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«Το πρωηόκολλο Σσνεργαζίας ΕΣΕΕ –«Το  Χαμόγελο ηοσ Παιδιού» 

 

Πξν εκεξώλ ππνγξάθεθε Πξσηόθνιιν Σπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Εζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο 

Ειιεληθνύ Εκπνξίνπ (Ε.Σ.Ε.Ε.) θαη ηνπ Οξγαληζκνύ «Τν  Χακόγειν ηνπ Παηδηνύ» από ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ δύν θνξέσλ θθ Βαζίιε Κνξθίδε θαη Κώζηα Γηαλλόπνπιν. Ακθόηεξνη νη δύν 

θνξείο ζπκθώλεζαλ ζηελ αλάγθε γηα κηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ηνπο κε 

ζθνπό ηελ αλάπηπμε ηζρπξώλ θαη αμηόπηζησλ κεραληζκώλ παξέκβαζεο  γηα ηελ απξόζθνπηε 

θαη νιηζηηθή παξνρή θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πξνο ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε θξίζε θαη ζηελ αλάγθε γηα αληαιιαγή γλώζεσλ, πιεξνθνξηώλ θαη εκπεηξηώλ 

ηόζν ζην πεδίν ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, αιιειεγγύεο, πξναγσγήο ηεο 

πγείαο ησλ παηδηώλ όζν θαη ζην πεδίν ηεο παξέκβαζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ  παηδηώλ.  

Είλαη γεγνλόο όηη ε παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή ύθεζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρώξα 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπο  κε 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζνβαξώλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ, αλαζθάιεηαο, πηώζεο ηνπ 

βηνηηθνύ επηπέδνπ, αδπλακίαο πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο θ.α, θαηαζηάζεηο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ  ηόζν ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο, όζν θαη ηελ πγηεηή ςπρηθή αλάπηπμε 

σλ παηδηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα πεξηζηαηηθά παηδηώλ & νηθνγελεηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε  

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζπιινγηθά, θαηά αξκνδηόηεηα θνξέσλ. Καηά ζπλέπεηα ε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δύν θνξείο ζα θηλεζεί γύξσ από ηνπο αθόινπζνπο 8 άμνλεο: 

 

1. Αλάιεςε ζπλεξγαζηώλ κε ηα κέιε ηεο Ε.Σ.Ε.Ε. γηα όιεο ηηο δξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ «Τν 

Χακόγειν ηνπ Παηδηνύ», κε ζπγθεθξηκέλν πιάλν ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο θαηά πεξίπησζε.  

2. Αλαιακβάλνπλ ηελ θνηλή δέζκεπζε όηη ζα πξνβνύλ ζε κηα ζεηξά από ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο, 

θαηά αξκνδηόηεηα, κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ ππαξρνπζώλ θνηλσληθώλ δνκώλ ηνπ 

Οξγαληζκνύ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο  ησλ απαξαηηήησλ θνηλσληθώλ δξάζεσλ θαη 

δνκώλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ παηδηώλ & ησλ νηθνγελεηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε, ζε επίπεδν 

ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαζώο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ κειώλ ηεο. 
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3. Αλαιακβάλνπλ ηελ θνηλή δέζκεπζε όηη ζα πξνβνύλ ζε κηα ζεηξά ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηώλ αλά 

αξκνδηόηεηα κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο  πξναγσγήο  ηνπ βηνηηθνύ 

επηπέδνπ θαη ηεο πγείαο. 

4. Αλαιακβάλνπλ ηελ θνηλή δέζκεπζε όηη ζα πξνβνύλ ζε κηα ζεηξά ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηώλ αλά 

αξκνδηόηεηα κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ, γνλέσλ / θεδεκόλσλ, εθπαηδεπηηθώλ θ.α  

ζηνλ ηνκέα επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα  ζέκαηα ελδνζρνιηθήο βίαο , ηερλνινγίαο, 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο  - παξακέιεζεο. 

5. Ο Οξγαληζκόο «Τν Χακόγειν ηνπ Παηδηνύ» αλαιακβάλεη λα παξέρεη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο 

δξάζεηο πνπ πινπνηεί πξνο ηα κέιε ηεο Ε.Σ.Ε.Ε. 

6. Ο Οξγαληζκόο «Τν Χακόγειν ηνπ Παηδηνύ» αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηεο Ε.Σ.Ε.Ε. θαη ησλ 

κειώλ ηεο ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ, κε ηε ζπλδξνκή ηεο Σπλνκνζπνλδίαο.  

7. Η Ε.Σ.Ε.Ε. αλαιακβάλεη λα ζηεξίμεη κέζσ ελεκέξσζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ κειώλ ηνπ ζε 

επίπεδν εζεινληηζκνύ, ρνξεγηώλ, δσξεώλ, ηηο δξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ «Τν Χακόγειν ηνπ 

Παηδηνύ» ζε νιόθιεξε ηελ Ειιάδα.   

8. Τέινο, ακθόηεξνη νη ζπκβαιιόκελνη απνθαζίδνπλ ηελ από θνηλνύ ζπλεξγαζία ηνπο ζε όηη αθνξά 

ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε παηδηά θαη σο ζεκέιην ηεο ζπλεξγαζίαο ζπκθσλείηαη ε ακνηβαία 

ππνζηήξημε ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαζώο θαη ε δηακόξθσζε θνηλώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζθνπώλ. 

 

Η ΕΣΕΕ ζα ζηεξίμεη έκπξαθηα ην έξγν θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ «Τν Χακόγειν ηνπ Παηδηνύ» 

ζε παλειιήληα θιίκαθα, θαηαβάιινληαο θάζε πξνζπάζεηα παξνρήο βνήζεηαο ζηα παηδηά θαη ηηο 

νηθνγέλεηεο πνπ απηόο βνεζά, κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ. Σπγθεθξηκέλα: 

 

Α. Για ηα 13 Σπίηια ηος Οπγανιζμού «Το Χαμόγελο ηος Παιδιού» ενηόρ και εκηόρ Αηηικήρ, 

όπος μεγαλώνοςν ζήμεπα 356 παιδιά και για ηα 9 Κένηπα Σηήπιξηρ Παιδιών με πποβλήμαηα 

Διαβίωζηρ πξνβιέπεηαη: Σηήξημε κε είδε από ηηο επηρεηξήζεηο ησλ κειώλ ηεο Ε.Σ.Ε.Ε. 

Κηλεηνπνίεζε εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ κειώλ γηα εζεινληηθή εξγαζία θαη 

πηζαλνύο άιινπο ηξόπνπο ππνζηήξημεο (αλάινγα κε ηε δξάζε).  

Β. Σε ζσέζη με ηην Πποληπηική Ιαηπική και ηα κινηηά πολςιαηπεία ηος Οπγανιζμού «Το 

Χαμόγελο ηος Παιδιού» ηα κέιε ηεο Ε.Σ.Ε.Ε.,  κπνξνύλ λα έρνπλ θπξίαξρν ξόιν ζηελ 

πξνβνιή ησλ δξάζεσλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο πνπ εθαξκόδεη «Τν Χακόγειν ηνπ Παηδηνύ» ζε 

όιε ηελ Ειιάδα, θηλεηνπνηώληαο ηνπο ηνπηθνύο πιεζπζκνύο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ 

ηηο δσξεάλ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από «Τν Χακόγειν ηνπ Παηδηνύ» θαη ηνπο 

εζεινληέο ηαηξνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε. Επηπιένλ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ζην 

πξόγξακκα θαη ησλ νηθνγελεηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηεο Ε.Σ.Ε.Ε., ελώ  

νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη ακεζόηεξα ζηελ 
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πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ζηηο πεξηνρέο ηνπο, θαιύπηνληαο κέζα 

από ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα, αλάγθεο ζε είδε θαη ππεξεζίεο πνπ απαηηνύληαη 

γηα θάζε θύθιν πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο (αλαιώζηκα ηαηξείσλ, θηινμελία θαη δηαηξνθή 

εξγαδνκέλσλ θ.α.).  

Γ. Για ηο «AMBER ALERT HELLAS», ηα κέιε ηεο Ε.Σ.Ε.Ε. δεζκεύνληαη γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο 

πξνζπάζεηεο εληνπηζκνύ παηδηώλ πνπ εμαθαλίδνληαη θαη δηαηξέρνπλ άκεζν θαη ζνβαξό θίλδπλν, κέζσ 

ηεο δηάδνζεο ησλ AMBER ALERT, κε δεκηνπξγία ζεκείσλ πξνβνιήο ζε επηρεηξήζεηο, εκπνξηθνύο 

ζπιιόγνπο θ.ν.θ. 

 

 

 


