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Η εταιρεία Kärcher στηρίζει έμπρακτα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

  
Η εταιρεία Kärcher επιδεικνύοντας ακόμη μία φορά υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και 
αναγνωρίζοντας το πολύπλευρο έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσέφερε 
ειδικό τεχνικό εξοπλισμό, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του Οργανισμού για ασφαλείς, καθαρούς 
και φροντισμένους χώρους.  Η παράδοση και η επίδειξη/εκπαίδευση λειτουργίας των 
μηχανημάτων, πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2020 στο Σπίτι του Οργανισμού στα 
Μελίσσια, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Λάζαρου Φραντζή και του 
Προέδρου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστα Γιαννόπουλου. 
  
H εταιρεία Kärcher πιστή στον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, ενισχύει σταθερά και έμπρακτα 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2003, με υψηλής ποιότητας μηχανήματα απολύμανσης και 
καθαρισμού. Μια ιδιαίτερα πολύτιμη χορηγία που απαντά στις αυξημένες ανάγκες του Οργανισμού 
για απολύμανση και καθαριότητα των χώρων και των οχημάτων του, ώστε στις ιδιαίτερες συνθήκες 
που διανύουμε, να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υγιεινής και φροντίδας για τα 
παιδιά που μεγαλώνουν στα Σπίτια του Οργανισμού, αλλά και για το προσωπικό, τους εθελοντές 
και τον ευρύτερο κύκλο επαφών που έρχεται σε επικοινωνία με τον Οργανισμό. 
  
Παράλληλα, η χορηγία αυτή επιτρέπει την άμεση επέμβαση του Οργανισμού σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης. Χάρη στον εξοπλισμό που έχει δωρίσει η Kärcher στον Οργανισμό, και με τη 
συμβολή και άλλων σημαντικών χορηγών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μπόρεσε να κινηθεί άμεσα 
ώστε να προσφέρει επείγουσα βοήθεια στους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από φυσικές 
καταστροφές όπως οι φωτιές της Ανατολικής Αττικής το 2018, στις πλημμύρες στη Δυτική Αττική 
το 2017 αλλά και στις πιο πρόσφατες στη Χαλκίδα. 
  
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες 
δήλωσε: «Διανύουμε μια απαιτητική χρονιά με ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες για όλους μας 
δυσκολίες, όμως η αγάπη και η στήριξη εταιρειών και των ανθρώπων της  όπως η Kärcher, μας 
κάνει να νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι, αλλά μια μεγάλη ομάδα που παλεύει καθημερινά να σταθεί 
στο πλευρό των παιδιών και των οικογενειών όπου και όποτε υπάρχει ανάγκη. Η πολύτιμη στήριξη 
της εταιρείας θα καλύψει τις ανάγκες των χώρων μας για απολύμανση και καθαριότητα. Παράλληλα, 
θα επιτρέψει στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να παρέχουν άμεσες λύσεις σε κάθε 
συνάνθρωπό μας που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που όλα αυτά τα 
χρόνια βρίσκεστε δίπλα μας, με απαράμιλλη ανθρωπιά και προθυμία, με αφοσίωση και αγάπη στο 
έργο μας» 
  
Μάθετε περισσότερα για την εταιρεία Kärcher στο website της εταιρείας: 
https://www.kaercher.com/gr/ 
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