:53 
Α.Μ.Ε.Α:30 
ΑΛΛΟ:432 
 
ΗΛΙΚΙΑ 
0-30 ΗΜΕΡΩΝ:19 
1-12 ΜΗΝΩΝ:210 
1-5 ΕΤΩΝ:348 
5-10:377 
10-15:302 
15-18:28 
18 ΚΑΙ ΑΝΩ:24 
 
ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ 
06:00-14:00 : 828 
14:00-22:00 : 449 
22:00-06:00 : 164 

828449

164
06:00-14:00

14:00-22:00

22:00-06:00
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ΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 
ΕΝΤΟΣ:1419 
ΕΚΤΟΣ:22 

 
 

 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ TA ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 
     

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ     

ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ:     

• ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ  11 άτομα    

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση, με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων 
ωραρίων)  248.000 €   
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:     
• ΕΞΟΔΑ SERVICE 

ΕΤΗΣΙΟΥ      
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ 
ΝΕΟΓΝΑ     

• ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ     

• ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ 
SCOOP (ΦΑΡΑΣΙ)     

• ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ     
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο μικρός Αντρέας, ονειρεύτηκε έναν σύλλογο, για όλα εκείνα 
τα παιδιά που είναι στους δρόμους, χωρίς ρούχα, παπούτσια, αγάπη, φροντίδα και όλα αυτά 
που εμείς θεωρούμε δεδομένα. 
 
Έτσι δημιουργήθηκε ο σύλλογος, που ονομάστηκε “Το Χαμόγελο του Παιδιού”  και σιγά 
σιγά άρχισαν να φτιάχνονται τα σπίτια μας. Πρώτο ήρθε το σπίτι στα Πατήσια, δεύτερο το 
σπίτι στην Νίκαια και αργότερα το σπίτι στο Πολύδροσο. Και λίγο αργότερα το σπίτι του 
Φοίνικα στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με αυτό ήρθαν και τα ασθενοφόρα του Χαμόγελου. 
 
Ξεκινήσαμε πριν από τρία (3) χρόνια με όρεξη και θέληση και έτσι συνεχίζουμε. Η δουλειά 
μας είναι περίεργη, ασχολούμαστε με παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας, αυτό όμως μας 
κάνει να συνεχίζουμε με περισσότερη δύναμη. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο : Να είμαστε 
κοντά σε όλα τα παιδιά που χρειάζονται μεταφορά σε κάποιο νοσοκομείο, να τα στηρίζουμε 
ψυχολογικά κατά την μεταφορά και το πιο δύσκολο… να απαντάμε στις ερωτήσεις τους! 
 
Κάποιες τέτοιες ερωτήσεις έπρεπε να απαντήσω και σε ένα παιδί που νοσηλευόταν για 
αρκετό διάστημα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη. Τον Κωστάκη. 
Ο Κωστάκης παρακολουθούσε από το παράθυρο του 2ου ορόφου τα πάντα, έτσι έβλεπε και 
το μεγάλο κίτρινο ασθενοφόρο του Χαμόγελου να μπαινοβγαίνει συχνά. Έτσι όταν  
συναντηθήκαμε δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη κι άρχισε να με ρωτάει για όλα 
αυτά που τον απασχολούσαν. 
 
Τι κάνετε στο ασθενοφόρο με ρώτησε; 
Μεταφέρουμε παιδιά που πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο γιατί έχουν προβλήματα υγείας. 
Σκοπός είναι η ασφαλή και ευχάριστη μεταφορά τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς. 
Διαβάζουμε παραμύθια, βλέπουμε  ταινίες στο φορητό DVD, άλλες φορές συζητάμε μαζί 
τους και έτσι φτάνουμε στο νοσοκομείο χωρίς να καταλάβουν πως πέρασε η ώρα. Του 
εξήγησα  πως  ο οδηγός δε τρέχει στο δρόμο για να μη φοβούνται  τα παιδιά όπως βέβαια 
δε χρησιμοποιεί και άσκοπα τη σειρήνα. 
 
Και πώς νιώθουν τα παιδιά που μπαίνουν στο ασθενοφόρο, συνέχισε. 
Στην αρχή είναι φοβισμένα. Μπαίνοντας όμως σε μία καμπίνα που είναι γεμάτη ζωγραφιές 
και παιδικές φιγούρες, τους κάνει να νιώθουν πιο ευχάριστα και διώχνει τις άσχημες σκέψεις 
τους. Σε αυτό βοηθάει βέβαια και το πορτοκαλί χρώμα της στολής μας, που είναι ευχάριστο 
και δεν είναι συνδεδεμένο με ενέσεις και επώδυνες εξετάσεις. 
 
Στη συνέχεια ο Κωστάκης με ρώτησε: Γιατί το ασθενοφόρο του Χαμόγελου είναι πιο μεγάλο 
από τα άλλα; 
Γιατί εκτός από το φορείο και τα μηχανήματα που έχουν τα άλλα ασθενοφόρα, είναι 
εφοδιασμένο με σύγχρονη θερμοκοιτίδα για μωρά που έχουν γεννηθεί πρόωρα και πρέπει 
να μεταφερθούν άμεσα. Το ασθενοφόρο μας έχει τόσα μηχανήματα που μπορεί να 
ανταπεξέρθει τόσο σε μία απλή μεταφορά για μια εξέταση ενός παιδιού σε κάποιο 
νοσοκομείο τόσο και σε σοβαρότερες καταστάσεις, αφού είναι εξοπλισμένο με όλα όσα 
χρειάζονται όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. 
 
Συνέχισε ρωτώντας: Πόσο μακριά μπορείτε να φτάσετε; 
Το ασθενοφόρο μας του απάντησα, μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε μέρος της Ελλάδας. 
Παντού υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται τη βοήθεια μας ακόμα και πέρα από τα σύνορα.  
 
Τελειώνοντας με ρώτησε: Είστε συνέχεια στο δρόμο; 
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Όχι του απάντησα. Όταν τελειώνουμε από το περιστατικό, επιστρέφουμε στο σπίτι του 
Φοίνικα. Εκεί μας περιμένουν τα παιδιά που με ενδιαφέρον μας ρωτούν για το παιδί που 
μεταφέραμε. Του εξήγησα ότι το σπίτι του Φοίνικα έχει πολλά παιδιά και όταν δεν έχουμε 
περιστατικό ή δεν ασχολούμαστε με την καθαριότητα των ασθενοφόρων, διαβάζουμε μαζί 
τους, παίζουμε και βοηθάμε στις δραστηριότητες τους. Επίσης φέτος το καλοκαίρι, 
αναλάβαμε και βάψαμε το σπίτι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, έτσι ώστε γυρνώντας 
να το βρουν καθαρό με όμορφα και χαρούμενα χρώματα. Όταν επέστρεψαν, τα χαμόγελα 
τους έδειχναν ότι μάλλον τους άρεσε. Τέλος όταν χρειαστεί, μεταφέρουμε και τα δικά μας 
παιδιά με τα ασθενοφόρα μας. 
 
Επιθυμία του Κωστάκη, ήταν όταν τελειώσει η θεραπεία, να γυρίσει στο σπίτι του με το 
ασθενοφόρο του Χαμόγελου. Όπως και έγινε. 
 
Βέβαια, ο ήρωας μας δεν είναι αληθινός. Πίσω από το δικό του όνομα είναι γραμμένα όλα 
τα ονόματα των παιδιών που έχουμε μεταφέρει μέχρι τώρα και συνεχίζουμε…… 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ TA ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 
     

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ     

ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ:     

• ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 4 άτομα    

• ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ   9 άτομα    

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων 
ωραρίων)  280.000 €   
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:     
• ΕΞΟΔΑ SERVICE 

ΕΤΗΣΙΟΥ      

• ΕΞΟΔΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ     

• ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     
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ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 
 
Οι προσφορές του κόσμου και των εταιρειών, έδωσαν τη δυνατότητα στον Οργανισμό μας 
να αποκτήσει ένα σημαντικό αριθμό οχημάτων για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών των 
παιδιών. Κινητές ιατρικές μονάδες, μονάδα προληπτικής παιδιατρικής και οδοντιατρικής, 
μηχανή άμεσης επέμβαση, jeep άμεσης επέμβασης για παιδιά σε κίνδυνο σε δυσπρόσιτες 
περιοχές, mini-bus και λεωφορείο για την μετακίνηση των παιδιών, πυροσβεστικά οχήματα, 
λεωφορείο ΗΣΑΠ για την προσέγγιση των παιδιών στο δρόμο, ένα μεγάλο ψυγείο 
συντήρησης και κατάψυξης τροφίμων για την ασφαλή μεταφορά τροφίμων για την 
τροφοδοσία των σπιτιών φιλοξενίας του Συλλόγου αλλά και για τη διανομή τροφίμων σε 
οικογένειες που στηρίζει και άλλα οχήματα που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες του 
Συλλόγου. Τελευταίο απόκτημα του Οργανισμού μας είναι ένας τράκτορας ο οποίος  
χρησιμοποιείται α) με ένα επικαθήμενο για τη συγκέντρωση τροφίμων και β) με ένα 
επικαθήμενο πολυιατρείο το οποίο ονομάζεται «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» και πραγματοποιεί 
προληπτική ιατρική σε όλη την Ελλάδα. 
 
Οι υλικές ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε για όλες μας τις δραστηριότητες είναι 
τεράστιες. Οι προσφορές του κόσμου και των εταιρειών είναι εκείνες που δίνουν τη 
δυνατότητα στο Σύλλογο να αντεπεξέλθει στις περισσότερες από αυτές. Φορτηγάκια και 
ψυγείο είναι η δύναμη του συλλόγου για τη συγκέντρωση αυτών των προσφορών. 
 
Πολλά όμως είναι και τα διαδικαστικά θέματα που χρειάζονται διεκπεραίωση (τράπεζες, 
εφορίες, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.). Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν και τα ανάλογα οχήματα που 
βοηθούν στην αποπεράτωσή τους.  
 
Τα αυτοκίνητα  καλύπτουν και τις καθημερινές ανάγκες των  παιδιών  που φιλοξενούνται 
και πολλές φορές των παιδιών που υποστηρίζει ο Σύλλογος (σχολεία, γιατροί, εκδρομές , 
εκδηλώσεις κ.α.).  
 
Δύο πυροσβεστικά οχήματα, συμβάλλουν ουσιαστικά στη δράση του συλλόγου. Το ένα 
βρίσκεται στην Κέρκυρα,  λειτουργεί με εκπαιδευμένους εθελοντές πυροσβέστες με την 
εποπτεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κέρκυρας. Το δεύτερο βρίσκεται στα Μελίσσια 
όπου λειτουργεί το νέο σπίτι φιλοξενίας του Συλλόγου. Το σπίτι βρίσκεται μέσα σε δάσος 
40 στρεμμάτων  και το πυροσβεστικό καλύπτει το σπίτι και την ευρύτερη περιοχή σε 
συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 
Πολύ σημαντική είναι η συμμετοχή των οχημάτων του Συλλόγου μας στις εξορμήσεις του 
Νοσοκομείου Πατησίων για αιμοδοσία. Τα τελευταία χρόνια, ο Σύλλογός μας, συμμετέχει 
στη συγκεκριμένη δράση, διαθέτοντας τα οχήματά του για τη μεταφορά προσωπικού και 
υλικών για αιμοδοσία που οργανώνει το Νοσοκομείο Πατησίων σε διάφορες εταιρείες και 
φορείς. 
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ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
 SEAT ALHAMBRA 

  
 

 FORD TOURNEO CONNECT 
 
Δωρεά από Εταιρεία FORD MOTOR 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
 

 FORD TOURNEO CONNECT 
 
Δωρεά από Εταιρεία FORD MOTOR 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
 

 FORD FOCUS C MAX 
 
Δωρεά από την Εταιρεία FORD 
MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
 

 CHEROKEE JEEP 
 
Δωρεά από την COSMOTE 

 MERCEDES E 200 
 
Δωρεά από την Εταιρεία MERCEDES 
BENZ ΕΛΛΑΣ. 
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 FORD FOCUS C MAX 

 
Δωρεά από την εταιρεία FORD 
MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
 

 SMART 
 
Δωρεά από την Εταιρεία MERCEDES 
BENZ ΕΛΛΑΣ 

 SMART 
 
Δωρεά από την Εταιρεία MERCEDES 
BENZ ΕΛΛΑΣ 

 SMART 
 
Δωρεά από την Εταιρεία MERCEDES 
BENZ ΕΛΛΑΣ 

 SMART 
 
Δωρεά από την Εταιρεία MERCEDES 
BENZ ΕΛΛΑΣ 

 SMART 
 
Δωρεά από την Εταιρεία MERCEDES 
BENZ ΕΛΛΑΣ 
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 MERCEDES VITO 

 
Δωρεά από ανώνυμο χορηγό 
 

 MERCEDES VIANO 
 

 MERCEDES 
 
Δωρεά από Δήμο Πατρέων 

 MERCEDES SPRINTER 
 
Δωρεά από Εταιρεία ALLIED DOMECQ 

 MERCEDES SPRINTER 
 
Από ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» 
για να καλύψει την έλλειψη Μονάδας 
του Νοσοκομείου 

 MERCEDES C-200 

 MERCEDES VARIO 
 
Δωρεά από ΦΟΥΡΛΗ στη μνήμη των 
θυμάτων του σεισμού 
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 MERCEDES SPRINTER 

 
Δωρεά από Εταιρείες ΜΑΖΑΡΑΚΗ 
ΑΒΕΕ, ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΒΕΕ, ΑΦΟΙ 
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΑΒΕΕ, ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ & ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ 

 MERCEDES 
 
Δωρεά από Εταιρεία ACO HELLAS 

 MERCEDES SPRINTER 
 
Αγορά μετά από τη συναυλία του 
Νότη Σφακιανάκη 

 DAIMLER CHRYSLER 
 
 

 HUNDAI 
 
Δωρεά από ΑΘΗΝΑ 2004 

 MERCEDES 
 
Δωρεά από οικογένεια Τσούγια στη 
μνήμη του γιου τους Γιάννη 
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 DAIMLER CHRYSLER 

 
 
 
 
 
 

 TORTON PILOT 
 
Δωρεά: ΟΠΑΠ, Bausch & Lomb, Ace, 
noir, Sadent, Παπαποστόλου, 
Siemens, step2day, pc systems, gas, 
cosmote, sony, hp, info quest, ear 
care 
 
 

 HONDA AFRICA 
 
Αγορά μετά από τη συναυλία του 
Νότη Σφακιανάκη 
 

 
 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
 

 OPEL CORSA 
 
Δωρεά από Κέντρο Αισθητικής 
Σιλουέτ Χολαργού 
 

 CHEROKEE JEEP 
 
Δωρεά από κληρονομιά από τον 
Ιωάννη Συμεωνίδη. 

 SUZUKI VITARA 
 
Δωρεά από Αθηνά Κρητικού 
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 SKODA OCTAVIA 

 
Δωρεά από την Τοπική Ένωση Δήμων 
και Κοινοτήτων Αρκαδίας 

 FORD MONDEO 
 
Δωρεά από FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ 
 
 
 

 NISSAN NOTTE 
 
Δωρεά  από την Τοπική Ένωση Δήμου 
και Κοινοτήτων Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας 

 
 
 
 
  

SKODA OCTAVIA 
 
Δωρεά από την Εταιρεία SIGNATURE 
FLIGHT SUPPORT 

 NISSAN EUROPE QASHQAI 
 
Δωρεά από το Δήμο Ιάρδανου του 
Νομού Ηλείας 
 

 FORD MONDEO GHIA 
 
Δωρεά από Ευάγγελο Ναυπλιώτη 
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 CITROEN BERLINGO 

 
Δωρεά από την Εταιρεία CITROEN 
ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 FORD TRANSIT 
 
Δωρεά από την Εταιρεία ACO HELLAS 

 DAIMLER CHRYSLER 
 
Δωρεά από ανώνυμο χορηγό 

 DAIMLER CHRYSLER / SCHMITZ 
CARGOBULL 
 
Ο τράκτορας – επικαθήμενο είναι 
δωρεά από τα χρήματα που 
συγκεντρώθηκαν στην εκπομπή του 
Σπύρου Παπαδόπουλου «ΤΟΙΣ 
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» 

 VOLKS WAGEN 
 
Δωρεά από Κωνσταντίνο Τσόκα 

 SEAT  INCA 
 
Δωρεά από την Εταιρεία SEAT 
ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΒΕΕ 

 RENAULT RAPIT 
 
Δωρεά από τη Βαρβάρα Ασκούνη 
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 MITSUBISHI 

 
Δωρεά της εταιρείας ΠΑΝ Α.Ε. 

 MERCEDES VITO 
 
Δωρεά ένα μέρος από την Βασιλική 
Στρατηγού 

 MERCEDES SPRINTER 
 
Δωρεά από Χαράλαμπο Βρεττό 

 MERCEDES BENZ 
 
 
Δωρεά από ΑΛΤΕΡ 

 MERCEDES BENZ 
 
Δωρεά από Χαράλαμπο Βρεττό 

 EVOBUS 
 
Δωρεά από ανώνυμο χορηγό 
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 IKARUS 

 
Δωρεά από Υπουργείο Μεταφορών 
και Επικοινωνιών / ΕΘΕΛ 
 

 YAMAHA 
 
Δωρεά από Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. 

 HONDA BRAZILIAN 
 
Δωρεά από ACO HELLAS 

 MBK YQ 
 
Δωρεά από Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. 

 KYMCO SPIKE 
 
Δωρεά από Εταιρεία MOTO TREND 
A.E. 

 YAMAHA 
 
Δωρεά από Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. 

 YAMAHA 
 
Δωρεά από Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. 
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 PIAGGIO 

 
Δωρεά από Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. 

 MAZDA 
 
 

 INTERNATIONAL HARVESTER 
 
Δωρεά από Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος 

 NEW HOLLAND 
 
Δωρεά από ανώνυμο χορηγό 

ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟ 
 

Όλοι οι χώροι του συλλόγου μας και τα αυτοκίνητα, έχουν εξοπλιστεί με ειδικό ραδιοδίκτυο 
το οποίο λειτουργεί με επαναλήπτες από την Πάρνηθα και τον Υμηττό. Έχουν εξοπλιστεί με 
συστήματα UHF και με φορητά UHF, ώστε να υπάρχει ταχύτερη επικοινωνία και αναφορά 
περιστατικών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95
 
 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 
 

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

• SERVICE     

• ΕΛΑΣΤΙΚΑ     

• ΚΑΥΣΙΜΑ-ΔΙΟΔΙΑ     
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟΔΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:     

• ΟΔΗΓΟΙ – 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14    

• ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ   329.000 €   
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Ο οργανισμός «Το χαμόγελο του παιδιού»   φέρει το ανθρώπινο δυναμικό ως βασικό και 
πρωταρχικό παράγοντα της πραγματοποίησης του έργου  του. Άνθρωποι με ευαισθησία και 
αγάπη για τα παιδιά βρίσκονται στο πλευρό των παιδιών 24 ώρες το 24ωρο για να τα 
στηρίξουν και να τους προσφέρουν αυτά που κάθε παιδί δικαιούται.  

Στα πλαίσια των προσπαθειών μας για την όλο και μεγαλύτερη προσφορά αναπτύξαμε το 
ανθρώπινο δυναμικό μας.  Με μέσο όρο ηλικίας τα 33 έτη, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην 
επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού η οποία γίνεται βάσει του κοινωνικού και μορφωτικού 
του επιπέδου και της εμπειρίας του σε θέματα που αφορούν τη φροντίδα, προστασία, 
ανατροφή των παιδιών. Παιδαγωγοί, παιδοκόμοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, 
διασώστες-προσωπικό ασθενοφόρων, άνθρωποι που φροντίζουν για την υγιεινή των 
χώρων, οδηγοί, διοικητικοί κ.α. Κάθε ένας καλύπτει μία πολύ σημαντική θέση μέσα στο 
Σύλλογό προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα παιδιού προκύψει.  

Εκπαιδεύονται  και ενημερώνονται  σε συνεχή βάση για θέματα που αφορούν άμεσα τα 
παιδιά όπως την  διαρκή ψυχολογική υποστήριξη, τη ψυχαγωγία, την επιμόρφωση, την 
υγεία, τη σωστή διατροφή. Η συνεισφορά του άρτια εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού 
στην επίτευξη του έργου είναι σημαντική. Ενδεικτική είναι η αποτελεσματικότητα  που 
επιτυγχάνεται στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που καλούμεθα να καλύψουμε 
και αφορούν περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.                                                         

Ο καταμερισμός των ειδικοτήτων έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε το μεγαλύτερο ποσοστό του 
συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται στο οργανισμό «Το χαμόγελο του 
παιδιού» να ασχολείται άμεσα με τα παιδιά που διαμένουν στα σπίτια φιλοξενίας των 
παιδιών όπως επίσης και με θέματα που αφορούν περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται με 
οποιοδήποτε τρόπο την υποστήριξη μας.  

 
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜ ΙΚΟΥ 2010

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ
2,67%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
17,67%

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

41,67%

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

12,66%

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ-Οδηγοί 
ασθενοφόρων-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

9,00%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

16,33%

 
Πίνακας 1. 
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Στην Α΄ κατηγορία ανήκει το  προσωπικό που απασχολείται και βρίσκεται καθημερινά 
κοντά στα παιδιά και φθάνει το 90,07% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού 
(πίνακας 1).  
 
Το παιδαγωγικό προσωπικό αποτελείται από άτομα που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και δημοσίων 
ή ιδιωτικών σχολών  παιδαγωγικής όπως επίσης και άτομα τα οποία έχουν εμπειρία στην 
φροντίδα παιδιών (γυναίκες που έχουν μεγαλώσει τα δικά τους παιδιά).  
 
Το προσωπικό δημιουργικής απασχόλησης παιδιών απασχολείται στα ιδιαίτερα 
πετυχημένα προγράμματα ψυχοκινητικής υποστήριξης των νοσηλευομένων παιδιών και 
στην ενίσχυση των γονέων τους   στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία και Παιδιατρικές Κλινικές 
Γενικών Νοσοκομείων. Μια προσπάθεια που πλαισιώνεται από ψυχολόγους, ειδικούς 
καλλιτεχνικής αγωγής και ομάδα εθελοντών. Είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων εσωτερικού ή 
εξωτερικού όπως επίσης και άτομα με κατάρτηση άμεσα συνδεδεμένη με την ψυχαγωγία 
και την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών.  
 

 
• Η κοινωνική υπηρεσία, λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι του Οργανισμού από 

το 1997, στελεχωμένη με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους απόφοιτους ΑΕΙ 
και ΤΕΙ.  

 
Η ομάδα Διασωστών-Οδηγών ασθενοφόρων και Νοσηλευτές, απόφοιτοι της σχολής 
του ΕΚΑΒ, επανδρώνουν υπερσύγχρονες κινητές ιατρικές μονάδες Εντατικής Θεραπείας για 
παιδιά,  και καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών της ευρύτερης περιοχής Αθηνών και Πειραιά 
και Θεσσαλονίκης μετά από κλήσεις του ΕΚΑΒ. 
 
Το προσωπικό υποστήριξης αποτελείται από έμπειρους οδηγούς που εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των σπιτιών φιλοξενίας παιδιών στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης 
συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που καλούμεθα να 
καλύψουμε και αφορούν περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Τέλος, 
υποστηρίζουν τα προγράμματα  προληπτικής παιδιατρικής και οδοντιατρικής, υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας,  τη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε οικογένειες 
που έχουν ανάγκη, και το πρόγραμμα «παιδιά στους δρόμους». Στο προσωπικό 
υποστήριξης ανήκουν και οι ειδικότητες που βοηθούν και είναι απαραίτητες για την 
εύρυθμη λειτουργία των σπιτιών φιλοξενίας παιδιών, όπως οι μαγείρισσες και υπεύθυνοι 
καθαριότητας των χώρων. 
 
Στη Β΄ κατηγορία ανήκει το διοικητικό προσωπικό που αποτελείται από ειδικότητες 
απαραίτητες για τη  διεκπεραίωση  διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη 
λειτουργία του Οργανισμού και φθάνει το 9,93% του συνολικού απασχολούμενου 
προσωπικού (πίνακας 1). 
 

              
  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ : 300   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ-
Οδηγοί 

ασθενοφόρων-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

8 53 125 49 27 38 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

2,67% 17,67% 41,67% 16,33% 9,00% 12,67% 

  Α΄   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 87,33% Β΄    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  12,67% 
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

487.320,41 €601.297,20 €
1.026.117,20 €

1.701.291,52 €
2.127.462,75

2.674.622,39 €
3.266.647,37 €

3.862.020,78 €

4.906.459,31 €

7.074.295,54 €

5.915.299,38 €

0,00 €
500.000,00 €

1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
3.500.000,00 €
4.000.000,00 €
4.500.000,00 €
5.000.000,00 €
5.500.000,00 €
6.000.000,00 €
6.500.000,00 €
7.000.000,00 €
7.500.000,00 €

Σειρά2 487.320,41 601.297,20 1.026.117, 1.701.291, 2.127.462, 2.674.622, 3.266.647, 3.862.020, 4.906.459, 5.915.299, 7.074.295,

Σειρά1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
Διάγραμμα 3. 
 
Τα έξοδα του ανθρώπινου δυναμικού κατά το έτος  2000 ήταν 487.320,41€,  κατά το έτος  
2003  ήταν 1.701.291,52 €,  κατά το έτος 2006 ήταν 3.266.647,37€, κατά το έτος 2007 
ήταν 3.862.020,78, κατά το έτος 2009 ήταν 5.915.299,38 €, ενώ κατά το έτος 2010 ανήλθε 
στο ποσό των 7.074.295,54 € 
( διάγραμμα 3). 
 

               

Έτος 
ΕΞΟΔΑ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
(Δεκέμβριος ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟΔΩΝ 

2000 487.320,41 € 41 37,65% 1.294.297,51 € 

2001 601.297,20 € 52 30,81% 1.951.616,20 € 

2002 1.026.117,20 € 103 42,16% 2.433.634,58 € 

2003 1.701.291,52 € 132 64,09% 2.654.400,17 € 

2004 2.127.462,75 € 141 68,07% 3.125.541,92 € 

2005 2.674.622,39 € 175 69,56% 3.845.135,45 € 

2006 3.266.647,37 € 183 68,82% 4.746.677,73 € 

2007 3.862.020,78 € 218 68,60% 5.630.112,43 € 

2008 4.906.459,31 € 241 69,59% 7.050.896,74 € 

2009 5.915.299,38€ 292 62,09% 9.527.685,78 € 

2010 7.074.295,54 € 300 67,54% 9.527.685,78 € 

 
                  Πίνακας 2. 

  
 
Το σύνολο εξόδων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον οργανισμό «Το 
χαμόγελο του παιδιού» ήταν για το έτος 2000 το 37,65% του συνόλου των εξόδων, για το 
έτος 2001 ήταν το 30,81% του συνόλου των εξόδων  για το έτος 2002 ανήλθε στο 42,16%, 
το έτος 2003 ήταν το 64,09%,το έτος 2004 ήταν το 68,07% του συνόλου των εξόδων, για τα 
έτη  2006 και 2007  ήταν το  68,60% και 69,59% αντίστοιχα  του συνόλου των εξόδων, για το 
έτος 2009 ήταν το 62%, ενώ για το έτος 2010 ανήλθε στο 67,54% του συνόλου των εξόδων.  
(πίνακας 2). 
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Έτος 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(Δεκέμβριος ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 
2000 41   
2001 52 27% 
2002 103 98% 
2003 132 28% 
2004 141 7% 
2005 175 24% 
2006 183 5% 
2007 218 19% 
2008 241 11% 
2009 292 21% 
2010 300 2,73 % 

 
 
Πίνακας 3. 
 
Το έτος  2008, το  ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε κατά 11% από το έτος 2007. Ενδεικτικά, 
αναφέρουμε ότι  ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού τον Δεκέμβριο 2007 ήταν 218 
άτομα ενώ τον Δεκέμβριο του 2008 ανήλθε στους 241 εργαζόμενους. Για το έτος 2009 ο 
αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 21%, από το έτος 2008. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι κατά τον Δεκέμβριο του 2008 ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον 
Οργανισμό ήταν 241, τον Δεκέμβριο του 2009 οι εργαζόμενοι ήταν 292 εργαζόμενοι με 
αύξηση 21% από το έτος 2009 , ενώ κατά τον Δεκέμβριο 2010 ο συνολικός αριθμός του 
ανθρώπινου δυναμικού  ήταν 300 άτομα  (Πίνακας 3). 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 2000-2010

0 €

2.000.000 €

4.000.000 €

6.000.000 €

8.000.000 €

10.000.000 €

12.000.000 €

ΕΣΟΔΑ 1.232.590,71 € 2.087.381,22 € 3.020.772,35 € 2.039.334,43 € 3.959.932,21 € 3.681.369,63 € 5.061.836,38 € 5.630.112,43 € 7.073.314,27 € 10.889.231,35 € 9.407.572,82 €

ΕΞΟΔΑ 1.294.297,51 € 1.951.616,20 € 2.433.634,58 € 2.645.400,17 € 3.125.541,92 € 3.845.135,45 € 4.746.677,73 € 5.781.186,68 € 7.050.896,74 € 9.527.685,78 € 10.473.861,68 €

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 2000-2010

0 €

2.000.000 €

4.000.000 €

6.000.000 €

8.000.000 €

10.000.000 €

12.000.000 €

ΕΣΟΔΑ 1.232.590,71 € 2.087.381,22 € 3.020.772,35 € 2.039.334,43 € 3.959.932,21 € 3.681.369,63 € 5.061.836,38 € 5.630.112,43 € 7.073.314,27 € 10.889.231,35 € 9.407.572,82 €

ΕΞΟΔΑ 1.294.297,51 € 1.951.616,20 € 2.433.634,58 € 2.645.400,17 € 3.125.541,92 € 3.845.135,45 € 4.746.677,73 € 5.781.186,68 € 7.050.896,74 € 9.527.685,78 € 10.473.861,68 €

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσοστιαία κατανομή εσόδων 2010

Διάφορα έσοδα
0,01%

ΕΣΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ
0,67%

ΕΣΟΔΑ ΔΩΡΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

73,91%
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε.-
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

3,73%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΕΥΡΕΣΕΙΣ 

ΟΙΚ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
19,70% ΤΟΚΟΙ & 

χρηματοοικονομικά 
έσοδα 
1,99%
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Ποσοστιαία κατανομή εξόδων  2010

Εξοδα υποστήριξης 
παιδιών πρόγραμμα 

ζωής
68,11%

Διάφορα έξοδα
6,70%

Φόροι  τέλη
2,09%

Διοικητικά έξοδα 
9,33%

Οικόπεδα-
κτίρια,τεχνικά έργα & 
επιπλα και   λοιπός 

εξοπλισμός 
8,84%

Εξοδα από ενέργειες 
ανεύρεσης οικ/κών 

πόρων για υποστήριξη 
προγραμμάτων 

4,93%
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ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ 

 
Το τμήμα εξεύρεσης πόρων, τυπικά επανδρώνεται από δυο άτομα που επιβαρύνονται τη 
μεγαλύτερη ευθύνη της διεκπεραίωσης και τον κύριο όγκο του συντονισμού των εργασιών 
του. Στην πραγματικότητα είναι κάθε εργαζόμενος και συχνά εθελοντής που από τη δική 
του «γεωγραφική θέση» και μέσα από τον όποιο ρόλο έχει αναλάβει, προσπαθεί καθημερινά 
και ποικιλοτρόπως να εξασφαλίζει χορηγίες σε είδη, υπηρεσίες και χρηματικές δωρεές, 
προκειμένου να καλυφθεί ο τεράστιος και εξαιρετικά ευρύς όγκος αναγκών που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά που φροντίζει ο Σύλλογος.  
 
Αυτή η διαδικασία είναι τόσο εύκολη όσο και δύσκολη, ευχάριστη αλλά και πολύ 
κουραστική- είναι μία διαδικασία που παρόλο που θεωρείται «δουλειά γραφείου», σου 
δημιουργεί ένα πλήθος διαφορετικών συναισθημάτων που εναλλάσσονται πολλές φορές 
μέσα στην ημέρα, εντός και εκτός γραφείου, εντός και εκτός ωραρίου. 
 
Πάνω απ’ όλα όμως, το τμήμα εξεύρεσης πόρων είναι ο καθρέφτης της μαγείας που 
χαρακτηρίζει «το Χαμόγελο του Παιδιού», η χειροπιαστή απόδειξη της αλήθειας, που είχε 
δει πολύ πριν από όλους εμάς ένα 10χρονό παιδί:  
 

«αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε» 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2010 
 
Ο τρόπος που καταφέρνει να επιβιώνει ο Σύλλογος, αλλά και να διευρύνει συνεχώς τις 
δράσεις του, σε αναλογία με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών που 
εκπροσωπεί, αντικατοπτρίζονται και μέσα από τους αριθμούς του τμήματος εξεύρεσης 
πόρων.  
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που καταγράφηκαν για το έτος 2010 και αφορούν 
στην πλειοψηφία των αναγκών που αντιμετωπίσαμε και τον τρόπο κάλυψης τους, 
αποδεικνύουν για μία ακόμη χρονιά ότι τα χαμόγελα των παιδιών είναι υπόθεση όλων μας. 
 
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 2010 
 

 
 

Για κάθε ανάγκη που προκύπτει καθημερινά, ακολουθεί η διαδικασία που θα οδηγήσει στην 
κάλυψή της με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και ταυτόχρονα με την αποφυγή της 
δαπάνης που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΕΠΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 

 
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 2010 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ 2010 
 
 
 

 
 

Το τμήμα εξεύρεσης πόρων, τυπικά επανδρώνεται από δυο άτομα που επιβαρύνονται τη 
μεγαλύτερη ευθύνη της διεκπεραίωσης και τον κύριο όγκο του συντονισμού των εργασιών 
του. Στην πραγματικότητα είναι κάθε εργαζόμενος και συχνά εθελοντής που από τη δική 
του «γεωγραφική θέση» και μέσα από τον όποιο ρόλο έχει αναλάβει, προσπαθεί καθημερινά 
και ποικιλοτρόπως να εξασφαλίζει χορηγίες σε είδη, υπηρεσίες και χρηματικές δωρεές, 
προκειμένου να καλυφθεί ο τεράστιος και εξαιρετικά ευρύς όγκος αναγκών που 
αντιμετωπίζει “το Χαμόγελο του Παιδιού”.  
 
Αυτή η διαδικασία είναι τόσο εύκολη όσο και δύσκολη, ευχάριστη αλλά και πολύ 
κουραστική- είναι μία διαδικασία που παρόλο που θεωρείται «δουλειά γραφείου», σου 
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δημιουργεί ένα πλήθος διαφορετικών συναισθημάτων που εναλλάσσονται πολλές φορές 
μέσα στην ημέρα, εντός και εκτός γραφείου, εντός και εκτός ωραρίου. 
 
Πάνω απ’ όλα όμως, το τμήμα εξεύρεσης πόρων είναι ο καθρέφτης της μαγείας που τυλίγει 
αυτό τον Οργανισμό, η χειροπιαστή απόδειξη της αλήθειας, που είχε δει πολύ πριν από 
όλους εμάς ένα 10χρονό παιδί:  
 

«αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε» 
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ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε και φέτος την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την 
εκπαιδευτική κοινότητα για να επικοινωνήσει όχι μόνο το έργο του και τις δράσεις του, αλλά 
και την εμπειρία που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από αυτές. Εμπειρία που 
μετουσιώνεται σε γνώση και μεταλαμπαδεύεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και παιδιά 
προκειμένου να αναγνωρίζουν τους 
κινδύνους, να μπορούν να τους 
αποφεύγουν αλλά και να γνωρίζουν που 
μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. 
 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ωροπός, 
Σέρρες, Ερέτρια, Ορχομενός, Δράμα, 
Αγρίνιο, Φιλιατρά, Καλαμάτα, Σαλαμίνα, Νέα 
Λάμψακος, Χανιά, Κως, Λειψοί, Ηράκλειο, 
Άγειρα, Θέρμη, Έδεσσα, Βόλος, Λάρισα και 
Ιεράπετρα ήταν μερικές από τις στάσεις μας 
για φέτος. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Από 1/1/2009 έως και 31/12/2009  πραγματοποιήθηκαν συνολικά 156 ενημερώσεις σε 
μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και ελεύθερο κοινό. 

Συγκεκριμένα από αυτές τις 156 ομιλίες: 
 

• Οι 116 απευθύνθηκαν σε μαθητές 
όλων των σχολικών βαθμίδων 

• Οι 29 απευθύνθηκαν σε γονείς και 
εκπαιδευτικούς 

• Οι 11 είχαν ελεύθερο κοινό με 
προσέλευση τόσο παιδιών, γονέων και 
εκπαιδευτικών όσο και ανθρώπων με 
ευαισθησία σε θέματα παιδιών 

 
Σε αυτές τις ομιλίες θίχθηκαν και 
αναπτύχθηκαν θέματα που απασχολούν τους 
γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά αλλά 

και όλη την ελληνική κοινωνία. Η θεματολογία βασίστηκε στην εμπειρία που έχει αποκομίσει 
όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος μέσα από όλες του τις δράσεις. 
Συγκεκριμένα: 

• Οι 71 ενημερώσεις είχαν ως θέμα την «Παιδική Κακοποίηση» και τις δυνατότητες 
ανεύρεσης βοήθειας μέσα από τις δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» 

• Οι 32 ενημερώσεις είχαν ως θέμα τις δράσεις του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» 
• Οι 34 ενημερώσεις είχαν ως θέμα την «Σχολική Βία και τον Σχολικό Εκφοβισμό» και 

τις δυνατότητες ανεύρεσης βοήθειας μέσα από τις δράσεις στου Συλλόγου «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» 

• Οι 19 ενημερώσεις είχαν ως θέμα την «Κακοποίηση μέσω Διαδικτύου» και τις 
δυνατότητες ανεύρεσης βοήθειας μέσα από τις δράσεις στου Συλλόγου «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» 

 
Το ενδιαφέρον των γονιών και των εκπαιδευτικών ήταν μεγάλο όπως άλλωστε και των 
παιδιών, τα οποία συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις, μοιράστηκαν τους 
προβληματισμούς τους, πρότειναν λύσεις και ακόμη μια φορά προχώρησαν την σκέψη μας 
ένα βήμα παραπέρα. 
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«Το χαμόγελο του παιδιού μου έδωσε πίσω το χαμόγελο μου», έγραψε η μικρή 
Παναγιώτα ενώ ο μικρός Γιάννος συμπλήρωσε : « Όλα τα παιδιά  αξίζουν ένα χαμόγελο, 
εμείς το μεγαλώνουμε». 
 
Η συνεργασία μας με την εκπαιδευτική κοινότητα υπήρξε άριστη και συνεχίζεται 
προκειμένου τα παιδιά να συνεχίσουν να ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους, τις 
υποχρεώσεις τους αλλά και την διαφύλαξη τους.  
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ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
15+1 χρόνια… 

 
Με κάθε έτος που κλείνει ο απολογισμός που γίνεται δεν πρέπει να είναι μόνο 
επιβραβευτικός, δηλαδή η ανασκόπηση των  όσων καταφέραμε και επιτύχαμε, αλλά και 
ουσιαστικός, να μπορέσουμε να αναλύσουμε και να διακρίνουμε τα όσα δεν 
ολοκληρώθηκαν ή έμειναν ‘κουτσά’ για να βελτιωθούμε και να δυναμώσουμε χωρίς να 

επηρεαζόμαστε από τις δυσμενείς συνθήκες 
που επικρατούν. Αυτό όχι γιατί 
αδιαφορούμε και κυκλοφορούμε με 
παρωπίδες, αλλά γιατί χρωστάμε σε όλα 
εκείνα τα παιδιά, σε όλες τις οικογένειες, σε 
όλους τους μαθητές που στάθηκαν και θα 
σταθούν πλάι μας, την προσπάθειά  για μια 
ελπίδα στο αύριο, και φυσικά πάνω από 
όλα, χρωστάμε στους εθελοντές μας την 
υπόσχεση ότι ποτέ δεν πρόκειται να 
αφήσουμε τίποτα να σταματήσει τον σκοπό 
και την ψυχή του Συλλόγου, καθώς εκείνοι 
πρώτοι δίνουν το καλύτερο παράδειγμα και 
είναι ο κινητήριος τροχός που τραβάει 

χρόνο με τον χρόνο το Χαμόγελο του Παιδιού ένα βήμα πιο πέρα. Είναι κοινό μυστικό πως 
δίχως την ενεργό συμμετοχή και συνεχή παρουσία των εθελοντών δεν θα μπορούσαμε να 
λειτουργήσουμε ούτε καν να σχεδιάζουμε νέες δράσεις και λύσεις, έχουμε εμπιστοσύνη στις 
ικανότητες και την συνέπειά τους, κάτι που το αποδεικνύουν καθημερινά εμπλεκόμενοι σε 
όλες τις δράσεις μας.  
 
Αν και οι αριθμοί δεν μπορούν να 
απεικονίσουν συναισθήματα και εμπειρίες, 
μπορούν όμως να περιγράψουν πως το 
έργο μας έχει αντίκρισμα στις ψυχές των 
ανθρώπων. Το 2010 Ο Σύλλογός μας 
καλωσόρισε στην οικογένειά του 764 νέους 
εθελοντές και είμαστε περήφανοι καθώς το 
σύνολο των ανθρώπων που μας ενισχύει 
ενεργά με τα αστείρευτα αποθέματα όρεξης 
και ειλικρινούς προσφοράς είναι 1722. Την 
χρονιά που πέρασε, 42.373,5 ώρες 
προσφέρθηκαν στον σύλλογο αφιλοκερδώς 
από τους εθελοντές ενισχύοντας κάθε 
δράση και εμπλουτίζοντας κάθε 
δραστηριότητα. 
 
Πιο αναλυτικά, 1722 εθελοντές απασχολήθηκαν στις παρακάτω δραστηριότητες: 
 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ        786   εθελοντές 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ   102   εθελοντές 
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ΠΑΖΑΡΙΑ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ                                               300       εθελοντές 
    
ΓΡΑΦΕΙΟ                                                                        18 εθελοντές 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΔΩΝ                                  48 εθελοντές 
 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ                             161  εθελοντές 
 

                                                       
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ    292       εθελοντές                                   

 
 ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ      54 εθελοντές                                   

 
 ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ                                      47  εθελοντές                                   

 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                              145 εθελοντές                                   

 
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ                     68  εθελοντές 

 
 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                 24 εθελοντές 

 
 
Και επειδή κάθε εικόνα είναι χίλιες λέξεις δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε μια γεμάτη παρά 
μόνο με ένα χρωματιστό επίλογο  
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 άτομο    

• ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
(κατά 
προσέγγιση, με 
αυξομειώσεις 
λόγω 
εναλλασσόμενων 
ωραρίων)   21.500 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119
 

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ 
 

 
 
 
H χορωδία του Οργανισμού μας «Το χαμόγελο του παιδιού» στην Αθήνα, 
αποτελείται από τριάντα περίπου εθελοντές-χορωδούς ηλικίας 10 ετών και άνω. Την 
διεύθυνση έχει ο εθελοντής μουσικός Στέφανος Καρδιόλακας ενώ στο πιάνο συνοδεύει η 
Ελμα Καφετζηδάκη. 
 
Η χορωδία, έχει πλαισιώσει μουσικά δεκάδες εκδηλώσεις και συναυλίες που έχουν γίνει 
πανελλαδικά με πρωτοβουλία του Συλλόγου ή άλλων φορέων.  
 
Το ρεπερτόριο είναι κυρίως έντεχνο. Όλες οι διασκευές προσαρμόζονται κάθε φορά 
ανάλογα με την ηλικία, τον αριθμό και τις φωνητικές δυνατότητες των χορωδών μας. Ο 
παραπάνω τρόπος διδασκαλίας είναι πρωτοποριακός για τα ελληνικά δεδομένα. 
Σκοπός όλων των εθελοντών που απαρτίζουν το μουσικό αυτό σχήμα (χορωδών, μαέστρου 
και πιανίστα) είναι να ‘μεταγγίσουν’ το χαμόγελο σε παιδιά ή όσους αισθάνονται παιδιά και 
με τη δύναμη της μουσικής να προωθήσουμε την Μεγάλη Ιδέα του μικρού ιδρυτή μας 
Ανδρέα Γιαννόπουλου. Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ.  
 
 «Ελάτε κι αφήστε τα λόγια… Αν ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε». 
 

•  
 
Το 2010 γνωριστήκαμε ακόμη καλύτερα, τραγουδήσαμε, ταξιδέψαμε, γελάσαμε, 
αγχωθήκαμε, κάναμε νέες φιλίες, παίξαμε… Κάναμε με αυθορμητισμό αυτό που αγαπάμε 
και ταυτόχρονα προσφέραμε μια μικρή οικονομική ‘ανάσα’ στις δύσκολες εποχές που 
διανύουμε. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός ύπαρξης της χορωδίας μας.  
Παράλληλα,  δημιουργήθηκε η ανάγκη για τη σύσταση και εκπαιδευτικού τμήματος, με 
σκοπό την προετοιμασία και τη σταδιακή ένταξη νέων παιδιών στη χορωδία. Mέχρι στιγμής 
αριθμεί περίπου 25 χορωδούς, ηλικίας 7-12 ετών. Το εκπαιδευτικό έργο, έχει αναλάβει ο 
μουσικός Δημήτρης Κλειδάς.  
 

•  
 
Εντός του έτους,  πραγματοποιήθηκαν  23 συνολικά εμφανίσεις.  Αφορούσαν 
συμμετοχές σε Φεστιβάλ, Δημοτικές εκδηλώσεις, εγκαίνια, γιορτές για ενίσχυση (με είδη 
πρώτης ανάγκης, εμπορικά είδη κλπ) ή ενημέρωση για τις δράσεις και το έργο του 
συλλόγου.  
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11/1/10: Γιορτή Πνευματικής Εστίας Νίκαιας 
(Δημαρχείο Νίκαιας) 

26/1/10: Γιορτή Συλλόγων Γονέων & 
Κηδεμόνων Σχολείων Δήμου Νίκαιας 
(Δημαρχείο Νίκαιας) 
25/4/10: Εναρξη του 25ου Παιδικού Φεστιβάλ 
Δήμου Βύρωνα 

15/5/10: Εκδήλωση ενίσχυσης για 
συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης από Ωδείο Αθηνών 

16/5/10: Τελική εκδήλωση Ωδείου Αθηνών 

Ιούνιος 2010 Εκδήλωση ενίσχυσης συλλόγου 
στα Ιδ.Εκπαιδευτήρια «Εκπαιδευτική 
Αναγέννηση» 
5 /6/10: Μουσική εκδήλωση για ενίσχυση 
συλλόγου με τη συμμετοχή του Αρκαδικού 
Ωδείου Άστρους (Ίδρυμα «Μνήμη» Αγγελικής & 
Λεωνίδα Ζαφείρη) 

6/6/10: Μουσική εκδήλωση για ενίσχυση 
συλλόγου (Δημοτικό Σχολείο Τυρού) 

9/6/10: Εκδήλωση 7ου Δημοτικού Γαλατσίου με 
αφιέρωμα στον ηθοποιό Θ.Βέγγο (Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Γαλατσίου) 

13/6/10: Τελική εκδήλωση φροντιστηρίου 
Ξένων Γλωσσών «Γ-Ρ» (Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Γαλατσίου) 

14/6/10: Τελική εκδήλωση 9ου Δημοτικού 
Σχολείου Βύρωνα 

 
15/6/10: Εκδήλωση για λήξη προγράμματος 
ανακύκλωσης με τίτλο «Χαρίστε χαμόγελο στο 
περιβάλλον-Χαρίστε χαμόγελο στα παιδιά-
Προστασία Περιβάλλοντος-Ενεργή συμμετοχή 
στην Ανακύκλωση», Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
 

25/11/10: Μουσική εκδήλωση των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη αφιερωμένη στο σύλλογο 
(Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων «Αννα & Μαρία Καλουτά») 
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11/12/10: Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων 
(Δημοτικό) στο Μαρούσι, εκδήλωση & παζάρι για 
σύλλογο 

11/12/10: Τηλεοπτικό γύρισμα για την εκπομπή 
του Alpha «Σπίτι απ’τη αρχή»  

18/12/10: Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων 
(Γυμνάσιο & Λύκειο) στο Ν.Ψυχικό, εκδήλωση & 
παζάρι για σύλλογο 

21/12/10: Χριστουγεννιάτικη γιορτή 16ου 
Δημ.Σχ.Βύρωνα για σύλλογο 

23/12/10: Χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κο Παπούλια και Υπουργό 
Εθν.Αμυνας Ε.Βενιζέλο 

24/12/10:  Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών 

25/12/2010: Ρεπορτάζ για χορωδία στην τηλεοπτική εκπομπή «Μega star»  

31/12/10: Κάλαντα και άλλα τραγούδια σε 
τηλεοπτική εκπομπή «Καλημέρα σας» με τον Γ.Αυτιά 
(Alter)  

31/12/10: Κάλαντα σε τηλεοπτική εκπομπή 
«Συμβαίνει τώρα» με τη Μ.Σαράφογλου (ΝΕΤ) 
 

•  
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ΜΙΚΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΟΡΩΔΩΝ ΜΑΣ 

 
«Για να υπάρχουν πάντα χαμόγελα, φτάνει ο καθένας να προσφέρει κάτι μικρό, αλλά με 
αγάπη. Εγώ το κάνω με τη φωνή μου και είμαι περήφανος γι’ αυτό», Δημοσθένης Κ. 
 
«Το Χαμόγελο υπάρχει για ένα βασικό λόγο: για να προσφέρει απλόχερα χαμόγελο. 
Αυτό κάνει και η χορωδία μας. Δίνει χαμόγελο, όχι μόνο στους ακροατές αλλά και στους 
χορωδούς. Τα τελευταία δυόμιση  χρόνια μου έχει δοθεί η ευκαιρία  να κάνω φίλους που 
έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετική ηλικία, αλλά ένα κοινό πάθος -την αγάπη 
για τη μουσική-, να γελάσω με την καρδιά μου, να συμμετέχω σε διοργανώσεις… Μα 
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πάνω απ’ όλα να δώσω απλόχερα χαμόγελο. Κι αυτό το προνόμιο δεν θα το άλλαζα 
με τίποτα», Μυρτώ Μ. 
 
«Στο Χαμόγελο του παιδιού ζω μια αξέχαστη εμπειρία. Μου αρέσει γιατί τραγουδάμε, 
πηγαίνουμε και εκπροσωπούμε τα παιδιά τραγουδώντας… Αλλά το καλύτερο είναι που 
βοηθάμε ακόμη πιο πολλά  παιδιά για ένα καλύτερο και ευτυχισμένο μέλλον», Μαρία Τσ. 
 
«Μου αρέσει πολύ να τραγουδάω… Αλλά περισσότερο μου αρέσει όταν βλέπω να μου 
χαμογελούν τα παιδιά που μένουν εκεί, όταν μας βλέπουν να τραγουδάμε», Αθηνά Τ. 
 
« Χαίρομαι που συμμετέχω στη χορωδία του συλλόγου. Πρώτον διότι μου αρέσει πολύ 
να τραγουδάω και δεύτερον, γιατί έστω και με αυτό τον τρόπο προσφέρω στο 
Χαμόγελο. Δοκιμάστε το!», Σοφία Κ. 
 
«Θα ήθελα κι άλλοι να μπορέσουν να ζήσουν  αυτή  την εμπειρία. Είναι πραγματικά 
υπέροχο να νιώθεις πως είσαι κι εσύ κομμάτι αυτού του συλλόγου που προσφέρει τόσα 
στα παιδιά που το έχουν ανάγκη», Βίκυ Κ. 
 
«Είμαι χαρούμενος, γιατί βοηθάω τα παιδιά που 
μας έχουν ανάγκη και χρειάζονται αγάπη, 
στοργή και φροντίδα», Χρήστος Τ. 
 
«…Η αλήθεια είναι πως πριν ενταχτώ στη 
χορωδία, γνώριζα λιγότερες δράσεις για το 
σύλλογο. Όσο περνούσε ο καιρός μάθαινα όλο 
και περισσότερα και σχημάτισα ακόμη 
καλύτερη γνώμη. Αυτά τα δύο χρόνια έχω 
γνωρίσει αρκετά παιδιά από τα Σπίτια και 
έχουμε γίνει φίλοι. Μου αρέσει να τραγουδάω 
και να προσφέρω τη βοήθειά μου με αυτό τον τρόπο. Μακάρι ο μικρός Ανδρέας να μας 
ακούει και να είναι περήφανος για εμάς». Πάρια Θ.  

 
•  
 

ΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΙΔΕΕΣ  
 

• Δημιουργία μουσικού CD χορωδίας με πιθανή συμμετοχή καλλιτεχνών 
 

• Περισσότερες προγραμματισμένες μουσικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα για 
την ενίσχυση και προβολή του έργου του συλλόγου,  σε συνεργασία με υπόλοιπα 
Χαμόγελα, Δήμους, ιδιωτικούς φορείς κλπ. 

• Δυνατότητα δημιουργίας ετήσιου πολιτιστικού Φεστιβάλ σε συνδυασμό με άλλες 
πολιτιστικές δράσεις μας (πχ. Θεατρικά, λαχειοφόρους, παζάρια)  

• Έρευνα για πιθανή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της χορωδίας ως μέρους ‘πολιτιστικής 
δράσης’ (δυνατότητα για κάλυψη εξόδων π.χ. μετακίνησης, διατροφής, ορχήστρας, 
σε εκδηλώσεις εκτός Αθηνών όταν δεν υπάρχει δυνατότητα)  
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Σημείωση: Θα είναι χαρά μας να μας φέρετε σε επαφή με άτομα ή φορείς, τα 
οποία θεωρείτε ότι μπορούν να μας αξιοποιήσουν σαν ομάδα, να συνεργαστούμε 
για να οργανώσουμε μια γιορτή, ένα event ή κάτι καλλιτεχνικό με σκοπό την ενίσχυση 
του συλλόγου.  

•  
 
Ευχαριστούμε θερμά…. 
 

• Τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που με δική τους πρωτοβουλία φιλοξένησαν 
τη εθελοντική μουσική μας παρέα 

• Τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία που άνοιξαν τις πόρτες τους στις ακροάσεις για νέα 
παιδιά  στη χορωδία μας 

• Τους γονείς των χορωδών για την εμψύχωση και την πολύτιμη βοήθειά τους σε 
πρόβες και εκδηλώσεις 

• Τους οδηγούς του συλλόγου για τις ευχάριστες μετακινήσεις μας 
• Την Εθνική Γραμμή SOS 1056 για την υπομονή της στις απογευματινές κυριακάτικες 

πρόβες μας  
 
Αν σας αρέσει η μουσική και επιθυμείτε κι εσείς να συμμετάσχετε ή να υποστηρίξετε τη 
χορωδία μας, καλέστε στο 2107609550.  
Σας περιμένουμε να διαδώσουμε μαζί ακόμη περισσότερα ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ το 2011 !!! 
 

 
 

•  
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ALBUM 
 
Περνάμε καλά …. Χαμογελαστά…. Και το εκπέμπουμε….. 
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