
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021 

  

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου 

και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

  

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού», υπέγραψαν την 21 Δεκεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης ο  Περιφερειάρχης Β. 
Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος. 

  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την διαμορφωμένη κοινωνικοοικονομική συγκυρία και αναγνωρίζοντας 
από κοινού την ανάγκη για μία αποτελεσματική συνεργασία, οι δύο φορείς δεσμεύτηκαν να 
προβούν σε μία σειρά από συντονισμένες ενέργειες, με στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστων 
μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο, την ενίσχυση των 
διαδικασιών προαγωγής του βιοτικού επιπέδου και της υγείας των παιδιών, την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα παιδικής κακοποίησης - 
παραμέλησης, οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεων. 

  

Συναποφάσισαν και δεσμεύτηκαν να αξιοποιήσουν τις δράσεις και την τεχνογνωσία που έχει 
αναπτύξει ο Οργανισμός για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών στους κρίσιμους τομείς 
της Βίας, Υγείας, Εξαφάνισης και Φτώχειας, υπό το θεσμικό και συντονιστικό ρόλο της 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου καθώς και να στηρίξουν το έργο και τις δράσεις του Οργανισμού σε 
περιφερειακή κλίμακα, καταβάλλοντας κάθε από κοινού προσπάθεια παροχής βοήθειας στα 
παιδιά και τις οικογένειες που χρήζουν στήριξης. 



  

Για την υλοποίηση των ανωτέρω «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει στη διάθεση της 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου και των αρμόδιων υπηρεσιών της, το σύνολο των υλικοτεχνικών 
υποδομών του και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του. 
  
Ενδεικτικά: 

● Τις τρεις Γραμμές Βοήθειας, οι οποίες λειτουργούν καθημερινά 24 ώρες, στελεχώνονται από 
Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και είναι διασυνδεδεμένες με τον Ευρωπαϊκό αριθμό 
Έκτακτης Ανάγκης 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: 

    * Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 
    * Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000 
    * Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 

● Τα προγράμματα Amber Alert Hellas για παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και Missing Alert 
Hellas για ενήλικες που έχουν εξαφανιστεί και διατρέχουν κίνδυνο. 
● Την Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» στελεχωμένη από 
εκπαιδευμένους εθελοντές και διεθνώς πιστοποιημένες κυνοφιλικές ομάδες. 
●  Κινητή Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νεογνών και παιδιών (Ασθενοφόρο) που είναι 
ενταγμένη στο ΕΚΑΒ και επανδρωμένη με πιστοποιημένους διασώστες. 
● Τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά εκ των οποίων δύο είναι 
Πολυϊατρεία. 
● Τον «Οδυσσέα», το 1ο Κινητό Εργαστήρι Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας, με 
δυνατότητα αξιοποίησής του και ως όχημα Κινητό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. 
● Τα εξειδικευμένα οχήματα άμεσης επέμβασης και τα διασωστικά οχήματα (ΣμηΕΑ Drones, 
πλωτά μέσα). 
● Τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, για κάθε παιδί και οικογένεια που βρίσκεται ή 
απειλείται να βρεθεί σε κατάσταση φτώχειας. 
● Την παροχή κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παιδιά που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας και τις οικογένειές τους. 
● Τη φιλοξενία οικογενειών από την Περιφέρεια στην Αθήνα, τα παιδιά των οποίων 
νοσηλεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα Νοσοκομεία Παίδων. 
● Την υπηρεσία επιτόπιας παρέμβασης, η οποία απευθύνεται σε παιδιά θύματα κάθε μορφής 
βίας που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, με σκοπό την άμεση απομάκρυνσή τους και την 
προστασία τους. 
● Την υλοποίηση διαδραστικών παρεμβάσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης παιδιών, 
γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών σε σχολεία α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης, από 
εξειδικευμένους Ψυχολόγους 
● Την παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας. 

  

Ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης  μετά την υπογραφή της Σύμβασης 
δήλωσε χαρακτηριστικά: 

  

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με «To Χαμόγελο του Παιδιού» για να προσφέρουμε την 
ουσιαστική βοήθεια που έχουν ανάγκη τα παιδιά και οι οικογένειές τους τις κρίσιμες στιγμές για 
τη ζωή τους. Αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε από κοινού μία σειρά δράσεων που αφορούν 
στην κοινωνική προσφορά και φροντίδα, την αλληλεγγύη, την προαγωγή υγείας των παιδιών, 



όσο και της άμεσης παρέμβασης όπου απαιτείται. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα είναι 
αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε προσπάθεια. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Οργανισμού 
«To Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστα Γιαννόπουλο που θέτει για το σκοπό αυτό, στη διάθεσή μας 
το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής. Θα σταθούμε 
αντάξιοι στη συνεργασία μας». 

  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος, 
τόνισε: «Το Σύμφωνο που υπογράφουμε σήμερα επισφραγίζει ένα δυναμικό και μακρόπνοο 
πλαίσιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου. Κοινή επιδίωξη αποτελεί η αμοιβαία 
υποστήριξη, η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών, καθώς και η διαμόρφωση κοινών 
προγραμμάτων και δράσεων με ουσιαστικά οφέλη για τα παιδιά και όλα τα ευάλωτα μέλη της 
κοινωνίας μας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στα 25 χρόνια λειτουργίας του, επενδύει στις 
συνεργασίες με τους θεσμικούς φορείς αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ένωση δυνάμεων μόνο 
θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει. Ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς όπως οι σημερινοί, η σύναψη 
εποικοδομητικών συνεργασιών αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο για να δοθούν άμεσες και 
ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα, τα οποία αυξάνονται δραματικά και υπονομεύουν τα 
δικαιώματα και το μέλλον των παιδιών». 
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