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Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού 
και του Δήμου Παγγαίου 

  
Σύμφωνο Συνεργασίας ανάμεσα στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τον Δήμο 
Παγγαίου υπέγραψαν την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού, κ. Κώστας 
Γιαννόπουλος και ο Δήμαρχος Παγγαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια 
τηλεδιάσκεψης που υλοποίησαν, στο πλαίσιο της δράσης εθελοντικής αιμοδοσίας που 
πραγματοποιήθηκε στην Ελευθερούπολη του Δήμου Καβάλας.   
  
Οι δυο πλευρές αποφάσισαν να ενισχύσουν την ήδη άριστη σχέση αμοιβαίας βοήθειας και 
υποστήριξης και να συνεργαστούν για, την από κοινού, προώθηση και υποστήριξη της κοινωνικής 
φροντίδας, της αλληλεγγύης και της προαγωγής της υγείας των παιδιών, τόσο στο πεδίο της 
παρέμβασης, όσο και της προστασίας των παιδιών και ανέλαβαν την κοινή δέσμευση ότι θα 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, κατά αρμοδιότητα, για την καλύτερη και πιο άμεση 
υποστήριξη των παιδιών στο Δήμο Παγγαίου. 
  
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, αναφερόμενος 
στη συγκινητική υποστήριξη των δημοτών, οι οποίοι αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή τα παιδιά 
που μεγαλώνουν στο Σπίτι για Παιδιά θύματα βίας στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, δήλωσε: «Πρέπει 
να το πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου ότι η κοινωνία της περιοχής, αλλά και ευρύτερα της 
Καβάλας, μας έχει προσφέρει μία μεγάλη αγκαλιά. Σε αυτή την περιοχή δεν αντιμετωπίσαμε 
δυσκολίες, προβλήματα και ρατσισμό, αλλά αντίθετα οι άνθρωποι είναι αρωγοί στο έργο που 
επιτελείται.» 
  
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Παγγαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ανέφερε: «Χαίρομαι 
ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και δηλώνω δημόσια 
ικανοποιημένος από το έργο που αγόγγυστα επιτελεί, χωρίς αυτό πάντα να δημοσιοποιείται. Η βάση 
της συνεργασία μας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει μπει εδώ και καιρό και θα έχει συνέχεια, 
γιατί πραγματικά έχετε κερδίσει την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Η σημερινή συμφωνία και 
υπογραφή γίνεται προς επίρρωση όλων αυτών που ήδη συντελούμε μαζί.»   
  
Επιπλέον, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και ο Δήμος Παγγαίου 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 του Δήμου Παγγαίου, να συνεργαστούν και να διευκολύνουν το έργο και τις 
δράσεις του Οργανισμού σε τοπική κλίμακα και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια παροχής 
βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειες τους που χρήζουν στήριξης, μέσω των δράσεων που 
υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Δήμο Παγγαίου, αλλά και με την επέκταση τους. 
  
Με σκοπό την υλοποίηση των ανωτέρω, Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει στη 
διάθεση του Δήμου Παγγαίου το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του, καθώς και τις 
υλικοτεχνικές υποδομές του. Συγκεκριμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει στη διάθεσή του 
Δήμου Παγγαίου: 

 Την Εθνική Τηλεφωνική  Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 
 Την Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική  Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 
 Την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111 
 Τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά 
 Τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούν σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη 



 Τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του Οργανισμού στον τομέα της Εξαφάνισης ανηλίκων (116000 
και AMBER ALERT HELLAS), καθώς και την Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης εξαφανισμένων 
Παιδιών «Θανάσης Μακρής» 

 Την ένταξη της Διεύθυνσης Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου στα 
Προγράμματα Amber Alert & Missing Alert 

 Τις Κινητές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά και συγκεκριμένα τη Μονάδα 
Προληπτικής Οδοντιατρικής και Παιδιατρικής, τη Μονάδα Προληπτικής Οφθαλμιατρικής και 
Ωτορινολαρυγγολογίας, το υπερσύγχρονο Κινητό Πολυϊατρείο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» και το 
Πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 

 Τον  «Οδυσσέα», το 1ο Κινητό Εργαστήρι Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας. 
 Τα εξειδικευμένα οχήματα άμεσης επέμβασης και τα διασωστικά οχήματα του Οργανισμού 

Τέλος, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει τη δυνατότητα να  υλοποιεί, υπό την αιγίδα του Δήμου, 
Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής με τις 4 Κινητές Ιατρικές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής του 
Οργανισμού και διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης παιδιών, γονέων και 
εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Παγγαίου, 
καθώς και στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας 
του Συλλόγου. Παράλληλα, μπορεί να διοργανώνει ημερίδες για την ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση επαγγελματιών και φοιτητών για την παιδική προστασία και την αποκατάσταση παιδιών 
που βρίσκονται σε κίνδυνο και εκδηλώσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης για θέματα που άπτονται της παιδικής προστασίας. 
  
Περισσότερες πληροφορίες: 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

Γραφείο Τύπου 

Τηλ. 210-3306140 

press@hamogelo.gr 

mailto:press@hamogelo.gr

