
Πανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία Α Εξαμήνου 2022 
 

Υποστήριξη Παιδιών & των Οικογενειών τους με προβλήματα 
διαβίωσης 

 
Κατά το διάστημα από 1/1/2022 έως 30/06/2022 τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού & 
Οικογένειας του Οργανισμού ανταποκρίθηκε στο αίτημα για ενίσχυση σε είδος  
  

 2.786 οικογενειών & 
 76 φορέων εκ των οποίων οι 19 αφορούσαν αποκλειστικά τον προσφυγικό 

πληθυσμό 
 

 
Aπό το σύνολο των οικογενειών οι:  
  

 483 (17,4 %) προσήλθαν για πρώτη φορά στην υπηρεσία νέες οικογένειες 
 2.303 (82,6 %) εξυπηρετούνται από προηγούμενες χρονιές  παλαιές 

οικογένειες  
 
 
Από τις 483 νέες οικογένειες οι:  
  

 270 ( 55,9 %) ήρθαν από ιδιωτική πρωτοβουλία  
 213 ( 44,1 %) ήρθαν μέσω παραπομπής από άλλους φορείς και υπηρεσίες  

 
 
Από το σύνολο των οικογενειών:  
  

 ποσοστό 16,2 % αφορούσε σε πολύτεκνες οικογένειες  
 ποσοστό 27,2 % μονογονεϊκές οικογένειες  
 ποσοστό 72,0 % αφορούσε σε οικογένειες με άνεργους γονείς ή απασχόληση 

σε επισφαλή εργασία. 
 
Ο συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών ήταν 11.256 παιδιά (κέντρων 
στήριξης, φορέων, δομών προσφύγων). 
 
Πιο αναλυτικά από τα κέντρα στήριξης καλύφθηκαν οι ανάγκες 6.334 παιδιών εκ των 
οποίων τα 1.077 (ποσοστό 17 %) ήταν παιδιά (εξυπηρετούμενων οικογενειών) που 
δέχθηκαν τις υπηρεσίες του Οργανισμού για πρώτη φορά. 
 
∆ιαχωρισμός παιδιών που στηρίχθηκαν από τα κέντρα στήριξης ανά ηλικιακή 
ομάδα / φύλο: 
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 
0-6 937  (14,8 %) 1.024 (16,2 %) 
7-12 1.116 (17,6 %) 1.087 (17,2 %) 
13-18 924 (14,6 %) 905 (14,3 %) 
18+ 155 (2,5 %) 186 (2,9 %) 
ΣΥΝΟΛΟ 3.132 (49,4 %) 3.202 (50,6 %) 
 
 
Τα εξυπηρετούμενα παιδιά που καλύφθηκαν μέσω της ενίσχυσης άλλων φορέων ήταν 
4.922 παιδιά. 
 
 



 
Σημαντικό να αναφέρουμε ότι  το Α Εξάμηνο του 2022 τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και 
Οικογένειας: 

 
 κάλυψαν 10.056 αιτήματα για υλική στήριξη (τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, 

βρεφικά είδη, έπιπλα κλπ)  
 παρέπεμψαν 198 οικογένειες στο Τμήμα Στήριξης Παιδιών με Προβλήματα 

Υγείας και 
 παρέπεμψαν 431 εξυπηρετούμενους στην Γραμμή SOS1056 για να 

μιλήσουν συμβουλευτικά με κάποιον ψυχολόγο 
 ανταποκρίθηκαν σε 2.254 αιτήματα, κατευθύνσεων, διασυνδέσεων, 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών. 
 Πραγματοποίησαν 2.038 ώρες συμβουλευτικής 

 
 
 

 
 

 
 


