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                                                  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή βοήθειας σε παιδιά, 
τόσο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, έχει ως θεμελιώδη αρχή τις διεθνείς 
συνεργασίες με Οργανώσεις, Κυβερνητικές ή μη-Κυβερνητικές, με παρεμφερείς 
στόχους και αξίες. Οι συνεργασίες και τα δίκτυά μας με ευρωπαϊκούς καθώς και διεθνείς 
Οργανισμούς έχουν απώτερο σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και 
πληροφοριών προς όφελος των παιδιών ανά την Ευρώπη αλλά και ανά ολόκληρο τον 
κόσμο. 
 
Μέσα από την συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα 
και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (ΜCE), «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με την 
ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με 
άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς  με στόχο την εξάλειψη της σεξουαλικής και 
ψυχολογικής εκμετάλλευσης των παιδιών αλλά και τον εντοπισμό παιδιών που έχουν 
εξαφανισθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα. 
 
Τα τελευταία δύο έτη, έχοντας γίνει ισότιμα και ενεργά μέλη του Δ.Σ. του Διεθνούς 
Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά (International 
Centre for Missing and Exploited Children – ICMEC) και έχοντας αναγνωριστεί ως Εθνικό 
Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά, κατόπιν δικής μας 
πρότασης, αποφασίστηκε η δημιουργία Κέντρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης και μας 
ανατέθηκε η λειτουργία του, η οποία εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2010 στην Αθήνα 
και στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Κέντρο (SEEC) θα ενώσει τις φωνές των παιδιών θυμάτων 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα αποτελέσει κομβικό σημείο επαφής δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων στην ευρύτερη περιοχή.  
 
Ακόμα, ο οργανισμός μας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Κέντρου 
για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (ICMEC), συνεργάζεται με τα 
υπόλοιπα μέλη, συμπεριλαμβανομένων και του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου για τα 
Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (U.S. based National Centre for Missing & 
Exploited Children- NCMEC), για την εξεύρεση λύσεων και την εφαρμογή προγραμμάτων 
παγκοσμίως με στόχο την εξάλειψη των φαινομένων εξαφάνισης και εκμετάλλευσης 
ανηλίκων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διεθνούς δράσης, στα πλαίσια της 
συγκεκριμένης συνεργασίας, αποτελεί η προώθηση και επεξεργασία των στοιχείων των 
εξαφανισμένων παιδιών στη διεθνή ιστοσελίδα www.missingkids.com, της οποίας 
αποτελούμε μέλη.  
 
Επιπλέον, βαρύνουσας σημασίας είναι η εκπροσώπηση του οργανισμού μας και στον 
Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών καθώς είμαστε συνεργαζόμενος φορέας στο Τμήμα 
Δημόσιας Πληροφόρησης του Ο.Η.Ε (DPI) ενώ αποτελούμε ΜΚΟ με ειδικό 
συμβουλευτικό καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των 
Ηνωμένων Εθνών (ΕCOSOC). 
 
Τέλος, «Το Xαμόγελο του Παιδιού» είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών 
Γραμμών Υποστήριξης (CHI), που απαριθμεί μέλη σε 120 χώρες, καθώς και μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Παιδιά του Δρόμου (ΕFSC). 
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Ίδρυση Κέντρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και Υπό 
Εκμετάλλευση Παιδιά (SEEC), μια πρωτοβουλία του Χαμόγελου, Οκτώβριος 
2010  

 
 
Ιστορικό 
 
Στις 10 Οκτωβρίου του 2007, το 
International Centre for Missing and 
Exploited Children (ICMEC), σε συνεργασία 
με Το Χαμόγελο του Παιδιού, οργάνωσαν το 
πρώτο Αμερικανοβαλκανικό Φόρουμ για τα 
Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα 
Παιδιά στην Αθήνα.  Σημαντικό αποτέλεσμα της 
συνάντησης αποτέλεσε η δέσμευση τόσο του 
Υπουργείο Εσωτερικών όσο και του Διεθνούς 
Κέντρου να στηρίξουν και να συμμετέχουν 
ενεργά στην πρωτοβουλία του οργανισμού μας 
για την δημιουργία του Βαλκανικού Κέντρου για 
τα  Εξαφανισμένα και θύματα Εκμετάλλευσης 

Παιδιά με έδρα την Ελλάδα.  
 
Τρία χρόνια μετά, η υλοποίηση του οράματος μας για την ίδρυση του Κέντρου 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά είναι πλέον 
πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη τιμή για την χώρα μας  - και αναγνώριση του 
έργου του οργανισμού μας -  ότι το Κέντρο θα λειτουργήσει με έδρα την Ελλάδα (Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη) και υπό τον συντονισμό του Χαμόγελου του Παιδιού.  
 
Οι βασικοί στόχοι του Κέντρου  
 
1. Η πρόληψη των φαινομένων της εξαφάνισης, της αρπαγής/απαγωγής,  
         της εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης ανηλίκων. 
 
2. Η άμεση και ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες εντοπισμού εξαφανισμένων 

παιδιών. 
 
3. Ο συντονισμός διακρατικών προσπαθειών για τον εντοπισμό ανηλίκου που αγνοείται 

και έχει κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι έχει μετακινηθεί από ένα κράτος σε άλλο. 
 
4. Η παροχή στήριξης σε ανήλικους - θύματα και στις οικογένειές τους. 
 
5. Η εξεύρεση λύσεων και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και ευαισθητοποίησης  

σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. 
 
Το Κέντρο θα αναλαμβάνει σε συνεργασία με τους αντίστοιχους οργανισμούς/φορείς στα 
γειτονικά Βαλκανικά κράτη: 
 
1. Επαφή με τα ΜΜΕ για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό 

εξαφάνισης παιδιού. 
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2. Συντονισμό για την ενεργοποίηση του European Child Alert Automated System. 
 
3. Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα συλλέγει μέσω της 

Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, η οποία έχει εκχωρηθεί 
στον οργανισμό μας, πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση και θα τις προωθεί 
άμεσα στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές (Europol, Interpol). 

 
4. Συνεργασία με αρμόδιες αρχές με σκοπό τον εντοπισμό των εξαφανισμένων παιδιών. 
 
5. Παροχή ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής στα παιδιά μετά τον εντοπισμό 

τους καθώς και στην οικογένεια τους.  
 
6. Προώθηση και επεξεργασία των στοιχείων των εξαφανισμένων παιδιών στο διεθνές 

site www.missingkids.com. 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει διοργανώσει τα τελευταία 
έτη σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο (ICMEC) και την Interpol τρία εκπαιδευτικά 
σεμινάρια απευθυνόμενα σε στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, εισαγγελικούς 
λειτουργούς καθώς και φορείς βαλκανικών χωρών για την εξαφάνιση, παράνομη 
διακίνηση, εκμετάλλευση ανηλίκων καθώς και για τον χειρισμό εγκλημάτων κατά των 
παιδιών μέσω της τεχνολογίας.  
 
Στόχος των εκπαιδεύσεων ήταν η λήψη τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και νέων μεθόδων 
από τους συμμετέχοντες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται με αποτελεσματικότητα 
και επιτυχία στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. 
 
Το Κέντρο Νοτιανατολικής Ευρώπης θα στελεχωθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες, 
Νομικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους, οι οποίοι ήδη εργάζονται στον 
συγκεκριμένο τομέα με ιδιαίτερη επιτυχία και αποτελεσματικότητα 
 
Εγκαίνια Κέντρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (11-12/10/2010) 
 
Τα Εγκαίνια του Κέντρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και Υπό 
Εκμετάλλευση Παιδιά πραγματοποιήθηκαν στις 11 Οκτωβρίου, 2010,  στην Αθήνα και στις 
12 Οκτωβρίου, 2010, στην Θεσσαλονίκη.  
 
Τα εγκαίνια στην Αθήνα τέλεσε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δ. Δρούτσας.  Κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν για το έργο τους αναφορικά με την προστασία των 
παιδιών ο κ. Jim Cannavino, πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και 
Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (ICMEC), η κ. Delphine Moralis, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Missing Children Europe, ο κ. Δανιήλ Εσδράς επικεφαλής της Διεθνούς 
Οργάνωσης για τη Μετανάστευση στην Ελλάδα, ο κ. Alain Remue, Επιθεωρητής του 
Τμήματος Εξαφανίσεων της Ομοσπονδιακής Βελγικής Αστυνομίας και πρόεδρος της 
ειδικής μονάδας της Interpol για τα εξαφανισμένα παιδιά και ο κ. Εnric Panloup, ανώτερο 
στέλεχος & εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης στα Ηνωμένα Έθνη, υπεύθυνος για την 
καταπολέμηση του trafficking στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  
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Παρουσίαση του Αmber Alert Hellas και του προγράμματος ECAAS σε 
διεθνείς συναντήσεις  
 
National Amber Alert Symposium, Phoenix, Arizona Νοέμβριος 2010 
 
Το ετήσιο Συνέδριο Amber Alert πραγματοποιήθηκε στο Phoenix της Αριζόνας από τις 16 
έως τις 18 Νοεμβρίου 2010. Στο συνέδριο συμμετείχαν Αστυνομικές Αρχές από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Μεξικό, την Ελβετία, την Ολλανδία, εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, εκπρόσωποι από ιδιωτικούς και 
δημόσιους φορείς, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης και γονείς παιδιών που 
έχουν πέσει θύματα απαγωγής. «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» συμμετείχε ως μέλος του 
ICMEC και του MCE αλλά και ως φορέας που ενεργοποιεί το AMBER ALERT στην Ελλάδα 
τα τελευταία 3 χρόνια και είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την επιτυχημένη λειτουργία 
του συστήματος στην Ελλάδα.  Iδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ECAAS (European Child 
Alert Automated System) τονίζοντας ότι είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην 
αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση όχι μόνο του Ελληνικού AMBER ALERT αλλά και κάθε 
Child Alert System.  
 
Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν εκτενώς στη σπουδαιότητα τόσο της καλής συνεργασίας 
όλων των φορέων που συνεργάζονται για την ενεργοποίηση του AMBER ALERT όσο και 
των αποτελεσμάτων της ενεργοποίησης του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη 
ευαισθητοποίησης του κόσμου ώστε να κινητοποιούνται άμεσα μόλις ενεργοποιείται το 
σύστημα και να συνδράμουν στην αναζήτηση του παιδιού δίνοντας πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές. Άλλο ένα θέμα στο οποίο έγινε αναφορά από τους ομιλητές είναι η 
σημασία της αξιολόγησης του AMBER ALERT με σκοπό τη βελτίωση του. Παράλληλα 
τονίστηκε η σπουδαιότητα της τακτικής εκπαίδευσης και της ανανέωσης του σχεδιασμού 
τους ιδίως στις περιπτώσεις όπου δεν ενεργοποιείται συχνά. Τέλος, εκτενής αναφορά 
έγινε στην χρήση των social media (facebook, twitter) στην ενεργοποίηση του AMBER 
ALERT και στα οφέλη λόγω της ταχύτητας διάδοσης των μηνυμάτων.  

 
Συμμετοχή και παρουσίαση των δράσεων του οργανισμού μας στο συνέδριο 
“Vulnerable children on the run, a European Challenge”,  Βρυξέλλες, Νοέμβριος 
2010  
 
 «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά («Missing 
Children Europe»), έδωσε δυναμικό “παρών” στο συνέδριο “Vulnerable children on the 
run, a European Challenge” ,συμμετέχοντας στις εργασίες του και παρουσιάζοντας το 
έργο και τις δράσεις του, μαζί με τους υπόλοιπους 23 οργανισμούς-μέλη του MCE, που 
δραστηριοποιούνται συνολικά σε 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 
Ελβετία. 
 
Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την Αιγίδα της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Βελγίου, την 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά 
(«Missing Children Europe») και τον Βελγικό Οργανισμό για τα Εξαφανισμένα και 
Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά «Child Focus», ενώ φιλοξενήθηκε από την Βασίλισσα 
Paola του Βελγίου στο Βασιλικό Παλάτι των Βρυξελλών. 
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Σκοπός του συνεδρίου ήταν να παρουσιαστούν εισηγήσεις αναφορικά με τους 
κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι τους 
(runaway children) και τρόποι για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ειδικοί 
εμπειρογνώμονες σε θέματα εξαφάνισης και κακοποίησης ανηλίκων καθώς και 
εκπρόσωποι εθνικών και τοπικών αρχών. 
 
 
Το συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων 
και ειδικών συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, αναφορικά με 
την ενδυνάμωση της νομοθεσίας, τη συμβολή των φορέων κοινωνικής πρόνοιας στις 
δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου των εξαφανίσεων και της κακοποίησης 
ανηλίκων, καθώς και τους τρόπους καλύτερης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του 
Κοινού σχετικά με τα ζητήματα αυτά και την πρόληψη και αντιμετώπισή τους. 
 
 

 
Το ειδικό stand παρουσίασης του οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, όπου 

παρουσιάστηκαν το έργο και οι δράσεις του κατά την διάρκεια του συνεδρίου “Vulnerable 
children on the run: a European Challenge”. 
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Άποψη του Palace Gallery στο Βασιλικό Παλάτι των Βρυξελλών, που φιλοξένησε τα ειδικά 

stands παρουσίασης των οργανισμών-μελών του Οργανισμού Missing Children Europe 
στη διάρκεια του συνεδρίου. 

Κοινή Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις εξαφανίσεις ανηλίκων 116 000 

Διαμόρφωση του Επίσημου Πρακτικού Oδηγού 116 000 για hotline οperators, 
σε συνεργασία με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Missing Children 
Europe.  

Η Κοινή Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 είναι αποτέλεσμα της σχετικής απόφασης που 
ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ενεργοποίησή της στη χώρα μας καθιστά την 
Ελλάδα το δεύτερο κράτος μέλος που την έχει θέσει σε λειτουργία. Στην Ευρώπη σήμερα 
όπου δεν υπάρχουν σύνορα η συντονισμένη αντιμετώπιση και ο χειρισμός των 
περιστατικών φυγών, αρπαγών, εξαφανίσεων, απαγωγών παιδιών αποτελεί μονόδρομο. Η 
Γραμμή 116000 έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα "εργαλεία" για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σε έκθεση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17/11/2010 απηύθυνε ύστατη 
έκκληση προς 14 κράτη μέλη της ΕΕ για τη θέση σε λειτουργία όσο το δυνατόν 
συντομότερα της ευρωπαϊκής εμβέλειας τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας για τα 
εξαφανισμένα παιδιά 116 000. Στην έκθεση της, η Επιτροπή καταγράφει την κατάσταση 
που ισχύει εν προκειμένω στα κράτη μέλη, προτείνει κοινές για ολόκληρη την ΕΕ 
ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και παρέχει στα κράτη 
μέλη μια τελευταία ευκαιρία για να θέσουν σε λειτουργία την εν λόγω τηλεφωνική γραμμή 
παροχής βοήθειας, πριν από την ενδεχόμενη θέσπιση νομοθετικών μέτρων. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης οδηγίας, Το Χαμόγελο του Παιδιού συμμετείχε στην 
διαμόρφωση του Επίσημου Πρακτικού Οδηγού 116 000 για hotline operators, μια ομαδική 
προσπάθεια των μελών του MCE που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Missing Children Europe στο τέλος του 2010. Ο συγκεκριμένος οδηγός αξιοποιεί τις 
βέλτιστες πρακτικές με βάση την πείρα των χωρών-μελών στις οποίες η εν λόγω 
τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί ήδη και παρουσιάζει ένα σύνολο κοινών ελάχιστων 
προτύπων που να διασφαλίζουν υψηλής στάθμης εξυπηρέτηση σε ολόκληρη την ΕΕ, έτσι 
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ώστε γονείς και παιδιά να λαμβάνουν την ίδια συνδρομή ασχέτως του τόπου στον 
οποίον βρίσκονται. Πολύ σημαντική πρόκειται να είναι η συνεισφορά του οδηγού στην 
ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασία φορέων με παροχή αντίστοιχων κατευθυντήριων 
γραμμών προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που δεν γνωρίζει σύνορα.  
 
Παρουσίαση της Τεχνολογικής Υποδομής (Technology Advantage) του 
Oργανισμού στα πλαίσια της Διεθνούς Διάσκεψης CHI International 
Consultation 2010 (Child Helpline International - Διεθνές Δίκτυο Τηλεφωνικών 
Γραμμών για την Προστασία των Παιδιών), Μαδρίτη, Οκτώβριος 2010  
 
Στα πλαίσια της Διεθνούς Διάσκεψης, που πραγματοποιήθηκε 24-28 Οκτωβρίου και 
φιλοξενήθηκε στην Μαδρίτη από τον οργανισμό Fundación ANAR,  με την συμμετοχή 
φορέων από 119 διαφορετικές χώρες, ο κύριος Γιαννόπουλος δέχτηκε πρόσκληση από 
τους διοργανωτές του να παρουσιάσει την τεχνολογική υποδομή του οργανισμού. Το 
Χαμόγελο του Παιδιού κάνει ευρεία χρήση της τεχνολογίας στην εφαρμογή όλων των 
δράσεων του ενώ έχει βραβευτεί διεθνώς στα πλαίσια του “Global Awards ” στην Kuala 
Lumpur της Μαλαισίας, με το Chairman’s Award του Witsa, ως ο οργανισμός που κάνει 
την καλύτερη χρήση της τεχνολογίας προς όφελος των παιδιών.  
 
Στην Διάσκεψη της Μαδρίτης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις 
θέσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των τηλεφωνικών γραμμών 
για την προστασία παιδιών καθώς και τις νέες τάσεις στην τεχνολογία και την χρήση της. 
Ένα από τα highlights της διάσκεψης ήταν η διοργάνωση Youth Forum με την συμμετοχή 
96 φοιτητών ηλικίας 14-16 χρονών όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
ακούσουν την  προοπτική των παιδιών αλλά και να απολαύσουν δημιουργικά projects 
σχετικά με τα θέματα που τους απασχολούν.  
 

Tριήμερο Ελληνογαλλικό Συνέδριο, 25-27 Μαΐου, 2010, Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αθηνών  
Θέμα: “Aνταλλαγή Πληροφοριών και υιοθέτηση πρακτικών για την καταγραφή 
και καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης διακίνησης παιδιών και 
γυναικών». 
 
Το Χαμόγελο του Παιδιού σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης – 
Αποστολή Ελλάδος και με την υποστήριξη, αφενός του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Γαλλίας και της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και αφετέρου του Εθνικού 
Συντονιστικού Μηχανισμού για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων του Ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών, διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία τριήμερο Ελληνογαλλικό 
συνέδριο, στις 25, 26 & 27 Μαΐου,  στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, με θέμα «Ανταλλαγή 
πληροφοριών και υιοθέτηση πρακτικών για την καταγραφή και καταπολέμηση του 
φαινομένου της παράνομης διακίνησης παιδιών και γυναικών». 
 
Στόχος, η ανταλλαγή απόψεων και η εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων από 
εμπειρογνώμονες διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και υπηρεσίες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα καταπολέμησης του φαινομένου της παράνομης 
διακίνησης ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών.  
 
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων και 
ΜΚΟ. Από πλευράς Γαλλίας, συμμετείχε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική 
Διεύθυνση- Αντιπροσωπεία για τα Θύματα Εμπορίας), του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
(Τμήμα Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος) καθώς και ο Εθνικός Συντονιστής του 
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Δικτύου για την Υποδοχή και Προστασία των θυμάτων εμπορίας. Από πλευράς 
Ελλάδος, συμμετείχε εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η Επικεφαλής 
του Τμήματος Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, εκπρόσωπος του 
Εισαγγελικού σώματος, και τέλος εκπρόσωποι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην παροχή 
αρωγής στα θύματα εμπορίας.  
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 
Το Τμήμα Προγραμμάτων και Έργων του Συλλόγου έχει σαν αντικείμενο  

 την  αναζήτηση, διεκδίκηση και αξιοποίηση διαθέσιμων άμεσων χρηματοδοτικών 
πόρων μέσω εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και  

 τη διοικητική υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων.  
Έργα του πεδίου του Τμήματος θεωρούνται οι χρηματοδοτούμενες δράσεις είτε αφορούν 
σε δημιουργία υποδομών είτε σε υλοποίηση επιχειρησιακών / λειτουργικών σχεδιασμών 
για την εξυπηρέτηση των στόχων του Συλλόγου. 
 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 
 
«Πανελλήνιο Κέντρου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Φαινομένων  
Κακοποίησης -Παραμέλησης - Εκμετάλλευσης - Παράνομης Διακίνησης και 
Εξαφάνισης Ανηλίκων».  
 
Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του Τμήματος κατά το 2010 απορροφήθηκε από 
την προσπάθεια υποστήριξης του έργου δημιουργίας του «Πανελλήνιου Κέντρου για την 
Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Φαινομένων  Κακοποίησης -Παραμέλησης - 
Εκμετάλλευσης - Παράνομης Διακίνησης και Εξαφάνισης Ανηλίκων».  
Το έργο αποτελούσε μια κεντρική πρωτοβουλία του Συλλόγου καθώς προέβλεπε τη 
δημιουργία τριών Κέντρων  Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης (ΚΑΚΕ) και ενός Σπιτιού 
Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας συνολικού ύψους 1.500.000 €   
Η πρόταση είχε υποβληθεί στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ενός σχήματος συνεργασίας της Ελλάδας και της Νορβηγίας 
και το έργο είχε εγκριθεί ήδη από το 2009. Παρ όλα αυτά σημειώθηκε τεράστια 
καθυστέρηση από πλευράς των αρμόδιων υπηρεσιών για την επίσημη ενεργοποίηση των 
διοικητικών διαδικασιών υλοποίησης που έφθασε τους 11 μήνες. Κατά το διάστημα αυτό 
αναδείχθηκαν τόσο η αφοσίωση του Συλλόγου στους στόχους του, που οδήγησε στην 
κατασκευή του ΚΑΚΕ Θεσσαλονίκης με δικούς του αποκλειστικά πόρους ενάντια την 
αδράνεια των κρατικών, αλλά και οι ελλείψεις σε εμπειρία και διοικητική τεχνογνωσία 
υλοποίησης αντίστοιχων έργων, που οδήγησαν στην περιπλοκή του προγράμματος 
υλοποίησης και την προοπτική ματαίωσης της χρηματοδότησης.  
Κατά την τελευταία φάση καταβλήθηκαν έντονες προσπάθειες θεραπείας των 
προβλημάτων που είχαν ανακύψει και αντιστροφής του κλίματος. Ο στόχος αυτός, αν και 
επιτεύχθηκε ως προς την Ελληνική πλευρά, δεν έγινε δυνατό να αποδώσει αντίστοιχα και 
ως προς τη Νορβηγική. Στη συνέχεια έγινε κατανοητή η καθοριστική σημασία που έχουν 
οι ενέργειες διεκδίκησης για την επίτευξη παρόμοιων στόχων. 
Το τελικό αποτέλεσμα της μακρόχρονης αυτής διαδικασίας είναι ότι το Χαμόγελο κατέχει 
πλέον ένα πλήρως μελετημένο και ώριμο για υλοποίηση έργο για την  
χρηματοδότηση του οποίου ήδη εξελίσσει οργανωμένες προσπάθειες. 
 
European Child Alert Automated System (ECAAS) 
 
To 2010 αποτέλεσε τη χρονιά υλοποίησης μίας σημαντικότατης πρωτοβουλίας του 
Χαμόγελου του Παιδιού, που αφορά στη δημιουργία και λειτουργία ενός ευρωπαϊκού 
τεχνολογικού εργαλείου για την αντιμετώπιση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών και 
συντονισμού της απαραίτητης, κατά περίπτωση, διακρατικής συνεργασίας.  
Η πρωτοβουλία αυτή συνδυάζει τέσσερις βασικές παραμέτρους της γενικής 
δραστηριότητας του Συλλόγου στο κρίσιμο πεδίο της εξαφάνισης παιδιών: 

 Οι πλούσιες εμπειρίες από τη λειτουργία του Greek Amber Alert και των γραμμών 
1056 και 116000 
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 Η άριστη συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και υποστηρικτικούς φορείς 
που έχει δημιουργηθεί με τις επίμονες προσπάθειες του Συλλόγου 

 Η σημαντικότατη διεθνής δικτύωση του Συλλόγου 
 Οι διακεκριμένες και διεθνώς αναγνωρισμένες δεξιότητες του Χαμόγελου του Παιδιού 
στην ενσωμάτωση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών    

 
Με δεδομένο αυτό το υπόβαθρο ο Σύλλογος είχε υποβάλλει το 2009 σχετική πρόταση στο 
Κοινοτικό Πρόγραμμα Child Abduction Alert της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (D.G. Justice) για τη δημιουργία του European Child Alert 
Automated System (ECAAS). 
Το έργο συνίσταται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού εργαλείου με 
αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση συστήματος συναγερμού και την ακαριαία 
μεταβίβαση σχετικών πληροφοριών και μηνυμάτων στο ευρύτερο δυνατό φάσμα 
αποδεκτών στα περιστατικά εξαφάνισης παιδιών. 
Το ECAAS συνδέει και απευθύνεται στο σύνολο των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 
πλήθος υποστηρικτικών φορέων (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σημεία δημόσια 
πληροφόρησης κλπ) με στόχο  

 την ενεργοποίηση των εθνικών κρατικών υπηρεσιών  
 την άμεση πληροφόρηση του κοινού και  
 την πανευρωπαϊκή διακρατική συνεργασία για τη συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των φαινομένων. 

 
Το έργο υλοποιήθηκε το 2010 από το Χαμόγελο του Παιδιού ως Project Leader σε 
συνεργασία με την Ελληνική, Κυπριακή και Πορτογαλική Αστυνομία με εταίρους σχετικούς 
ΜΚΟ από την Ιταλία (SOS Il Telephono Azzuro) και την Πορτογαλία (Instituto de Apoio di 
Crianca). 
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν διακρατική έρευνα, δύο συναντήσεις, στη 
Λισσαβόνα και τη Ρώμη αντίστοιχα, συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους του έργου 
καθώς και pilot tests του συστήματος σε τρείς χώρες. 
Το έργο ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία  και τα αποτελέσματα του προγραμματίζεται 
να παρουσιαστούν τον ερχόμενο Μάρτιο σε ειδική μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες σε 
συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλους διεθνείς 
φορείς. Για πρώτη φορά μια πρωτοβουλία του Χαμόγελου του Παιδιού γίνεται αντικείμενο 
διεθνούς εκδήλωσης εκτός των ορίων της χώρας μας. 
 
E- Antibullying Campaign 
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Το Απρίλιο του 2010 ο Σύλλογος κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης του έργου 
Europe’s Antibullying Campaign από το Πρόγραμμα DAPΗNE III της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
Το έργο συνίσταται στην ανάπτυξης μίας μεγάλης καμπάνιας πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις συνθήκες και περιστατικά εκφοβισμού στο σχολικό, 
οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό, φυσικό ή ηλεκτρονικό, περιβάλλον. Η καμπάνια θα 
έχει διάρκεια δύο ετών και θα πραγματοποιηθεί, υπό την ηγεσία του Χαμόγελου του 
Παιδιού, σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες από την ακόλουθη ομάδα συνεργαζόμενων Μη 
Κυβερνητικών Οργανισμών.   
 

 ΕΛΛΑΔΑ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
 ΙΤΑΛΙΑ «Telefono Azurro» 
 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ «Instituto de Apoio à Criança» 
 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ «Nadja Centre Foundation» 
 ΛΕΤΟΝΙΑ «Children and Youth Trust Phone» 
 ΕΣΘΟΝΙΑ «Estonian Mental Health Society»  

 
Το Δεκέμβριο ανακοινώθηκε η αρχική έγκριση της κατατεθειμένης πρότασης και ο 
Σύλλογος οργανώνει την υλοποίηση του έργου σε αναμονή της τελικής απόφασης 
χρηματοδότησης. Οι επιλεγμένες χώρες εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του 
Χαμόγελου φια μία αποφασιστική παρουσία στο τόξο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  
 
Operating Grants  
 
Οι διαδικασίες χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς αναπτύσσονται σε δύο βασικούς άξονες: τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων 
έργων και τη χρηματοδότηση πάγιων λειτουργικών δαπανών φορέων. 
Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται σε φορείς  

 αναγνωρισμένης διεθνούς εμβέλειας  
 με σταθερή λειτουργία και αναπτυγμένη οργανωτική δομή 
 με αποτελέσματα που αποδεδειγμένα ανταποκρίνονται στους πάγιους στόχους και 
πολιτικές των αρμόδιων διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
Το Χαμόγελο του Παιδιού, κεφαλαιοποιώντας την μακρόχρονη και αξιοσημείωτη πορεία 
του που το έχει αναδείξει σε Μη Κυβερνητικό Οργανισμό με μοναδικά χαρακτηριστικά 
ανάμεσα σε όσους δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο της προστασίας των παιδιών 
που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε κάθε μορφής κρίση, υπέβαλλε για πρώτη φορά πρόταση 
χρηματοδότησης στον δεύτερο αυτό άξονα προς την Διεύθυνση Ποινικής Δικαιοσύνης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση αποτελεί μία τολμηρή πρωτοβουλία καθώς η επιλογή 
θα γίνει μεταξύ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οργανώσεων, κατά κανόνα ομοσπονδιακού 
χαρακτήρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη παρόμοια πρόταση που κατατίθεται από 
την πλευρά της Ελλάδας. Με την πρωτοβουλία αυτή , πέρα από την επιδιωκόμενη 
οικονομική ενίσχυση, αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος  που διαδραματίζει ο Σύλλογος 
στις αναγκαίες περιπτώσεις κρατικών παρεμβάσεων προστασίας παιδιών θυμάτων βίας ή 
εκμετάλλευσης προωθώντας τη κοινωνική ενεργοποίηση και τη συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές. 
Στην περίπτωση αποδοχής της πρότασης θα ενισχυθούν οι διεθνείς δράσεις του 
Χαμόγελου και θα καλυφθεί τμήμα των σχετικών λειτουργικών δαπανών του Συλλόγου.       
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UN DEMOCRACY FUND  
 
Οι δράσεις αιχμής του Συλλόγου για την αντιμετώπιση φαινομένων παιδικής κακοποίησης, 
εκμετάλλευσης, παράνομης διακίνησης ή εξαφανίσεων καθώς και το συμπληρωματικό 
φάσμα των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και πρόληψης συνιστούν σθεναρή και έμπρακτη 
έκφραση της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών.  
Η σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών  
αποτελεί εξειδίκευση της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συνιστά το πλαίσιο 
αρχών το οποίο θέτει η ανθρωπότητα για τη θέση των παιδιών στη ζωή και την κοινωνία. 
Οι δημοκρατικοί θεσμοί, με τη μορφή που αυτοί παίρνουν σε κάθε σημείο της υδρογείου 
ή με την ένταση που απουσιάζουν σε δοκιμαζόμενες χώρες, δεν είναι άλλο παρά οι 
εγγυητικές δομές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των Δικαιωμάτων του Παιδιού, όσον 
αφορά στο πεδίο ανάπτυξης των δράσεων του Συλλόγου. 
 
Το Χαμόγελο του Παιδιού είναι ισχυρά συνδεδεμένο με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 
καθώς αποτελεί διατηρεί από το 2008 Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς με το Οικονομικό 
και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) και είναι Συνεργαζόμενος Φορέας της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Πληροφόρησης (DPI) του Οργανισμού. 
 
Στα πλαίσια αυτά τον Δεκέμβριο του 2010 υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης στο 
United Nations Democracy Fund για την ενίσχυση της ανάπτυξης του Κέντρου 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (SEEC). Το 
προτεινόμενο έργο, με τίτλο «Project 13»  13 Countries for Article 13, εστιάζει στο 
δικαίωμα της πληροφόρησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 της Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, ως ακρογωνιαίου λίθου για τη διασφάλιση του συνόλου των 
δικαιωμάτων των παιδιών. Στόχος η δημιουργία θεσμών υποστήριξης και διάδοσης της 
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού με την άμεση και ενεργό συμμετοχή των ίδιων 
των παιδιών, της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο 
πεδίο και των αρμόδιων κρατικών αρχών. 
 
Το έργο προγραμματίζεται να αναπτυχθεί σε μια μεγάλη γεωγραφική κλίμακα που 
καλύπτει το σύνολο του Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε  
13 τουλάχιστον χώρες της περιοχής με στόχο να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες που 
οδηγούν μεγάλα τμήματα του παιδικού πληθυσμού σε κρίση ή άμεσο κίνδυνο. Η περιοχή, 
στην οποία η Ελλάδα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, δέχεται ασφυκτικές πιέσεις τόσο από 
το ανεξέλεγκτο μεταναστευτικό ρεύμα όσο και από τις γεωπολιτικές συνθήκες του 
ευρύτερου γεωγραφικού περιβάλλοντος. Τα παιδιά είναι η πλέον ευαίσθητη ομάδα, 
γεγονός που αποδεικνύεται από σχετικές έρευνες που αναφέρουν ότι μέχρι το 45% των 
εξαφανίσεων των παράνομα εισερχόμενων παιδιών συντελούνται κατά το πρώτο 48ωρο 
της εισόδου τους, πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επίσημης καταγραφής. 
Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και ο επιχειρησιακός μηχανισμός του Χαμόγελου αποτελούν τις 
βάσεις ενός εξαγώγιμου μοντέλου κοινωνικής ενεργοποίησης και υπεράσπισης των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού.  
Αποφασιστικής σημασίας εργαλείο για την υλοποίηση του έργου αποτελεί το Κέντρο 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (SEEC) που 
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Χαμόγελου του Παιδιού σε συνεργασία με το International 
Centre of Missing and Exploited Children (ICMEC). Το SEEC προγραμματίζεται να 
λειτουργήσει ως θεσμικός βραχίονας της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή στο πεδίο της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και όργανο συντονισμένης διεθνούς δράσης.    
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Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ 

 
Και για το 2010 οι εκδηλώσεις του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ήταν πολλές. 
Αρκετές από αυτές διοργανώθηκαν από τον ίδιο τον οργανισμό, οι περισσότερες όμως 
αποτέλεσαν πρωτοβουλία φορέων, ιδιωτών και απλών ανθρώπων, οι οποίοι, μέσα από τις 
ενέργειες αυτές, στήριξαν ουσιαστικά το έργο μας αλλά  προσέφεραν και διασκέδαση και 
όμορφες στιγμές στα παιδιά μας! 
 
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 
 
Η καινούργια χρονιά ξεκίνησε, όπως και κάθε χρόνο, με την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Πίτας μας. Σε κάθε χώρο του οργανισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τη συμμετοχή 
αγαπημένων μας ανθρώπων, οι οποίοι έχουν στηρίξει και συνεχίζουν να στηρίζουν τον 
Σύλλογό μας και τις δράσεις του, πραγματοποιήθηκε και από μία μικρή γιορτή για να έχει 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μία νέα χρονιά γεμάτη δράση και επιτυχίες και για να έχουν 
όλο και περισσότερα παιδιά έναν λόγο να χαμογελούν!   
 
30-31/01/2010: Πρώτη Πανελλαδική Συνάντηση όλων των εργαζομένων στον 
οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Λουτράκι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο “Club Hotel Casino Loutraki” πραγματοποιήθηκε η πρώτη πανελλαδική συνάντηση 
όλων των εργαζομένων του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με σκοπό να 
ανταλλάξουν απόψεις στην κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης και της ενίσχυσης των 
δράσεων του Οργανισμού.  
 
Τα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν σημαντικά και καθοριστικά για την προσπάθεια 
του οργανισμού να ανταπεξέλθει στις καθημερινές πιέσεις που αντιμετωπίζει και να 
συνεχίζει τον αδιάκοπο και καθημερινό αγώνα του για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

όλων των προβλημάτων που αφορούν στα παιδιά και στην 
ποιοτική κάλυψη των αναγκών τους. 
 
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνάντησης, 
ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
Η ημέρα έκλεισε με μια θεατρική παράσταση για μικρούς και 
μεγάλους: στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου τα παιδιά από το 
Σπίτι της Κορίνθου ξεδίπλωσαν το θεατρικό τους ταλέντο, με 
την παράσταση «Τα δώρα του Άι-Βασίλη», όπου 
καταχειροκροτήθηκαν, ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους 
και χαρίζοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους -ένα μήνυμα 
που συνεχίζει να εμπνέει όλους τους εργαζόμενους στο 
Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά και όλους εκείνους που στέκονται 
δίπλα του! 
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Μάρτιος 2010 
 
12/03/2010: Πραγματοποίηση συνάντησης εθελοντών 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε την τιμή να υποδεχτεί τους εθελοντές του, σε μια γιορτή 
αφιερωμένη σε εκείνους, που αποτελούν αφοσιωμένους και πολύτιμους συνοδοιπόρους 
στο έργο του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Ledra Marriot», και είχε 
ως σκοπό τη γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων που στηρίζουν τις δράσεις του οργανισμού, 
αλλά ως αφορμή γι’ αυτόν να τους ευχαριστήσει, αποδεικνύοντας πως χάρη και στη δική 
τους αμέριστη στήριξη και αγάπη, το όραμα του μικρού ιδρυτή του, του Ανδρέα, έγινε 
πραγματικότητα. 
 
Εθελοντές που γνώρισαν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα πρώτα του βήματα, αλλά και 
Εθελοντές που εντάχθηκαν αργότερα στη μεγάλη αυτή οικογένεια, αντάλλαξαν τις 
εμπειρίες που έχουν αποκομίσει μέσω της πολύτιμης συνεισφοράς τους όλα αυτά τα 
χρόνια.  Όλοι μαζί, εργαζόμενοι και εθελοντές, χάρηκαν με την ευκαιρία που τους δόθηκε 
να ανακαλύψουν πόσο σπουδαίοι και ανιδιοτελείς άνθρωποι στηρίζουν καθημερινά το 
έργο του Οργανισμού, δίνοντας μικρές μάχες για την ευημερία των παιδιών.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17–19/03/2010: Πασχαλινό bazaar στο ΜΕΤΡΟ Σύνταγμα 
 
Η αίθουσα του Αττικό Μετρό στο Σύνταγμα “ντύθηκε” και φέτος στα πασχαλινά, 
φιλοξενώντας bazaar με πασχαλινές κατασκευές των παιδιών από τα 9 Σπίτια μας, των 
εθελοντών και των χορηγών μας που διατέθηκαν προς πώληση, αποτελώντας όμορφα και 
πολύτιμα δώρα για συγγενείς, φίλους και βαφτιστήρια, και ενισχύοντας οικονομικά τις 
προσπάθειές μας για τα παιδιά. 
 
Παράλληλα, το πασχαλινό bazaar μας έδωσε για μια ακόμα φορά τη δυνατότητα να 
υποδεχτούμε τους φίλους μας και να τους ενημερώσουμε για τις δράσεις μας, αλλά και 
για τα προβλήματα μου αντιμετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. 
 
Εν όψει της γιορτής του Πάσχα, bazaars διοργανώθηκαν όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και 
στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου υπάρχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»! 
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Μάιος 2010: Ανοιξιάτικο bazaar στο ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα 
 
15-21/05/2010: Στην αίθουσα του Αττικό Μετρό στο Σύνταγμα ο οργανισμός «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» διοργάνωσε για ακόμη μία χρονιά ανοιξιάτικο bazaar με ποικιλία 
ανοιξιάτικων και καλοκαιρινών ειδών (μπλουζάκια, καπέλα, λευκά είδη, κα) και 
πανέμορφες κατασκευές παιδιών και εθελοντών! 
 
Εκεί υποδέχτηκε τους φίλους του, μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα 
να αγοράσουν τα είδη μας τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, 
καθώς επίσης και να ενημερωθούν για το ευρύ φάσμα δράσεων του οργανισμού, με 
στόχο ακόμη περισσότερα χαμόγελα παιδιών σε ολόκληρη την Ελλάδα! 
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17/05/2010: 17η Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της 
Πληροφορίας & Παγκόσμια Ημέρα Γραμμών Βοηθείας για τα Παιδιά 
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γραμμών Βοηθείας για τα Παιδιά και την Παγκόσμια 
Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά και στα πλαίσια της 
διεθνούς συνεργασίας του με το CHI (Child Helpline International), ο οργανισμός «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσίασε στην Αίθουσα Συνεδρίων και Εκθέσεων του Ζαππείου 
το Ευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Έγκαιρης και Έγκυρης Ειδοποίησης των 
πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης / απαγωγής ανηλίκων (ECAAS). 
Παράλληλα, ο οργανισμός βράβευσε τις εταιρείες τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής, που 
χάρη στην τεχνογνωσία τους και στο εξειδικευμένο προσωπικό τους συνέβαλαν 
ουσιαστικά στην ενίσχυση του έργου του.  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», διαθέτοντας τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και τις 
σχετικές τεχνολογικές υπηρεσίες, κατάφερε και πέτυχε την υλοποίηση πολλών πρότυπων 
για τα ευρωπαϊκά δεδομένα δράσεων, όπως: 
  
- Η Εθνική Tηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 
- Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116 000 
- Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε 

περιστατικά εξαφάνισης / απαγωγής ανηλίκων Amber Alert HELLAS 
- Το Ευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των 

πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης / απαγωγής ανηλίκων (European Child Alert 
Automated System - ECAAS) - πρόγραμμα που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση 
της ΕΕ 
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25/05/2010: 25η Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα 
για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 
 
Και αυτή τη χρονιά, στις 25 Μαΐου, ο οργανισμός 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργάνωσε 
Συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
Μετρό Συντάγματος, όπου με την συμμετοχή 
εκπροσώπων του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Δήμου Αθηναίων, 
της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της Ολλανδικής 
Πρεσβείας, του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας 
και της Γαλλικής Πρεσβείας: 
 

 Ανακοινώθηκαν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία 
για τις Εξαφανίσεις Ανηλίκων σε Ελλάδα και 
εξωτερικό από την Ελληνική Αστυνομία και «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού». 

 
 Παρουσιάστηκε το Κέντρο Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης για την Εξαφάνιση, Κακοποίηση και 
Εκμετάλλευση Παιδιών (SEEC). 

 
 Έγιναν τοποθετήσεις από γονείς που ακόμη αναζητούν τα παιδιά τους.  

 
Ταυτόχρονα σε 8 κράτη παγκοσμίως, οργανισμοί και αστυνομικές αρχές ένωσαν τις φωνές 
τους με κοινό σύνθημα: «Βοηθήστε να επιστρέψουν τα παιδιά σπίτι τους». Τα 8 αυτά 
κράτη συγκροτούν με άλλα 9 το Global Missing Children's Network, το οποίο έχει την 
έδρα στην Washington των ΗΠΑ και δρα υπό το συντονισμό του Ιnternational Centre for 
Missing & Exploited Children (ICMEC), μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου είναι 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού».  
 
Παράλληλα τονίστηκε η σημασία λειτουργίας του ΑΜΒΕR ALERT HELLAS και της Ενιαίας 
Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. 
Συνολικά οι παραπάνω ενέργειες συντονίζονται από το Missing Children Europe (MCE), 
μέλος του οποίου είναι «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 
 
Μετά τη Συνέντευξη Τύπου, στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιήθηκε -ομοίως με τα 
υπόλοιπα συμμετέχοντα κράτη- απελευθέρωση λευκών και γαλάζιων μπαλονιών με τις 
φωτογραφίες εξαφανισμένων παιδιών από όλο τον κόσμο. Αποσπάσματα από την 
εκδήλωση στην Ελλάδα εντάχθηκαν σε video που προβλήθηκε διεθνώς. 
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Ιούνιος 2009 
 
1/06/2010: Συμμετοχή στη δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» 
 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» στην οποία 
συμμετείχε για 9η συνεχή χρονιά και ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η δράση 
διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ιταλική Περιβαλλοντική Οργάνωση 'Legambiente' και 
σε αυτή λαμβάνουν μέρος διάφοροι φορείς (σχολεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχεία κ.ά.) από ολόκληρη τη Μεσόγειο, 
αναλαμβάνοντας  να καθαρίσουν κάποια ακτή, πάρκο, άλσος ενώ ταυτόχρονα γίνεται  
μάθημα περιβαλλοντικής αγωγής στα παιδιά.  
 
Φέτος για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ταυτόχρονος 
καθαρισμός  σε τέσσερις διαφορετικές  περιοχές της Ελλάδας: στη Χαλκίδα, στη Βόρεια 
Κυνουρία, στην Κυλλήνη και στην Κέρκυρα. Περισσότεροι από 400 μαθητές, φορείς, 
εταιρείες και εθελοντές ένωσαν τις δυνάμεις τους, για όμορφες και καθαρές παραλίες. 
  
Η δράση είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των 
παιδιών στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα τα παιδιά 
είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις του Οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» και να συμμετάσχουν σε  διάφορες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με θέμα το περιβάλλον. Η όλη δράση  έκλεισε με τρόπο 
μοναδικό μιας και όλα τα παιδιά είχαν  την  ευκαιρία να  ζωγραφίσουν «Μια 
όμορφη & καθαρή παραλία»  σε  μουσαμάδες μήκους 10 μέτρων, οι οποίοι θα 
παραμείνουν στις παραλίες για να θυμίζουν σε όλους πόσο σημαντικό είναι να 
διατηρούνται καθαρές! 
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Οκτώβριος 2010 
 
2/10/2010: Εγκαίνια του «Κέντρου Κοινωνικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Παιδιών» στο Ίλιον 
 
Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος και ο πρόεδρος του Εθελοντικού Οργανισμού για τα 
Παιδιά  «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος εγκαινίασαν το «Κέντρο 
Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών», που λειτουργεί σε έναν ζεστό και 
φιλόξενο χώρο, ο οποίος παραχωρήθηκε για τη χρήση αυτή από τον Δήμο Ιλίου. 
 
Στον χώρο αυτό, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» (κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι) προσφέρει τις υπηρεσίες 
του επί εικοσιτετραώρου βάσεως, σε συνεργασία με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για 
τα Παιδιά S.O.S. 1056, με φιλικότητα, διακριτικότητα και με οδηγό την εμπειρία των 
δεκαπέντε χρόνων του οργανισμού. 
  
Πιο συγκεκριμένα, το «Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών» 
ανέλαβε: 
  
- Tη λήψη ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο 
- Τις επιτόπιες παρεμβάσεις με οχήματα του οργανισμού σε παιδιά που βρίσκονται σε 

κίνδυνο 
- Τον χειρισμό υποθέσεων για παιδιά που έχουν εξαφανιστεί ή απαχθεί 
- Τη Συμβουλευτική Υποστήριξη παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών 
- Τη Δημιουργική Απασχόληση παιδιών 
- Τις ενημερώσεις σε σχολεία όλης της Ελλάδας 
- Τη Στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης 
- Τη Στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας 
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- Την μεταφορά παιδιών με προβλήματα υγείας με τα οχήματα υγείας του 

Οργανισμού 

  
     
 
8/10/2010: Εγκαίνια του νέου Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας στα Καλύβια 
Αγρινίου 
 
Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός και ο πρόεδρος του οργανισμού «Το 
Χαμόγελο  του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος εγκαινίασαν το νέο Σπίτι Ημερήσιας 
Φροντίδας του οργανισμού στην περιοχή Καλύβια του Δήμου Αγρινίου. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε και η παράδοση ενός αυτοκινήτου για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του σπιτιού, προσφορά της ΤΕΔΚ Αιτωλοακαρνανίας. 
 
Το «Σπίτι» παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αγρινίου και αποτελεί καταφύγιο για κάθε παιδί 
που πέφτει θύμα κακοποίησης ή βιώνει την εγκατάλειψη και αδιαφορία της οικογένειας 
του. Μέσα σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο παρέχεται φιλοξενία, σίτιση, εκπαίδευση, 
ιατρική φροντίδα, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. 
Πρόκειται για το δέκατο κατά σειρά «Σπίτι» του εθελοντικού οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού». 
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11/10/2010: Εγκαίνια του Κέντρου 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης για 
τα Eξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση 
Παιδιά (SEEC) στο Μαρούσι 

 
Το Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Eξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά 
(SEEC)  εγκαινίασε στο Μαρούσι ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης Δρούτσας, με τον 
Πρόεδρο του Διεθνούς Κέντρου για τα Eξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά κ. 
Τζιμ Καναβίνο και τον Πρόεδρο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστα 
Γιαννόπουλο, παρουσία του Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γιώργου Πατούλη. 
 
Το συγκεκριμένο Κέντρο λειτουργεί υπό τον συντονισμό του οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού», σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και 
υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (ICMEC)  και αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των δυο 
οργανισμών. Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος, το Κέντρο έχει ως στόχο την πρόληψη και 
την καταστολή φαινομένων βίας σεξουαλικής κακοποίησης και παράνομης διακίνησης 
παιδιών, καθώς και την εύρεση των εξαφανισμένων παιδιών σε συνεργασία με τις χώρες 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προτεραιότητα δίνεται, όπως ανέφερε, “στην άμεση και 
ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες εντοπισμού εξαφανισμένων παιδιών, αλλά και στον 
συντονισμό διακρατικών προσπαθειών για τον εντοπισμό κάθε ανηλίκου που αγνοείται και 
έχει κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι έχει μετακινηθεί από ένα κράτος σε άλλο”.  
 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο κ. Αλέν Ρεμί, Επιθεωρητής του Τμήματος 
Εξαφανίσεων της Ομοσπονδιακής Βελγικής Αστυνομίας και πρόεδρος της ειδικής μονάδας 
της Interpol για τα εξαφανισμένα παιδιά, ο κ. Eρίκ Πανλούπ, ανώτερο στέλεχος και 
εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, υπεύθυνος για την καταπολέμηση του trafficking 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η κ. Nτελφίν Μοράλις, εκπρόσωπος του διεθνούς 
ΚέντρουMissing Children Europe και ο κ. Δανιήλ Εσδράς, επικεφαλής της Διεθνής 
Οργάνωσης για την Μετανάστευση στην Ελλάδα. Παράλληλα, βραβεύτηκαν για την 
πολύτιμη συνεισφορά τους στην ανέγερση του νέου κτιρίου το Ίδρυμα Σ. Νιάρχος, ο κ. 
Ευγένιος Τίγκας και η Nestle Hellas. 
  
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτείας, της ελληνικής 
κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδίοικησης, της ελληνικής αστυνομίας και δικαιοσύνης, του 
ΕΚΚΑ καθώς και εκπρόσωποι Διεθνών Οργανώσεων και των Πρεσβειών των χωρών της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
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Την επόμενη μέρα, Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010 στις 12:00μ.μ. πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια του Κέντρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και Υπό 
Εκμετάλλευση Παιδιά (SEEC) στη Θεσσαλονίκη, στη διεύθυνση Παπακυριαζή 3. Την 
κορδέλα των εγκαινίων έκοψε η κυρία Μαρία Βασιλειάδου-Ιωαννίδου, η οποία είναι και η 
δωρήτρια του κτηρίου. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 392
9/11/2010: Αίτηση προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την 
καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας για το Χαμόγελο του Παιδιού 
 
Ξεκίνησε και επίσημα η διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών 
για την υποβολή αίτησης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 
ώστε να καθιερωθεί η 9 Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το 
χαμόγελο του παιδιού.  
 
Σε μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα 
Συνεδρίων και Εκθέσεων του Ζαππείου, με κεντρική ομιλήτρια 
την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Διά Βίου Μάθησης, 
κ. Αννα Διαμαντοπούλου, το μήνυμα που ακούστηκε δυνατά 
ήταν πως "όλοι μαζί μπορούμε και αξίζει τον κόπο να 
καθιερώσουμε την 9η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το χαμόγελο του παιδιού, για 
να διαδοθεί το μήνυμα του μικρού Ανδρέα σε ολόκληρο τον κόσμο". 
  
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος, κ. Σταύρος Θεοδωράκης. 
Συμμετείχαν παιδιά από ολόκληρο τον κόσμο: παιδιά διπλωματών, παιδιά από διεθνή 
σχολεία και κοινότητες στην Ελλάδα, παιδιά από δημόσια σχολεία της χώρας, αλλά και 
παιδιά από το «Χαμόγελο του Παιδιού» μίλησαν για τη σημασία που έχει ένα καθημερινό 
χαμόγελο στη ζωή τους. 
  
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι του Διπλωματικού Σώματος,  της 
Δικαιοσύνης,  της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής καθώς και 
ηθοποιοί,  αθλητές, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν βρεθεί κοντά στον 
οργανισμό όλα αυτά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της λειτουργίας του. 
  
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και η ιστοσελίδα www.thesmileofthechildworldday.org, 
μέσω της οποίας θα συγκεντρωθούν οι ηλεκτρονικές υπογραφές για την καθιέρωση της 9 
Νοεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας για το χαμόγελο του παιδιού. 
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18-20/12/2010: Χριστουγεννιάτικο bazaar στο ΜΕΤΡΟ Σύνταγμα 
 
Για άλλη μία χρονιά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» “έντυσε” την Αίθουσα του ΜΕΤΡΟ στο 
Σύνταγμα στα γιορτινά, πραγματοποιώντας χριστουγεννιάτικο bazaar για τους μικρούς και 
μεγάλους φίλους του. 
 
Χριστουγεννιάτικες κάρτες και στολίδια, παιδικές κατασκευές και άλλα είδη έγιναν όμορφα 
και πολύτιμα δώρα για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» είχε τη δυνατότητα να ενημερώσει τους φίλους του για το έργο και τις δράσεις 
του, αλλά και για τα προβλήματα μου αντιμετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. 
 
Εν όψει των γιορτών, bazaars διοργανώθηκαν όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα, όπου υπάρχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»! 
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Γενικά: Φέτος όπως κάθε χρόνο «Το Λεωφορείο του Άη Βασίλη» βρέθηκε στον 
Δήμο Περιστερίου στον Αγιο Αντώνιο. Επίσης στο Μαρούσι τοποθετήθηκε για άλλη μία 
χρονιά ένα περίπτερο, καθώς επίσης και σε άλλα σημεία ολόκληρης της Ελλάδας. Για μία 
ακόμα φορά οι πολίτες ενίσχυσαν οικονομικά το έργο του Χαμόγελου. Η παρουσία μας, 
πλαισιώθηκε και από ποικίλες εκδηλώσεις για τους μικρούς μας επισκέπτες όπως 
παραστάσεις από ταχυδακτυλουργούς, κλόουνς, μάγους κλπ, δίνοντας έτσι και μία 
ευχάριστη και εορταστική ατμόσφαιρα στις πόλεις. 
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Ο Οργανισμός μας «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 
 

 Έχει εγγραφεί στα Μητρώα των Μη Κυβερνητικών Οργανωσεων (Μ.Κ.Ο) του 
Υπουργείου  Εξωτερικών με τον αρ. 251 

 
 Με την ΓΠ:Π: (2)γ οικ. 62583 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης έχει πιστοποιηθεί ως φορέας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
κοινωνικής φροντίδας 

 
Οι Διεθνείς Συνεργασίες μας 

 
  Μέλος του Δ.Σ. του International Centre 

for Missing and Exploited Children 

  Μέλος του CHI (Child Helpline 

International) 

  Μέλος της Διεθνούς Ιστοσελίδας για τα 

Εξαφανισμένα Παιδιά - 

www.missingkids.com 

  Μέλος του Δ.Σ. στο Missing Children 

Europe 

 

 ΜΚΟ με Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς 

στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 

των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC - 

Economic and Social Council)  

  Συνεργαζόμενος Φορέας στο DPI των 

Ηνωμένων Εθνών 

 

 Mέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για 

τα Παιδιά του δρόμου (EFSC) 

 
 


