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Ετήσια Πανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία 

Υποστήριξη Παιδιών & των Οικογενειών τους µε προβλήµατα 
διαβίωσης 

 
Κατά το διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & 
Οικογένειας του Οργανισµού ανταποκρίθηκε στο αίτηµα για ενίσχυση σε είδος  
  

� 3.405 οικογενειών & 
� 88 φορέων εκ των οποίων οι 22 αφορούσαν αποκλειστικά τον προσφυγικό 

πληθυσµό 
 
Από τις 3.405 παραπάνω οικογένειες οι:  
  

� 2.106 (61,85%) ήρθαν από ιδιωτική πρωτοβουλία  
� 1.299 (38,15%) ήρθαν µέσω παραποµπής από άλλους φορείς και υπηρεσίες  

 

 
 
Επίσης από το σύνολο των οικογενειών οι:  
  

� 1.272 (37,36%) προσήλθαν για πρώτη φορά στην υπηρεσία νέες οικογένειες 
� 2.133 (62,64%) εξυπηρετούνται από προηγούµενες χρονιές  παλαιές 

οικογένειες  
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Γράφημα 1 : Ποσοστιαία 

απεικόνιση του τρόπου 

προσέλευσης των περιστατικών
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Γράφημα 2 : Ποσοστιαία απεικόνιση των 

παλαιών και των νέων οικογενειών στήριξης.
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Από το σύνολο των οικογενειών:  
  

� ποσοστό 13,10 % αφορούσε σε πολύτεκνες οικογένειες  
� ποσοστό 36,90 % µονογονεϊκές οικογένειες  
� ποσοστό 77,60 % αφορούσε σε οικογένειες µε άνεργους γονείς ή 

απασχόληση σε επισφαλή εργασία. 
 
Ο συνολικός αριθµός εξυπηρετούµενων παιδιών ήταν 14.356 παιδιά. 
 
Πιο αναλυτικά από τα κέντρα στήριξης καλύφθηκαν οι ανάγκες 7.381 παιδιών εκ των 
οποίων τα 2.328 (ποσοστό 31,5%) ήταν παιδιά (εξυπηρετούµενων οικογενειών) που 
δέχθηκαν τις υπηρεσίες του Οργανισµού για πρώτη φορά. 
 
Τα εξυπηρετούµενα παιδιά που καλύφθηκαν µεσω της ενίσχυσης άλλων φορέων ήταν 
4.861 παιδιά. 
 
Μέσω άλλων δοµών προσφύγων καλύφθηκαν ανάγκες 2.114 παιδιών. 
 
Σηµαντικό να αναφέρουµε ότι  το 2018 τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας: 

 
� κάλυψαν 23.572 αιτήµατα για υλική στήριξη (τρόφιµα, ρούχα, παιχνίδια, 

βρεφικά είδη, έπιπλα κλπ)  
� παρέπεµψαν 464 οικογένειες στο Τµήµα Στήριξης Παιδιών µε Προβλήµατα 

Υγείας και 
� παρέπεµψαν 545 εξυπηρετούµενους στην Γραµµή SOS1056 για να 

µιλήσουν συµβουλευτικά µε κάποιον ψυχολόγο 
� ανταποκρίθηκαν σε 6.798 αιτήµατα συµβουλευτικής, κατευθύνσεων, 

διασυνδέσεων, εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών. 
 
 
 

 
 

 
 


