
 

Α΄ Εξαμήνου 2022 
Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & 
Τεχνολογίας / Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο 

Τομέας Στατιστικών Στοιχείων: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
 
 

Σε συνέχεια της συμμαχίας την οποία ανέπτυξε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με το 
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας - Ε.ΚΕ.Α., στο Β’ Εξάμηνο 2021, στη διάρκεια του Α’ 
Εξαμήνου 2022 μπόρεσε να αρχίσει να υλοποιείται ο κοινός στόχος των δύο φορέων: 
Στη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2022, ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» υλοποίησε ταξίδια με στόχο αμιγώς 
την υλοποίηση δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας, καθώς επίσης επισκέφθηκε 
προορισμούς όπου παρέμεινε για περισσότερο χρόνο για να υλοποιήσει διττές δράσεις: 
αφενός δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για μικρούς και 
μεγάλους, αφετέρου δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας με τη συνεργασία του τοπικού 
δημόσιου νοσοκομείου. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώχθηκε η ολιστική υποστήριξη των 
κοινοτήτων τις οποίες επισκέφθηκε ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», δίνοντας ισοδύναμη έμφαση σε 
όλες τις ανάγκες μικρών και μεγάλων (ψυχολογικές, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές, αλλά 
και έκτακτες σε γενικότερα θέματα όπως αυτό της εθελοντικής αιμοδοσίας). 
 
Μάλιστα, με έναρξη το Α’ Εξάμηνο 2022 ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» άρχισε να συμμετέχει σε μία 
νέα σημαντική δράση που ανέπτυξε ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Τις 
Δράσεις Ολιστικής Πρόληψης, όπως θα αναλυθεί παρακάτω. 
 
Σημαντικές Ενέργειες 

 Συμμετοχή του «ΟΔΥΣΣΕΑ» σε πλήθος δράσεων στην Κρήτη, με έναυσμα 
το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eLearning – eCreativity «Ο Οδυσσέας στη χώρα 
του Διαδικτύου»: Τον Ιούνιο 2022, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε τη χαρά να 
συμμετάσχει ως συνδιοργανωτής, στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα 
eLearning - eCreativity 2022 «ο Οδυσσέας στη χώρα του διαδικτύου», από το 
Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.) του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) και «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού». Το συνέδριο υλοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την Αιγίδα του Δήμου 
Ρεθύμνης. 

Στο πλαίσιο και με έναυσμα το σημαντικό Συνέδριο, ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» βρέθηκε 
στην Κρήτη κι επισκέφθηκε 6 επιμέρους προορισμούς (Ηράκλειο, Αρκαλοχώρι, 
Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα και Σητεία), όπου υλοποίησε εκπαιδευτικές 
δράσεις πρόληψης με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο» για παιδιά 
Δημοτικού, για γονείς/κηδεμόνες και για εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης δράσεις 
εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με τα τοπικά νοσοκομεία και με την 
στήριξη του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας – Ε.ΚΕ.Α., καθώς και με την Αιγίδα 
των κατά τόπους Δήμων. 

Επιπλέον, το Συνέδριο αποτέλεσε ευτυχή συγκυρία για να μπορέσουν να 
συναντηθούν για πρώτη φορά ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ: 1ο Κινητό Εργαστήριο 



 
Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
και ο «Οδυσσέας στη χώρα του Διαδικτύου» από το Εργαστήριο Προηγμένων 
Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
(Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.) του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του 
οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος συνεχάρη 
τον Ιδρυτή και Διευθυντή του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α., κ. Παναγιώτη Αναστασιάδη και 
πρότεινε να επεκταθεί η ένωση δυνάμεων των δύο φορέων, μέσα από τη 
διάθεση του Κινητού Εργαστηρίου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» από «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» κάτω από την Επιστημονική Επιμέλεια του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α., για την 
υλοποίηση δράσεων, τόσο σε ό,τι αφορά το αξιόλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Οδυσσέας στη χώρα του Διαδικτύου» του εργαστηρίου, όσο και για όποια 
άλλη εκπαιδευτική δράση πρόκειται να σχεδιάσει μελλοντικά το εργαστήριο, για 
μικρούς και μεγάλους. 

 Έναρξη Υλοποίησης της Πράξης «Η συμβολή των τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, 
των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET» η οποία 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 
Τομέα 2014-2020» με MIS 5129741: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω του 
έργου «SMILE NET» στοχεύει στην προστασία παιδιών σε κίνδυνο, καθώς και 
ατόμων από 18 έως 60 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου στην 
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών, μέσω 
τεσσάρων Υποέργων που αξιοποιούν την τεχνολογική καινοτομία. Το Υποέργο 
3 αφορά στην Ψηφιακή εκπαίδευση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας 
μέσω του Κινητού Εργαστηρίου Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και της  Ακαδημίας Επιμόρφωσης & Εκπαίδευσης «Smile 
Academy» για την προστασία των παιδιών και των νέων. Στη διάρκεια του Α’ 
Εξαμήνου 2022 υλοποιήθηκαν οι πρώτες δράσεις εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», για μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, για 
γονείς/κηδεμόνες και για εκπαιδευτικούς. Οι δράσεις αναλύονται στη συνέχεια 
του παρόντος. 

 Έναρξη Συμμετοχής του «ΟΔΥΣΣΕΑ» στις νέες Δράσεις Ολιστικής 
Πρόληψης από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Με έναρξη το Α’ Εξάμηνο 2022, 
Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της 
πρόληψης σε κρίσιμους τομείς που αφορούν τη ζωή και τα δικαιώματα των 
παιδιών, υλοποιεί σε επιμέρους προορισμούς πανελλαδικά, δωρεάν Δράσεις 
Ολιστικής Πρόληψης. Στο πλαίσιο των δράσεων ο Οργανισμός φροντίζει για τη 
σχολική κοινότητα, καθώς και για τους πολίτες κάθε τόπου, υλοποιώντας τις 
παρακάτω δράσεις με τη συμβολή του εξειδικευμένου προσωπικού του, και τη 
διάθεση του σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού που διαθέτει: (1) Δράσεις 
Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς στον 
«ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & 
Τεχνολογίας, (2) Παιδιατρικές, Οδοντιατρικές & Ακουολογικές εξετάσεις για 
παιδιά στο Κινητό Πολυϊατρείο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», (3) Bazaar στην Κινητή Μονάδα 
Στήριξης και Ενημέρωσης του Οργανισμού, (4) Δράσεις Δημιουργικής 
Απασχόλησης για Παιδιά, (5) Ενημερώσεις για το έργο που υλοποιεί «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» και (6) Δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 
 

Παρακάτω παρατίθεται σε ποσοτικούς όρους, ο αντίκτυπος των δράσεων που 
υλοποίησε στο Α’ Εξάμηνο 2022 ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στον 



 
τομέα της Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης, αξιοποιώντας το 1ο Κινητό Εργαστήριο 
Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»: 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 
 
Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2022 ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» μπόρεσε να αξιοποιηθεί για την 
υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για μικρούς και μεγάλους.  
 
Συγκεκριμένα, στον μοναδικό χώρο του «ΟΔΥΣΣΕΑ», τα παιδιά, οι έφηβοι, οι 
γονείς/κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικές 
Δράσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, οι οποίες με όχημα την τεχνολογία, 
εμβαθύνουν σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με τη ζωή και τα δικαιώματα των 
παιδιών. 
 
Συνολικός αριθμός Δράσεων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης που υλοποιήθηκαν στον 

«ΟΔΥΣΣΕΑ» στη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2022: 51 

Εκ των οποίων: 

Συνολικός αριθμός Δράσεων για  μαθητές και μαθήτριες: 46 

Συνολικός Αριθμός Μαθητών και Μαθητριών: 726 

Συνολικός αριθμός Δράσεων για εκπαιδευτικούς: 4 

Συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών:  49 

Συνολικός αριθμός Δράσεων για γονείς/κηδεμόνες: 1 

Συνολικός αριθμός γονέων/κηδεμόνων:  12 

 
Μέχρι στιγμής, από τις συνολικά 13 εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας ο 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ταξίδεψε και υλοποίησε Δράσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, με το 
επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε 4 
Περιφέρειες και συγκεκριμένα σε:  

 Αττική 
 Θεσσαλία 
 Κρήτη 
 Κεντρική Μακεδονία 

  

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες ανά θεματική και ομάδα στόχου: 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ / 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΙΝΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 38 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

20 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

447 

 



 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ / 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΙΝΟΥ 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΒΙΑ ΚΑΙ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
7 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

236 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ / 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΙΝΟΥ 

ΨΥΧΙΚΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
& ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 11 

ΨΥΧΙΚΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
& ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

1 ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 12 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ / 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΙΝΟΥ 

ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ 2 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

38 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ / 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΙΝΟΥ 

ΣΕΞ. ΒΙΑ, 
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 
& ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 

ΦΥΛΟΥ 

1 
ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 
5 

 
 
Παρατηρήσεις: 
 
 Όλες οι δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκαν σε εισήγηση 

του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού». 

 Όλες οι δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αποτελούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Οργανισμού, τα οποία έχουν αξιολογηθεί θετικά από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αφότου κρίθηκαν παιδαγωγικά κατάλληλα και έχουν 
έγκριση εφαρμογής μέσα στην τάξη. 

 Οι δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο Αρκαλοχώρι, στο Ρέθυμνο, στη 
Σητεία και στον Δήμο Πειραιά, υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Η 
συμβολή των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 
προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE 
NET» η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 



 
Δημοσίου Τομέα 2014-2020» με MIS 5129741. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω 
του έργου «SMILE NET» στοχεύει στην προστασία παιδιών σε κίνδυνο, καθώς και 
ατόμων από 18 έως 60 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου στην 
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών, μέσω 
τεσσάρων Υποέργων που αξιοποιούν την τεχνολογική καινοτομία. 


