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Συμβ ού λ ι ο το υ Δ ήμ ου Μ α λ εβ ιζ ί ου συ ν ή λ θε σε σ υ νεδ ρ ία σ η μ ε τ η λε δι άσκ εψ η , μ ε
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με
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π ρό σκ λ η σ η τ ο υ Π ρ οέδ ρ ου τ ου, πο υ δη μ οσ ι ε ύτ ηκε στ ο ν ει δι κ ό χ ώ ρ ο α να κ οι ν ώσ εω ν τ ου
Δ ήμ ου κα ι ε π ιδ ό θ ηκ ε σ τα μέ λ η το υ, π ρ οκ ε ιμ έ ν ου να λ η φ θε ί α πό φα σ η στα πα ρακάτ ω θ έμα τα
της η με ρ ή σι ας δ ιά τ α ξ η ς.
Ο Δ ήμ αρ χ ος Μ εν έ λα ο ς Μ π οκέ α ς λ όγ ω α ν ε ι λ ημμ έ νω ν υ π ο χρ εώ σε ων δ ε ν συμ μετ ε ί χε σ τ η
συ νε δρ ία σ η, ό π ου έ λα β α ν μέ ρ ος ο ι πα ρα κάτ ω σ ύμβ ου λ ο ι:
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Α λμ πα ντ άκ ης Μ ι χ α ή λ, Α στ ρ ι νά κ η Κα νακά κ η Ει ρ ή ν η,

Β ογ ιατζ ή Μ αρ ί να, Ζε ρβ ού Ν ίκ η ,
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Φ ασ ου λάκ η ς Γ ρ ηγ ό ρι ο ς, Χο υσ το υλ ά κ ης Μ ι χα ή λ.
Α ΠΟ Ν ΤΕ Σ Δ Η Μ Ο ΤΙΚ Ο Ι Σ Υ Μ ΒΟ ΥΛ Ο Ι
Α π οσ τ ολά κ η Ευ α γ γ ε λ ί α , Βα λτζ ά κ η ς Γ εώ ργ ι ο ς, Ντ ο υλ άκ ης Ιωά ν ν ης ,

Κ ύ ρκ ος Α θα νά σ ι ος,

Πα παδ ομα ν ω λά κ ης Ε μμα ν ου ή λ, Σα ββά κ ης Φί λ ιπ π ος, Σ αλ ο ύστ ρ ος Α ρ ι στ ομ έ ν ης, Φτ εν ό ς
Ευρ ι π ίδ ης.
Επ ομ έ νως δ ια π ιστ ώ νε τ α ι α π α ρ τ ία α φ ού σ ε σ ύν ο λ ο εί κ οσ ι ε πτά (2 7 ) με λ ώ ν τ ου Δ.Σ. ε ί να ι
δ εκα ε ν νιά (1 9 ) .
Η τ ή ρ ησ η τ ω ν π ρα κτ ικ ώ ν π ρα γ μα τ ο π ο ι ήθ η κε α π ό τ η ν υ πά λ λ η λ ο
Κ ρ ητσ ωτά κ η.

τ ου Δ ή μο υ Μ α ρ ία
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ΘΕΜΑ 17 : Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου
και του συλλόγου «Το Χαμόγελο τ ου Παιδιού ».

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ζερβού Νίκη , σχετικά με το παραπάνω θέ μα
έθεσε υπόψη του Δ.Σ. , την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας και Δια
Βίου Μάθησης , όπως παρακάτω:
«Σύμφωνα με το άρθ. 96 του Ν. 3852/2010 σχετικά με την συμμετοχή των δήμων σε
προγράμματα αναφέ ρεται “Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου αυτώ ν, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με τ ην
απόλυτη πλ ειοψηφία των μελών του ή του οι κείου οργάνου δι οίκησης του νομικού
προσώπου, μπορούν να συμμετέχουν και να συγχρηματοδοτούν την κατάρτιση και εκτέλ εσ η
οποιασδήποτε κατηγορί ας προγ ραμμάτων και μέτρων, εφόσον οι δράσεις τους, ανεξαρτήτως
εάν συνάπτονται με αρμοδιότητες των δήμων, συ μβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την
κοινωνι κή πρόνοια και συνοχή, τ ην περιβαλλ οντική προστασία και την εν γένει βελτίωση
της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινω νίας. ”
Σύμφωνα με τ ο άρθρο 65 παρ. 1 τ ου Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες του
Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται «1.Το δημοτικό συμ βούλιο αποφασίζει για όλα τα
θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκεί να που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα
του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε
επιτροπή του. »
Σύμφωνα με το άρ. 13 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τ ου Δήμου
Μαλεβιζίου, αρμοδιότητα του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτ ικής και Ισότητας των
Φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού
είναι να : «Οργανώ νει, παρακολουθεί και α ξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέω ν
Κοινωνι κής Φροντίδας , όπως: οι κοινω νικές υπηρεσίες του Δήμου, οι κοι νωνικές υπηρεσίες
των Νομικών Προσώ πων του Δήμου, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), οι
υπηρεσί ες και δομές Κοινω νικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους, τ α
αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων – χρηστών.»
Η ΚΕΔΕ με την από 23/04/2021 επιστολή προς τους Δήμους της χώρας, ενημερώνε ι
για το πρόγραμμα του συλλόγου τ ου «Χαμόγελο του παιδ ιού » και την μεταξύ τ ους
υπογραφή σύμφωνου συνεργασίας και παροτρύνει τους Δήμους για την συμμετοχή
στο πρόγ ραμμα και τ ην συνεργασία με τον οργανισμό.
Η παρατεταμένη οικ ονομική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα επηρεάζε ι τις
περισσότερες οικογένειες και τον προϋπολογισμό τους με αποτέλεσμα την εμφάνιση
σοβαρών οικ ονομικών π ροβλημάτων, ανασφάλειας, πτώσης του βιοτ ικού επιπέδου,
αδυναμίας π ρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας κ.α., καταστ άσεις οι οποίες επηρεάζουν
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τόσο

την

λειτουργικότητα

της

οικογένειας,

όσο

και

τη ν

υγιή

ψυχική

και

συναισθητική ανάπτ υξη των παιδιών. Τα περιστατικά παιδιών και οικογενειών που
βρίσκονται σε κρίση, τα ασθενή παιδ ιά που δεν έχουν δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης σε νοσοκ ομεία κ αθώς και περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων, θα πρέπ ει
να αντιμετωπίζονται συλλογικά, κατά αρμοδιότητα φορέων. Επίσης, οι εξαφανίσεις
αποτελούν ένα φαινόμενο το οποίο λαμβάνει χώρα σε πολύ συχνή βάση και αφορά
όλη την ελληνική κοινωνία.
Η εμπειρία του συλλόγου μη κε ρδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Το
Χαμόγελο του Παιδιού » ειδικώς πιστ οποιημένου φορέα παροχής υπηρεσιών
Α΄βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας κοινωνικής φροντίδ ας είναι σημαντική,
κυρίως σε ότι α φορά σε δράσεις:


πρόληψης για όλα τα παιδ ιά στην Ελλάδα για την αποφυγή των φαινομέ νων
βίας,

των

περιστατικών

ε ξαφάνισης

καθώς

και

την

παροχή

ιατ ρικών

προληπτικών εξετάσεων


παρέμβασης για παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας, παιδιά που εξαφανίζονται,
παιδιά με π ροβλήματα υγείας, παιδιά που ζουν ή απειλούντ αι να βρεθούν σε
κατάσταση φτώχειας και



θεραπείας γ ια παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας

Ο Δήμος Μαλεβιζίου

εκτιμά ως σημαντική τη συνεργασία με το σύλλογο «Το

Χαμόγελο του Παιδιού », λαμβάνοντας υπόψη την εμπε ιρία και τη διάθεση
συνεργασίας του με το Δήμο μας, με σκοπό:
 την αξιοποίηση των δράσεων και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει ο
σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού » για την υποστήριξη παιδιών και
οικογενειών υπ ό το θεσμικό και συντονιστικό ρόλο τ ου Δήμου Μαλεβιζίου .
 τη συνεργασία για τ η στήριξη τ ου έργου και των δ ράσεων τ ου Συλλόγου «Το
Χαμόγελο του Παιδιού » σε δημοτ ική κλίμακα και
 την ενίσχυση της προσπάθειας παροχής βοήθειας στα παιδ ιά και τ ις οικογένειες
που χρήζουν στήριξης μέσω των δράσεων που υλοπο ιεί ο σύλλογος «Το
Χαμόγελο του Παιδιού » στο Δήμο Μαλεβιζίου
Για την υλοπ οίηση τ ων ανωτέ ρω «Το Χαμόγελο του Παιδ ιού » θέτει στη δ ιάθεση τ ου
Δήμου Μαλεβιζίου κ αι των αρμόδιων υπηρεσιών τ ου, το σύνολο των υλικοτεχνικών
υποδομών του κ αθώς και τ ο ε ξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του στους
παρακάτω τ ομείς:
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Στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας (σωματ ική,
σεξουαλική & ψυχολογική κακοποίηση, παραμέληση, bullying, παράνομη
διακίνηση & εμπορία)



Στον τομέ α της πρόληψης περιστατικών εξαφάνισης π αιδιών καθώς και της
αντιμετώπ ισης περιστατικών εξαφάνιση ς παιδιών καθώς και ενηλίκων που
διατρέχουν

κίνδυνο

(νοητική

στέρη ση,

ψυχολογικά

προβλήματα

κ .α.,

αγνοούνται ύστερα από ατυχήματα και φυσικές καταστροφές, αντ ιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα υγείας ή/κα ι είναι απαραίτητη η λήψη φαρμακευτικής
αγωγής)


Στον τομέα της πρόληψης αλλά και αντ ιμετώπισης προβλημάτων υγείας, π ου
αντιμετωπ ίζουν τ α π αιδιά



Στον τομέα της υποστήριξης οικογενειών, που βρίσκονται ή απειλούνται να
βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας



Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και φυσικών καταστ ροφών (πυρκαγιά,
σεισμός, πλημμύρα)

Επισημαίνεται ότ ι από την ως άνω συνεργασία δεν προκύπτει οικονομική
επιβάρυνση για το Δήμο Μαλεβιζίου.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντ ας υπόψη
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει,
2. Το Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδ ικα Δήμων και Κοινοτήτων »,
3. Τις αρμοδ ιότητες του Δήμου Μαλεβιζίου, οι οποίες μεταξύ άλλων είναι και η
φροντ ίδα για την υγεία και ποιοτική δ ιαβίωση των δημοτ ών και κατ οίκων κ αι
ειδικότερα των ευάλωτων κοινωνικά, οικονομικά και ηλικιακά ομάδων.
Εισηγούμαστε :
1. Τη συνεργασία τ ου Δήμο υ Μαλεβιζίου με τον σύλλογο «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» .
2. Την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας το σχέδιο του οποίου κατατ ίθεται
συνημμένα.
3. Την εξουσιοδότηση του Δήμαρχου Μαλεβιζίου, Μενέλαου Μποκέα για την
υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας.

Το Δημοτ ικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδη μάρχου και μετά από
διαλογικ ή συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 96 και του άρθρο
65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
18 ΥΠΕΡ- 1 ΚΑΤΑ
ΚΑ Τ Α , ψ ήφ ι σε ο Δ η μοτ ι κό ς Σύ μβ ου λ ος Μ ι χα ή λ Χ ο υστ ο υλά κ ης, για τ ο λό γο ότ ι δ ε ν
συμ φω ν εί με τ η σύ να ψ η σ υμφ ώ νω ν συ ν ε ργ ασ ίας , με φ ο ρε ίς π ο υ δε ν υπ άγ ο ντα ι στ ο ν
ευ ρύτ ε ρο δ ημ όσ ι ο το μ έα .

1. Εγκρίνει τ η συνεργασία του Δήμου Μαλεβιζίου με τον σύλλογο «Το Χαμόγελο
του Παιδιού » .
2. Εγκρίνει τ ο Σ ΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του Δήμου Μαλεβιζίου και του
συλλόγου

«ΤΟ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ

ΤΟΥ

ΠΑΙΔΙΟΥ »,

το

σχέδιο

του

οποίου

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστ ο τμήμα της παρούσας.
3. Εξουσιοδοτε ί το Δήμαρχο Μαλεβιζίου, Μενέλαο Μποκέα για τ ην υπογραφή του
Συμφώνου Συνεργασίας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντ α αριθμό 116/2021
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογ ράφεται ως κατωτέρω.
Ο

ΠΡΟΕΔ ΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
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ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
μεταξύ του Δήμου Μαλεβιζίου
και του συλλόγου
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Στο Γάζι Μαλεβιζίου, σήμερα ……………… του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 μεταξύ των
κάτωθι υπογεγραμμένων:
Αφενός:
1. Του Δήμου Μαλεβιζίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο Μενέλαο
Μποκέα και αφετέρου
2. Του Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» ειδικώς πιστοποιημένου φορέα παροχής υπηρεσιών Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας
και Γ’ βάθμιας κοινωνικής φροντίδας, που εδρεύει στο Μαρούσι (Σπύρου Λούη 1) με
Α.Φ.Μ. 090300392 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, μέλους του ΔΣ του Διεθνούς Κέντρου για τα
Εξαφανισμένα Παιδιά και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης (International Centre for
Missing and Exploited Children) που εδρεύει στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, μέλους του
ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς
Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe) που εδρεύει στις Βρυξέλλες του
Βελγίου, επίσημου εταίρου της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας &
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO), και φορέα με
συμβουλευτικό καθεστώς στην Επιτροπή ECOSOC των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ
πολυάριθμων διεθνών συνεργασιών, έχει αναγνωριστεί από τη Facebook ως
επίσημος εταίρος – «Trusted NGO Partner» καθώς και είναι αριθμοδοτημένος φορέας
στην Ελλάδα του 116000, κοινού πανευρωπαϊκού αριθμού για τις εξαφανίσεις
116000, και του 116111, κοινού πανευρωπαϊκού αριθμού για την υποστήριξη
παιδιών και εφήβων και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ.
Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο

Λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη:
1. Την ανάγκη για μια αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα τους με σκοπό την
ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις
παιδιών σε κίνδυνο.
2. Την ανάγκη για μια αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα τους με σκοπό την
ενίσχυση των διαδικασιών προαγωγής του βιοτικού επιπέδου και της υγείας των
παιδιών.
3. Την ανάγκη για μια αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα τους με σκοπό την
ενίσχυση των διαδικασιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης για
θέματα παιδικής κακοποίησης - παραμέλησης, οικονομικής και σεξουαλικής
εκμετάλλευσης και εξαφανίσεων.
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4. Την ανάγκη για ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών τόσο στο πεδίο
της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, αλληλεγγύης, προαγωγής υγειάς
παιδιών όσο και στο πεδίο της παρέμβασης και προστασίας των παιδιών.
Αναγνωρίζοντας από κοινού ότι:

1. Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα επηρεάζει
αρνητικά τις περισσότερες οικογένειες και τον προϋπολογισμό τους με αποτέλεσμα
την εμφάνιση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, ανασφάλειας, πτώσης του
βιοτικού επιπέδου, αδυναμίας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας κ.α., καταστάσεις οι
οποίες επηρεάζουν τόσο την λειτουργικότητα της οικογένειας, όσο και την υγιή
ψυχική και συναισθητική ανάπτυξη των παιδιών.
2. Τα περιστατικά παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση, τα ασθενή παιδιά
που δεν έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε νοσοκομεία καθώς και περιστατικά
εξαφανίσεων ανηλίκων,
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά, κατά
αρμοδιότητα φορέων.
3. Οι εξαφανίσεις αποτελούν ένα φαινόμενο το οποίο λαμβάνει χώρα σε πολύ συχνή
βάση και αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Η επιτυχία στην αναζήτηση των
εξαφανισθέντων ατόμων επικεντρώνεται κυρίως στη σωστή και έγκυρη εκτίμηση των
κριτηρίων επικινδυνότητας για το άτομο που αναζητείται.
Συναποδέχονται και δεσμεύονται για τα εξής:

1. Να αξιοποιήσουν τις δράσεις και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Σύλλογος
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών υπό το
θεσμικό και συντονιστικό ρόλο του Δήμου Μαλεβιζίου
2. Να συνεργαστούν για να στηρίξουν το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» σε δημοτική κλίμακα.
3. Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια παροχής βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειες
που χρήζουν στήριξης μέσω των δράσεων που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ειδικότερα προς υλοποίηση των ανωτέρω «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει στη διάθεση
του Δήμου Μαλεβιζίου και των αρμόδιων υπηρεσιών του, το σύνολο των υλικοτεχνικών
υποδομών του καθώς και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του. Αναλυτικότερα:

Α. Στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας (σωματική,
σεξουαλική & ψυχολογική κακοποίηση, παραμέληση, bullying, παράνομη
διακίνηση & εμπορία)
1. Πραγματοποίηση διαδραστικών παρεμβάσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης
παιδιών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών σε σχολεία α΄ βάθμιας και β΄
βάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Μαλεβιζίου καθώς και στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο
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2.

3.

4.

5.

6.

Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας του Συλλόγου από
εξειδικευμένους
Ψυχολόγους.
Σημειώνεται
ότι
η
συγκεκριμένη
δράση
πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης παιδιών και εφήβων 116111, η οποία λειτουργεί
καθημερινά όλο το 24ωρο, στελεχώνεται από Ψυχολόγους και παρέχει υπηρεσίες
συμβουλευτικής σε παιδιά και ενήλικες. Επιπρόσθετα είναι διασυνδεδεμένη με τον
Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας (Ν. 4070/2012).
Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, η οποία λειτουργεί καθημερινά
όλο το 24ωρο, στελεχώνεται από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς και
παρέχει υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες για θέματα που αφορούν στην παιδική
προστασία. Επιπρόσθετα είναι διασυνδεδεμένη με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης
Ανάγκης 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Ν. 4070/2012) καθώς
και επίσημα αναγνωρισμένη ως Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης (Ν. 4313/2014)
Υπηρεσία της επιτόπιας παρέμβασης, η οποία παρέχεται από εξειδικευμένους
Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους του Συλλόγου. Η υπηρεσία απευθύνεται
σε παιδιά που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας, με σκοπό
την άμεση απομάκρυνσή τους από το κακοποιητικό περιβάλλον, την προστασία τους
και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες
Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές.
«Το Σπίτι του Παιδιού» στην περιοχή του Ζωγράφου, που είναι ένα Κέντρο Ημέρας
Εξατομικευμένης Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, θύματα
κακοποίησης, παραμέλησης, ενδοοικογενειακής βίας, παιδιά θυματοποιημένα,
εμπλεκόμενα σε περιστατικά bullying και γενικά παιδιά που έχουν εκτεθεί πρόσφατα
ή παλαιότερα σε έντονες ψυχοτραυματικές εμπειρίες και ως εκ τούτου
αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, προσαρμογής ή συμπεριφοράς.
Ειδικότερα σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας όπου εμπλέκονται παιδιά (σε
συνέχεια και όπως ορίζονται από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας/«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») ο Σύλλογος
αναλαμβάνει την παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε όλα τα θύματα
ενδοοικογενειακής βίας (συμπεριλαμβανομένων παιδιών, γυναικών αλλά και
ανδρών) και συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την
προστασία και την κοινωνική επανένταξή τους.

Β. Στον τομέα της πρόληψης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών καθώς και της
αντιμετώπισης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών καθώς και ενηλίκων που
διατρέχουν κίνδυνο (νοητική στέρηση, ψυχολογικά προβλήματα κ.λ.π.,
αγνοούνται ύστερα από ατυχήματα και φυσικές καταστροφές, αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα υγείας ή/και είναι απαραίτητη η λήψη φαρμακευτικής
αγωγής).
1. Πραγματοποίηση διαδραστικών παρεμβάσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης
παιδιών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών σε σχολεία α΄βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης στον Δήμο Μαλεβιζίου καθώς και στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό
Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας του Συλλόγου από
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2.

3.

4.
5.

εξειδικευμένους
Ψυχολόγους.
Σημειώνεται
ότι
η
συγκεκριμένη
δράση
πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης παιδιών και εφήβων 116111, η οποία λειτουργεί
καθημερινά όλο το 24ωρο, στελεχώνεται από Ψυχολόγους και παρέχει υπηρεσίες
συμβουλευτικής σε παιδιά και ενήλικες. Επιπρόσθετα είναι διασυνδεδεμένη με τον
Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας (Ν. 4070/2012).
Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις ανηλίκων 116000, η οποία λειτουργεί
καθημερινά όλο το 24ωρο, στελεχώνεται από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς
Λειτουργούς και παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε άτομα που έχουν εξαφανιστεί, την
οικογένειά τους, ενώ παράλληλα δέχεται ανώνυμα και επώνυμα πληροφορίες για
περιστατικά εξαφάνισης, τις οποίες και προωθεί στις αρμόδιες Αρχές. Επιπρόσθετα
είναι διασυνδεδεμένη με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Ν. 4070/2012).
Amber Alert Hellas για παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και Missing Alert Hellas για
ενήλικες που έχουν εξαφανιστεί και διατρέχουν κίνδυνο.
Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», η οποία έχει συσταθεί
και συντονίζεται από τον Σύλλογο και στην οποία μετέχουν πιστοποιημένοι
διασώστες, καθώς και εκπαιδευμένα διασωστικοί σκύλοι. Η Ομάδα Έρευνας και
Διάσωσης Θανάσης Μακρής αποτελείται από τους παρακάτω βασικούς
επιχειρησιακούς πυλώνες/ειδικότητες: Έρευνα (Πεζοπόρο και μηχανοκίνητα
τμήματα).
Κυνοφιλική
Υποστήριξη,
Πρώτες
Βοήθειες
και
Επείγουσα
Προνοσοκομειακή Υποστήριξη. Επικοινωνίες - Χάρτες- Εργαλεία και Προγράμματα
Διαχείρισης Συμβάντος. Ενώ ταυτόχρονα η Ομάδα έχει στη διάθεση της εξειδικευμένα
οχήματα (4X4, ATV, Μεταφοράς προσωπικού, μοτοσυκλέτα) και τις Κινητές Ιατρικές
Μονάδες Εντατικής θεραπείας Παιδιών και Νεογνών (ασθενοφόρα), οι οποίες είναι
ενταγμένες στο ΕΚΑΒ και επανδρωμένες με πιστοποιημένους από το ΕΚ.Α.Β.
Διασώστες Ασθενοφόρου, Ειδικά Μέσα (ΣμηΕΑ drones, πλωτά μέσα κ α.). Οι σκύλοι
της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης. Θανάσης Μακρής, οι Χειριστές και οι λοιπές
ειδικότητες των Κυνοφιλικών Ομάδων εκπαιδεύονται, αξιολογούνται και
πιστοποιούνται για την έρευνα αγνοουμένου σε ανοιχτό πεδίο και συγκεκριμένου
ατόμου βάσει προσωπικής μυρωδιάς Scent Specific Trailing.

Γ. Στον τομέα της πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
1. Υλοποίηση προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής σε παιδιά με τις
Κινητές Ιατρικές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής που διαθέτει ο Σύλλογος εκ των
οποίων δύο είναι Πολυϊατρεία. Τα προγράμματα υλοποιούνται εντός και εκτός
σχολικών μονάδων, πάντα με την έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων του
παιδιού και περιλαμβάνει κλινική εξέταση, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση
προβλημάτων υγείας, εκπαίδευση με στόχο την αποφυγή εμφάνισης ασθενειών,
πρώιμη διάγνωση παθήσεων της παιδικής ηλικίας και καθοδήγηση για τη σωστή
αντιμετώπισή τους και σε ειδικές περιπτώσεις, παραπομπή ή/και συνοδεία για
περαιτέρω έλεγχο και εξετάσεις. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση
πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και
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Θρησκευμάτων καθώς και το Υπουργείο Υγείας καθώς και συνεργασίας με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, τα Δημόσια Νοσοκομεία/Ιατρικά κέντρα, τους κατά τόπους Ιατρικούς
και Οδοντιατρικούς Συλλόγους.
2. Κινητές Ιατρικές Μονάδες (Ασθενοφόρα) εντατικής θεραπείας για παιδιά και νεογνά
εξοπλισμένες με θερμοκοιτίδες και ασυρμάτους (UHF), ενταγμένες στο ΕΚΑΒ και
στελεχωμένες με πιστοποιημένους διασώστες του ΙΕΚ ΕΚΑΒ.
3. Φιλοξενία οικογενειών από τον Δήμο Μαλεβιζίου στην Αθήνα, τα παιδιά των οποίων
νοσηλεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα Νοσοκομεία Παίδων. Οι οικογένειες
φιλοξενούνται για όσο χρόνο απαιτεί η θεραπεία και η παρακολούθησή του παιδιού
από τους θεράποντες ιατρούς. Δίπλα στην οικογένεια βρίσκονται Παιδαγωγός,
Κοινωνική Λειτουργός και Ψυχολόγος. Η φιλοξενία των οικογενειών θα γίνεται σε
ειδικά διαμορφωμένα διαμερίσματα του Συλλόγου και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα
σε αυτά.
4. Παροχή κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παιδιά που
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και τις οικογένειές τους. Στόχος είναι η
εξατομικευμένη κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού όπως: Κάλυψη ιατρικών και
φαρμακευτικών
ειδών,
εξειδικευμένων
διαγνωστικών
εξετάσεων,
ειδικών
θεραπευτικών συνεδριών, Παροχή κατευθύνσεων, επίλυση διαδικαστικών θεμάτων,
κατευθύνσεις για προνοιακές παροχές, Διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες του
εξωτερικού κατόπιν παραπομπής των θεραπόντων γιατρών του παιδιού στην Ελλάδα,
Ψυχολογική στήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του, Επισκέψεις σε νοσηλευόμενα
παιδιά στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, Συνεργασία με Ιατρικό, Νοσηλευτικό προσωπικό
και Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κινητοποίηση εθελοντών δοτών αίματος – αιμοπεταλίων.
5. Πολυϊατρεία του Συλλόγου στην Αττική (κέντρο Αθήνας και Αγία
Παρασκευή), με στόχο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε κάθε παιδί με έμφαση σε
όσα δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες
ευπαθείς ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, Ρομά, Πρόσφυγες & Μετανάστες κ.λ.π.), είναι
ανασφάλιστα.
Στα
Πολυϊατρεία
λειτουργούν
Παιδιατρικό,
Οφθαμολογικό,
Ωτορινολαρυγγολογικό ιατρείο και Οδοντιατρείο. Τα ιατρεία διαθέτουν επιστημονικά
υπεύθυνο
γιατρό
αντίστοιχης
ειδικότητας
(Παιδίατρο,
Οφθαλμίατρο,
Ωτορινολαρυγγολόγο, Οδοντίατρο). Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δωρεάν και
κατόπιν ραντεβού. Η λειτουργία των Πολυϊατρείων αδειοδοτήθηκε από τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών και στελεχώνεται από ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού και
εθελοντές Γιατρούς και Νοσηλευτές.
Δ. Στον τομέα της υποστήριξης οικογενειών, που βρίσκονται ή απειλούνται να
βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

1. Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν
σε κατάσταση φτώχειας. Το εξειδικευμένο προσωπικό, που στελεχώνει το Κέντρο
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργεί
ο Σύλλογος παρέχει στις
οικογένειες: υλική ενίσχυση (τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, σχολικά, είδη ένδυσης,
είδη υπόδησης, οικοσκευές, βρεφικά είδη, έπιπλα, κ.λ.π.), είδη σημαντικά για κάθε
παιδί (βιβλία, παιχνίδια κ.λ.π.), ψυχολογική στήριξη, ιατρική στήριξη (φαρμακευτική
κάλυψη, ιατρικές εξετάσεις, επεμβάσεις κ.λ.π.), κάλυψη άλλων αναγκών για τα
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παιδιά (θεραπείες, φροντιστήρια κ.λ.π.) και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται η οικογένεια
σε κρίση για να σταθεί στα πόδια της με αξιοπρέπεια.
2. Κέντρο Διαχείρισης και Διανομής Προϊόντων στην περιοχή του Ρέντη Αττικής
(Εγκαταστάσεις Ο.Κ.Α.Α.), Κέντρο Διανομής Προϊόντων στην Νέα Μάκρη Αττικής
καθώς και τα κατάλληλα φορτηγά και φορτηγά ψυγεία για τη μεταφορά τροφίμων
και άλλων ειδών που χρήζουν μεταφοράς με ψυγείο
Ε. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και φυσικών καταστροφών
(πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα)
1. Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», η οποία έχει συσταθεί
και συντονίζεται από τον Σύλλογο και στην οποία μετέχουν πιστοποιημένοι
διασώστες, καθώς και εκπαιδευμένα διασωστικοί σκύλοι. Η Ομάδα Έρευνας και
Διάσωσης Θανάσης Μακρής αποτελείται από τους παρακάτω βασικούς
επιχειρησιακούς πυλώνες/ειδικότητες: Έρευνα (Πεζοπόρο και μηχανοκίνητα
τμήματα).
Κυνοφιλική
Υποστήριξη,
Πρώτες
Βοήθειες
και
Επείγουσα
Προνοσοκομειακή Υποστήριξη. Επικοινωνίες - Χάρτες- Εργαλεία και Προγράμματα
Διαχείρισης Συμβάντος. Οι σκύλοι της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης. Θανάσης
Μακρής, οι Χειριστές και οι λοιπές ειδικότητες των Κυνοφιλικών Ομάδων
εκπαιδεύονται, αξιολογούνται και πιστοποιούνται για την έρευνα αγνοουμένου σε
ανοιχτό πεδίο και συγκεκριμένου ατόμου βάσει προσωπικής μυρωδιάς Scent Specific
Trailing.
2. Εξειδικευμένα οχήματα (4X4, ATV, Μεταφοράς προσωπικού, μοτοσυκλέτα)
3. Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής θεραπείας Παιδιών και Νεογνών (ασθενοφόρα),
οι οποίες είναι ενταγμένες στο ΕΚΑΒ και επανδρωμένες με πιστοποιημένους από το
ΕΚ.Α.Β.
4. Ειδικά Μέσα (ΣμηΕΑ drones, πλωτά μέσα κ α.)
5. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», το Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας με
δυνατότητα αξιοποίησής του και ως όχημα Κινητό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων
Ειδικότερα προς υλοποίηση των ανωτέρω ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» και ο Δήμος Μαλεβιζίου
1. αποφασίζουν να συνεργαστούν για την από κοινού προώθηση και υποστήριξη της
κοινωνικής φροντίδας , αλληλεγγύης, προαγωγής υγείας παιδιών , τόσο στο πεδίο
της παρέμβασης , όσο και της προστασίες των παιδιών .
2. αναλαμβάνουν την κοινή δέσμευση ότι θα προβούν σε μια σειρά από συντονισμένες
ενέργειες, κατά αρμοδιότητα, με στόχο την υποστήριξη των υφιστάμενων
κοινωνικών δομών του Συλλόγου.

Παράλληλα, ο Δήμος Μαλεβιζίου
1. αναλαμβάνει την προβολή της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, της
Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις 116000 και της Ευρωπαϊκής Γραμμής
Υποστήριξης παιδιών και εφήβων 116111 στα μέσα ψηφιακής ενημέρωσης, που
διαχειρίζεται
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2. αναλαμβάνει να ενημερώσει όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις του για τις δράσεις και τις
υπηρεσίες που παρέχει ο Σύλλογος στους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης
και της Φτώχειας όπως περιγράφονται παραπάνω με σκοπό τη συνεργασία και
αξιοποίησή τους προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους που διαμένουν
στον Δήμο.
3. αναλαμβάνει την προβολή των μηνυμάτων Amber Alert Hellas και Missing Alert
Hellas στις οθόνες μεταβλητών μηνυμάτων στο οδικό δίκτυο και σε άλλα μέσα
ψηφιακής ενημέρωσης, που διαχειρίζεται
4. συμμετέχει ενεργά στα Προγράμματα Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas
κυρίως μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών (π.χ Διεύθυνση
Καθαριότητας, Πολιτική Προστασία κ.τ.λ) .
Το Amber Alert Hellas ενεργοποιείται από «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» με την
έγκριση της Ελληνικής Αστυνομίας και συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ανηλίκου μόλις λίγα
λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος
φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε έναν από αυτούς να
επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου παιδιού και κάποιες άλλες βασικές
πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots,
αναρτήσεις στο Facebook, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων
κ.λ.π.
Το Missing Alert Hellas ενεργοποιείται από «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» με την
έγκριση της Ελληνικής Αστυνομίας και συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου που διατρέχει
κίνδυνο (νοητική στέρηση, ψυχολογικά προβλήματα κ.λ.π., αγνοούνται ύστερα από
ατυχήματα και φυσικές καταστροφές, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας
ή/και είναι απαραίτητη η λήψη φαρμακευτικής αγωγής) μόλις λίγα λεπτά μετά την
ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με
αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών,
ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε έναν από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία
του αγνοούμενου ατόμου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα
που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στο Facebook,
αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Μαλεβιζίου στο πρόγραμμα Amber Alert
Hellas και στο πρόγραμμα Missing Alert Hellas, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη,
αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν και συνεργαστούν για την από κοινού συνδρομή
στην επιδίωξη της εκπλήρωσης των προγραμμάτων, με τους κάτωθι όρους και
συμφωνίες:


ο Σύλλογος αναλαμβάνει την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων στα στελέχη της
Δημοτικής Αστυνομίας και στελεχών άλλων υπηρεσιών του Δήμου όταν κρίνεται από
κοινού σκόπιμο, με σκοπό την ένταξη του ανθρωπίνου δυναμικού της στον
επιχειρησιακό βραχίονά του και συγκεκριμένα στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Γραμμής για τις εξαφανίσεις ανηλίκων 116000 και της «Ομάδας Έρευνας και
Διάσωσης Θανάσης Μακρής» σε περιπτώσεις ενεργοποίησης Amber Alert και Missing
Alert. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιείται
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ενημέρωση για τις δράσεις που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την «Ομάδα
Έρευνας και Διάσωσης Θανάσης Μακρής», τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής
για τις Εξαφανίσεις ανηλίκων 116000, της Εθνικής Γραμμής άμεσης επέμβασης σε
περιστατικά εξαφάνισης ενηλίκων 1017 και τα Προγράμματα Amber Alert και Missing
Alert. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση σε
θέματα καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών εξαφάνισης, όπως οι
βασικές αρχές έρευνας, διάσωσης και ασφάλειας στο πεδίο, η αξιολόγηση προφίλ
αγνοουμένου, τα εργαλεία διαχείρισης συμβάντος και οι τακτικές έρευνας, καθώς και
αξιολόγηση πραγματικών περιστατικών.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης Amber ή Missing Alert, ο Σύλλογος θα παραδίδει το
κατάλληλο υλικό προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου αμέσως μετά τη
λήψη της σχετικής απόφασης για τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, αφού
προηγουμένως έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
Ο Σύλλογος θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον Δήμο Μαλεβιζίου για τα
αποτελέσματα της έρευνας, για τη διακοπή της προβολής / ανακοίνωσης μηνυμάτων
σχετικά με το επίμαχο περιστατικό, σε περίπτωση ανεύρεσης του εξαφανισθέντος
ατόμων (ανήλικου ή ενήλικου).
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ουδεμία ευθύνη θα φέρει για τη διαχείριση και λειτουργία του
Προγράμματος Amber Alert Hellas και του Προγράμματος Missing Alert Hellas, την
τήρηση των αρχείων, την εγκυρότητα των στοιχείων του αγνοούμενου ατόμου, τον
τρόπο λήψης των σχετικών συναινέσεων από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική
μέριμνα του ανηλίκου καθώς και τον τρόπο λήψης της ενυπόγραφης αιτήσεως του
άμεσα ενδιαφερομένου συγγενούς του εξαφανισθέντος ενήλικα και γενικά για την
διαδικασία και τον συντονισμό των προγραμμάτων Amber Alert Hellas και Missing
Alert Hellas.
Ο Δήμος Μαλεβιζίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβάλλει άμεσα και
αφιλοκερδώς το σχετικό μήνυμα.
Ο Σύλλογος φέρει την ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων του εξαφανισθέντος
ατόμου. Σε περίπτωση ανεύρεσης του ατόμου διακόπτεται άμεσα η προβολή /
δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν στο εκάστοτε επίμαχο περιστατικό
εξαφάνισης.

5. αναλαμβάνει την διάθεση χώρων, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για δημιουργία δομών
με στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών στον Δήμο Μαλεβιζίου
Ως θεμέλιο της συνεργασίας συμφωνείται η αμοιβαία υποστήριξη των
συμβαλλομένων καθώς και η διαμόρφωση κοινών προγραμμάτων για την εκπλήρωση
των προαναφερθέντων σκοπών.
Η συνεργασία των μερών δεν είναι αποκλειστική και δεν επηρεάζει ούτε δεσμεύει
αυτά στην υλοποίηση ανεξάρτητων υφιστάμενων ή μελλοντικών προγραμμάτων στη
συνεργασία τους με άλλους φορείς.
Από την ως άνω συνεργασία δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο
Μαλεβιζίου.
Το παρόν σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί κοινή δήλωση συνεργασίας επίτευξης
στόχων και υλοποίησης δράσεων του Δήμου Μαλεβιζίου και του Συλλόγου «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», χάριν της συστηματικής συνεργασίας τους σε τομείς κοινού
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ενδιαφέροντος. Από το παρόν σύμφωνο δεν απορρέουν συμβατικά ή άλλης φύσεως
δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των μερών.
Το παρόν τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των
συμβαλλομένων.
Η διάρκεια της ισχύος του είναι αόριστη και στο τέλος του πρώτου έτους υπόκειται
σε αξιολόγηση από τα μέρη.

Τα μέρη

Για τον Δήμο Μαλεβιζίου

Μενέλαος Μποκέας
Δήμαρχος Μαλεβιζίου

Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Κώστας Γιαννόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ. «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

