
        
 
 

       
 

Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2016 
 

Αξιότιμοι κύριοι,  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμπλήρωσε στις 9 Νοεμβρίου 2015, 20 χρόνια δράσης 
για τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν ανάγκη βοήθειας.  
 
Μέσα στα 20 αυτά χρόνια με τεράστια προσπάθεια και συνεχή επιστημονική μελέτη 
καταφέραμε όλοι μαζί -οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές, οι ευαισθητοποιημένες 
επιχειρήσεις και οι πολίτες που μας στηρίζουν- να διαμορφώσουμε έναν αξιόπιστο 
Οργανισμό με αναγνώριση στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. 
 
Έναν Οργανισμό πρότυπο που το έργο του άπτεται τριών βασικών αξόνων: 
ΔΙΑΒΙΩΣΗ – ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ – ΥΓΕΙΑ. Οι τρεις αυτοί άξονες περικλείουν ουσιαστικά 
ένα πλήθος δράσεων που υλοποιούνται ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΟΛΟ ΤΟ 
24ΩΡΟ καθώς και ένα πλήθος υπηρεσιών που ομοίως παρέχονται δωρεάν σε κάθε 
παιδί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα. 
 
Η οικονομική κρίση, όπως γνωρίζετε, είχε αναπόφευκτα και κοινωνικές προεκτάσεις. 
Χιλιάδες παιδιά σήμερα στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα: φτώχεια, 
υποσιτισμό, ουδεμία πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και τόσα άλλα! Στερούνται 
δηλαδή τα αυτονόητα και δυστυχώς οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες τους.  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δραστηριοποιούμενο σε αυτό το περιβάλλον έγινε 
αποδέκτης χιλιάδων αιτημάτων σε κάθε επίπεδο, προβλήματα διαβίωσης, ιατρικές 
ανάγκες αλλά και έξαρση φαινομένων όπως η κακοποίηση και το bullying. 
Παρά τις αντιξοότητες, λάβαμε ενεργό ρόλο και εν μέσω κρίσης συνεχίζουμε χωρίς 
καμία μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καταρχήν σε ποιότητα αλλά και με 
αύξηση του αριθμού των παιδιών που στηρίζουμε. 
 
Στηρίζοντας τους θεσμούς και σε συνεργασία με συνειδητοποιημένους κρατικούς 
λειτουργούς στην Ελλάδα και διεθνώς και φυσικά με την υποστήριξη όλων όσοι μας 
στηρίζετε, πετύχαμε το ακατόρθωτο:  
 
Από το 2011 μέχρι τις 31.12.14 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αύξησε τον αριθμό των 
παιδιών που υποστηρίζει κατά 59.600! 
 

(το 2011 υποστηρίξαμε 23.202 παιδιά, το 2012 41.897 παιδιά, το 2013 63.299 παιδιά, 
ενώ ο αριθμός αυτός το 2014 ανήλθε στα 82.802). 
 
Σήμερα, 20 χρόνια μετά την ίδρυσή μας και έχοντας υποστηρίξει συνολικά 1.091.250 
παιδιά & τις οικογένειές τους, διανύουμε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. 
 
Οι στόχοι που θέτουμε είναι απλοί: 
 
 Πρέπει να συνεχίσουμε  
 Πρέπει να διατηρήσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας 
 Πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των υποστηριζόμενων παιδιών και οικογενειών   
 Πρέπει να ανταποκριθούμε θετικά σε κάθε αίτημα 
 

Προς: 
Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ 
Υ/O: Αντιπροέδρου κ. Ι. Κωνσταντινίδη  

  Αρ. πρωτ. 309666/βπ 



Κατόπιν της επικοινωνίας και της συνάντησής μας με τον κ. Κωνσταντινίδη 
ευελπιστούμε σε αυτό τον καθημερινό αγώνα μας για το χαμόγελο κάθε παιδιού να 
σας έχουμε δίπλα μας με τους παρακάτω τρόπους και ανάλογα με τη διάθεση και 
τη δυνατότητα των μελών του Συλλόγου σας: 
 Επικοινωνία προς τους ιατρούς-μέλη του  Συλλόγου σχετικά με την τοποθέτηση 
κουμπαράδων σε ιατρεία για την οικονομική ενίσχυση του Οργανισμού και 
διαχείριση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 Συμμετοχή των μελών στις εθελοντικές δράσεις του Οργανισμού 
 Δωρεάν ιατρική στήριξη και παρακολούθηση παιδιών που μένουν στα Σπίτια μας 
και Παιδιών που υποστηρίζονται στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας από 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού». 
 
Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε σε συνημμένο έγγραφο ανάγκες των Δράσεων και 
Υποδομών του Οργανισμού μας Πανελλαδικά καθώς και Τομείς Εθελοντικής 
Προσφοράς προκειμένου να προωθήσετε στα μέλη του Συλλόγου Ιατρών ΕΟΠΥΥ, 
εξετάζοντας το ενδεχόμενο ενεργούς σας υποστήριξης. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
Με εκτίμηση, 
Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
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