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Υπογραφή Συμφώνου για την επέκταση και ενδυνάμωση της συνεργασίας του 
Ομίλου Ena Media Group με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

  
Σύμφωνο Συνεργασίας ανάμεσα στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και 
τον Όμιλο Ena Media Group υπέγραψαν τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020 ο Πρόεδρος 
Δ.Σ. του Οργανισμού, κ. Κώστας Γιαννόπουλος και ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Κουκουτίνης Μάνθος. Η υπογραφή του Συμφώνου 
Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε μέσω ζωντανής σύνδεσης στην εκπομπή 
«Αναλυτής» του Ena Channel. 
 
Οι δυο πλευρές αποφάσισαν να επεκτείνουν και να ενδυναμώσουν τη συνεργασία 
τους, με σκοπό την κινητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις και τις 
υπηρεσίες που παρέχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στους κρίσιμους τομείς της Βίας, 
της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας, οι οποίες απευθύνονται στο σύνολο 
των παιδιών που διαμένουν στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα ή θρήσκευμα 
και παρέχονται δωρεάν, πανελλαδικά, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. 
  
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, 
τόνισε: «Ο όμιλος «ΕΝΑ Media Group» συμμετέχει σταθερά και συμπαραστέκεται στο 
έργο και τις δράσεις του Οργανισμού. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς έχουμε 
δίπλα μας πολύτιμους συνοδοιπόρους και συμμάχους στον καθημερινό και δύσκολο 
αγώνα μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και τη στήριξη των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Χάρη σε συνέργειες όπως και αυτή το Όραμα του 
10χρου Ανδρέα γίνεται πραγματικότητα». 
 
Από την πλευρά του, ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου «ΕΝΑ Media 
Group», κ. Μάνθος Κουκουτίνης, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για το 
«ΕΝΑ Media Group» διότι ξεκινάμε και επίσημα πλέον την συνεργασία με «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού». Με την Υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας δηλώνουμε 
παρόντες και αρωγοί στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλει «Το χαμόγελο του 
Παιδιού» για την προστασία της υγείας των παιδιών, της ψυχικής γαλήνης και την 
εξάλειψη της βίας εναντίον τους. Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία το «ΕΝΑ 
Media Group» ως χορηγός επικοινωνίας ή διοργανώνοντας από κοινού διάφορες 
δράσεις και εκδηλώσεις, επιθυμεί με όλες τις δυνατότητες που έχει, να συμβάλλει τα 
μέγιστα για την υποστήριξη και προώθηση των ανώτερων σκοπών και στόχων που 
έχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»». 
 
To Ena Media Group, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης και 
ψυχαγωγίας στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης, διαθέτει τον τηλεοπτικό σταθμό Ena Channel, την εταιρεία παραγωγής 
Videotex, την εφημερίδα με τίτλο «Αναλυτής», το ραδιοφωνικό σταθμό «Ena Radio 
90.5 / realfm», καθώς και Digital ενημερωτικά μέσα. Ο Όμιλος επιθυμεί να αναπτύξει 
περαιτέρω την εταιρική κοινωνική ευθύνη του, εντάσσοντας στη δημοσιογραφική του 
ατζέντα την επικοινωνιακή υποστήριξη του οργανισμού. 
 
Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, 
αναπτύσσοντας μία συνεργασία με αμοιβαία οφέλη και αποδέκτες τα παιδιά και τις 
οικογένειές τους. Οι βασικοί τομείς συνεργασίας είναι: 
● η συμμετοχή του Ομίλου στα Προγράμματα Amber Alert Hellas και Missing Alert 
Hellas 
● η συμβολή του Ομίλου ως Χορηγός Επικοινωνίας της Εθνικής Γραμμής για τα 



Παιδιά SOS 1056, του 1ου Κινητού Εργαστηρίου Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και 
Τεχνολογίας «Οδυσσέα», της δράσης Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής για 
Παιδιά και των μεγάλων ψυχαγωγικών, ενημερωτικών και αθλητικών διοργανώσεων 
● η συμμετοχή του Ομίλου σε καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
● η συνδιοργάνωση ραδιοτηλεοπτικού Μαραθωνίου 
● η υλοποίηση δράσεων του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου YouSmile 
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