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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Οργανισμού «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού», υπέγραψαν την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 

Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος. Με την υπογραφή του 

Συμφώνου οι δύο πλευρές ξεκινούν κοινή προσπάθεια με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών 

και αξιόπιστων μηχανισμών πρόληψης και άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε 

κίνδυνο και την ενίσχυση των διαδικασιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής 

γνώμης για θέματα έκτακτης ανάγκης και εξαφανίσεων.  

Οι δύο φορείς, ανέλαβαν την κοινή δέσμευση ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την καλύτερη και πιο άμεση δράση με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση 

του φαινομένου της εξαφάνισης παιδιών, καθώς και ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες 

και υψηλού κινδύνου ομάδες, αξιοποιώντας τις δράσεις, τις υλικοτεχνικές υποδομές και το 

υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει χάριν της συστηματικής συνεργασίας 

τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.  

Μετά από την υπογραφή του συμφώνου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, δήλωσε: «Ο Ε.Ε.Σ. και το Χαμόγελο του Παιδιού 

υπέγραψαν σήμερα μνημόνιο συνεργασίας ως απόρροια κοινών αντιλήψεων, αρχών και 

θέσεων σε θέματα ανθρωπισμού, εθελοντισμού, αλληλεγγύης, συνεργασίας και 



προσφοράς. Σχεδιάζουμε και θα υλοποιήσουμε μία μακρόπνοη αγαθοποιό δυναμική που 

θα εδράζεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωφελών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα σε θέματα 

παιδικής προστασίας, με επίκεντρο τους κρίσιμους τομείς της εξαφάνισης, της βίας, της 

φτώχειας και της υγείας, επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό την άριστη συνεργασία των 

δύο οργανισμών. Τέλος, με το μνημόνιό μας στοχεύουμε επίσης στην ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης και στην ενεργοποίηση της κοινής γνώμης 

ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κακοποίησης, απομονωτισμού και περιθωριοποίησης 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων». 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας 

Γιαννόπουλος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επικύρωση της 

συνεργασίας και δήλωσε: «“To Χαμόγελο του Παιδιού” και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

μοιραζόμαστε κοινές Αξίες και το Σύμφωνο που υπογράφουμε σήμερα επισφραγίζει την 

άριστη συνεργασία που ήδη έχουμε. Πρόκειται για ένα δυναμικό και μακρόπνοο πλαίσιο 

συνεργασίας που επιβεβαιώνει την κοινή μας διάθεση να ενώσουμε τις δυνάμεις και την 

τεχνογνωσία μας με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης 

επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο, καθώς και την ενίσχυση των διαδικασιών 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας για θέματα παιδικής προστασίας. “Το 

Χαμόγελο του Παιδιού” εδώ και 25 χρόνια δράσης, παρέχει εξατομικευμένες και ολιστικές 

ποιοτικές υπηρεσίες δίπλα σε κάθε παιδί και την οικογένειά του στους κρίσιμους τομείς 

της βίας, της υγείας, της εξαφάνισης και της φτώχειας, επιδιώκοντας και κάνοντας πράξη 

την ένωση των κρατικών αλλά και εθελοντικών φορέων και υγιών δυνάμεων της χώρας 

μας».  

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Προέδρου του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επισφραγίζοντας την από κοινού συνεργασία και υλοποίηση 

δράσεων στους τομείς της:  

 Υποστήριξης οικογενειών με προβλήματα διαβίωσης 

 Παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας 

 Υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 

 Υλοποίησης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Παρέμβασης σε 

ευάλωτες ομάδες 

 Αναζήτησης αγνοούμενων ατόμων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 

αξιοποιώντας: 

 το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» 

 την Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» - Βασικοί 

επιχειρησιακοί πυλώνες: Έρευνα (Πεζοπόρο και μηχανοκίνητα τμήματα). 

Κυνοφιλική Υποστήριξη, Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Προνοσοκομειακή 

Υποστήριξη. Επικοινωνίες – Χάρτες – Εργαλεία και Προγράμματα Διαχείρισης 

Συμβάντος.  



 τα υλικοτεχνικά μέσα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 

Εξειδικευμένα  οχήματα (4Χ4, ATV, Μεταφοράς προσωπικού, μοτοσυκλέτα) και 

Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής θεραπείας Παιδιών και Νεογνών 

(ασθενοφόρα), οι οποίες τίθενται στη διάθεση του ΕΚΑΒ και είναι 

επανδρωμένες με πιστοποιημένους από το ΕΚ.Α.Β. Διασώστες Ασθενοφόρου, 

Ειδικά Μέσα (ΣμηΕΑ drones, πλωτά μέσα κ.α.). 

 το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  

 τα διασωστικά οχήματα και ναυαγοσωστικά σκάφη του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού, τα οποία επιχειρούν σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο, όταν 

κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.  

Επιπλέον, οι δύο Οργανισμοί θα συνεργάζονται για την υλοποίηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων στο ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων στους τομείς που 

δραστηριοποιούνται. 

*** 


