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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 

«Χαµόγελου του Παιδιού» 

Κώστας Μπακογιάννης: «Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να βγει µπροστά. 

∆εν είναι ώρα να κρυβόµαστε πίσω από τις αρµοδιότητές µας» 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας απαντώντας στις ανάγκες που δηµιούργησε η 

πρωτοφανής κρίση από την οποία διέρχεται η χώρα µας, υπέγραψε σήµερα, Τρίτη 

28 Ιουλίου 2015, στο ∆ιοικητήριο της ΠΕ Εύβοιας, στη Χαλκίδα, σύµφωνο 

συνεργασίας µε το «Χαµόγελο του Παιδιού».  

Στη σηµερινή συνάντηση, η οποία επικύρωσε και επισήµως τη συνεργασία, 

συµµετείχαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, ο πρόεδρος 

του συλλόγου, κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 

Εύβοιας, Φάνης Σπανός. 

Με σκοπό την αποτελεσµατική συνεργασία για την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων 

µηχανισµών άµεσης επέµβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο, την ενίσχυση του 

βιοτικού επιπέδου και τη βελτίωση της υγείας τους, καθώς επίσης την 

ευαισθητοποίηση και την ενηµέρωση της κοινής γνώµης για θέµατα παιδικής 

κακοποίησης, οικονοµικής και σεξουαλικής εκµετάλλευσης και εξαφανίσεων ανηλίκων, 

αλλά και την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εµπειριών στο πεδίο της 

παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

αποτύπωσε εµπράκτως τη στήριξη της στο δύσκολο και συνάµα πολύ ουσιαστικό 

έργο του «Χαµόγελου του Παιδιού». 

Παράλληλα, συµφωνήθηκε η σύσταση οµάδας εργασίας, προκειµένου να 

αναπτυχθούν από κοινού έργα και δράσεις, µε κεντρικό άξονα το παιδί, εντός της 

Στερεάς Ελλάδας. 

Επισηµαίνεται ότι η επίσηµη πλέον συνεργασία των δύο φορέων, εντάσσεται στο 

πλαίσιο του «Κοινωνικού Πακέτου για τη Στερεά», µίας σειράς δράσεων κοινωνικού 

χαρακτήρα που θέσπισε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειµένου να ανακουφίσει 

ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και να περιορίσει τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. 



Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, έκανε την ακόλουθη 

δήλωση:  

«Το σύµφωνο συνεργασίας µε το «Χαµόγελο του Παιδιού» αποτελεί µία από τις 

πολλές δράσεις που έχει οργανώσει η Περιφέρειά µας στο πλαίσιο του «Κοινωνικού 

Πακέτου για τη Στερεά». Σιγά σιγά ξεδιπλώνουµε ολόκληρο αυτό το πακέτο 

κοινωνικών δράσεων, αλλά έχουµε ακόµα πολλά να κάνουµε. Φοβόµαστε ότι ο 

χειµώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολος. Οφείλουµε λοιπόν, όσο γίνεται 

νωρίτερα να ετοιµαστούµε. Ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, αλλά και εν γένει η αυτοδιοίκηση οφείλει να βγει µπροστά και να 

παίξει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό. ∆εν είναι ώρα να κρυβόµαστε πίσω από τις 

αρµοδιότητες και τα γραφεία µας. Όλοι µας πρέπει -όσο µπορούµε περισσότερο- να 

συµβάλουµε στην κοινή προσπάθεια». 

 

  


