
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
μιλά για τη Βία ενάντια στα παιδιά και τα Δικαιώματά τους 

 
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 & ώρα 11:30π.μ. 

 
Με χαρά και τιμή σας καλούμε στη Διαδικτυακή Ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί από «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού», με αφορμή την 18η/11 Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών 
από την σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση, την 19η/11 Διεθνή Ημέρα ενάντια 

στην κακοποίηση των παιδιών και την 20/11 Διεθνή Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
 

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως, ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κώστας Γιαννόπουλος και μέλη 

της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού του YouSmile. 
 

Στο πλαίσιο της εκπομπής, θα παρουσιαστούν εκτενώς: 
 

 Οι δράσεις και υπηρεσίες του Οργανισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση του 
φαινομένων Βίας κατά των παιδιών καθώς και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία 
 

 Πραγματικά περιστατικά κακοποίησης που διαχειρίστηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το 
τελευταίο διάστημα 
 

Παράλληλα, τα μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού, μαθητές και μαθήτριες, θα 
παρουσιάσουν: 

 τον απολογισμό της καμπάνιας 302010, που σχεδίασαν το 2019, με αφορμή την επέτειο 
συμπλήρωσης 30 χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού. 
 

 τις επικαιροποιημένες θέσεις και προτάσεις τους αναφορικά με την προώθηση και 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών σε διάφορες θεματικές. 

 
 

Αξίζει να γνωρίζετε ότι …. 



 
Στα 25 χρόνια δράσης του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 
 

 Έχει διαχειριστεί 736.182 κλήσεις για σοβαρά θέματα παιδιών στην Εθνική Γραμμή για τα 
Παιδιά SOS 1056 

 Έχει πραγματοποιήσει 2.020 επιτόπιες παρεμβάσεις για 2.865 παιδιά 
 Έχει δεχτεί 10.129 αναφορές για κακοποίηση και παραμέληση 22.307 παιδιών 
 Έχει δεχτεί από τις αρμόδιες αρχές 2.094 αιτήματα γα τη φιλοξενία παιδιών θυμάτων βίας 
 Έχει παράσχει θεραπευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 1.622 παιδιά θύματα βίας 
 Έχει στηρίξει συμβουλευτικά 40.934 παιδιά και γονείς 
 Έχει δεχτεί 34.329 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 

116111 
 Έχει πραγματοποιήσει διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης σε 420.665 μαθητές και 

μαθήτριες 
 Έχει μεγαλώσει στα Σπίτια του 850 παιδιά 

 
Το 1ο δεκάμηνο του 2020, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 
 

 Έχει διαχειριστεί 8.891 κλήσεις για σοβαρά θέματα παιδιών στην Εθνική Γραμμή για τα 
Παιδιά SOS 1056 

 Έχει δεχτεί και διαχειριστεί 917 κλήσεις, που αφορούν σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας 
 Έχει πραγματοποιήσει 120 επιτόπιες παρεμβάσεις για 187 παιδιά 
 Έχει δεχτεί 1.019 αναφορές για κακοποίηση και παραμέληση 1.813 παιδιών 
 Έχει δεχτεί από τις αρμόδιες αρχές 84 αιτήματα γα τη φιλοξενία 135 παιδιών θυμάτων βίας 
 Έχει παράσχει θεραπευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 278 παιδιά θύματα βίας 
 Έχει στηρίξει συμβουλευτικά 4.190 παιδιά και γονείς 
 Έχει δεχτεί 3.907 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 
 Έχει πραγματοποιήσει διαδικτυακά, διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης σε 12.025 μαθητές 

και μαθήτριες 
 Σήμερα μεγαλώνει στα 11 Σπίτια του, 295 παιδιά 
 Σήμερα στηρίζει 74 ενηλίκους που μεγάλωσαν στα Σπίτια του 
 Έχει φροντίσει 79 παιδιά, που βρέθηκαν στο νοσοκομείο για κοινωνικούς λόγους με 

κυριότερη την απομάκρυνση από το οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω κακοποίησης. Για τα 
συγκεκριμένα παιδιά κινητοποιήθηκαν 197 εθελοντές και εθελόντριες, οι οποίοι / ες βρέθηκαν 
δίπλα στα παιδιά, προσφέροντας 837 ώρες εθελοντικής προσφοράς 

 
 

 


