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Αθήνα, 20/09/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι Γιατροί του Κόσμου στη ΔΕΘ με την υποστήριξη της ΔΕΗ 

Χιλιάδες επισκέπτες τίμησαν και φέτος με την παρουσία τους το ενημερωτικό και ιατρικό περίπτερο των 

Γιατρών του Κόσμου που λειτούργησε  στο χώρο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη 

της ΔΕΗ. Ο χώρος που διατέθηκε από τη ΔΕΗ στους Γιατρούς του Κόσμου, φιλοξένησε τρία ιατρεία όπου 

εθελοντές ιατροί παρείχαν προληπτικό έλεγχο και πρωτοβάθμιες κλινικές εξετάσεις σε 1.540 συμπολίτες 

μας. Πιο συγκεκριμένα, 852 στο οθφαλμιατρικό, 605 στο γενικό ιατρείο και 83 στο παιδιατρικό. Παράλληλα, 

ενημερώθηκαν για το έργο και τις αποστολές της οργάνωσης περισσότεροι από 3.500 επισκέπτες.  

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τη ΔΕΗ για την υποστήριξη, τη 

HELEXPO και τους κατασκευαστές για τη συνεχή συμπαράσταση, τα ΜΜΕ για την προβολή και βέβαια, 

όλους τους εθελοντές, φίλους και χορηγούς που συνέβαλλαν για ακόμη μία φορά στην υλοποίηση αυτής της 

δράσης. 
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*    *    * 
Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 

 Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται 

από 15 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, 

Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). Ταυτόχρονα ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που 

ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της 

ανεξαρτησία. 

 Συμπληρώνοντας 28 χρόνια συνεχούς δράσης το 2018, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των 

πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.  

Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό 

προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. 

 Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του πλανήτη προσφέροντας 

ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί προγράμματα ιατρικής και 

ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την 

Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα, την Αλγερία κ.α. 

 Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη 

παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη. 

 

Σχετικά με τον Όμιλο ΔΕΗ 

Ο Όμιλος ΔΕΗ αποτελεί τη μεγαλύτερη Ελληνική επιχείρηση κοινής ωφελείας, με δραστηριότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα από την 
εξόρυξη πρώτης ύλης, την παραγωγή, τη λειτουργία του δικτύου διανομής και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς 
καταναλωτές. Διαθέτει θυγατρικές στα Βαλκάνια και έχει πετύχει πολύ-επίπεδες συνεργασίες με οικονομικούς και επιχειρηματικούς 
κολοσσούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΔΕΗ επεκτείνει τις δραστηριότητές της με περαιτέρω επενδύσεις σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και οι Ενεργειακές Υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα μετατρέπεται σε σύγχρονη επιχείρηση. Όλα αυτά πραγματοποιούνται 
με την εταιρία να παραμένει πελατοκεντρική, προσφέροντας σύγχρονους τρόπους εξυπηρέτησης με ευέλικτα οικονομικά 
προγράμματα. 
  
H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει θεμελιώδη ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΗ. 
Υποστηρίζουμε με συγκεκριμένα έργα και δράσεις το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία αναδεικνύοντας την 
ανθρωποκεντρική κουλτούρα μας και τη βιώσιμη ανάπτυξη ως βασικό προσανατολισμό  επένδυσης. 
  
Τα προγράμματα συνεργασίας με τους ΓτΚ με τελικούς αποδέκτες τους πολίτες, τα προγράμματα ενίσχυσης πολιτισμού και αθλητισμού 
που ενισχύουν την ποιότητα ζωής της κοινωνίας. Τα προγράμματα αλληλεγγύης με δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια για τους πολύ φτωχούς 
συμπολίτες μας. Τα προγράμματα τηλεθέρμανσης για τους κατοίκους των περιοχών που δραστηριοποιούνται τα εργοστάσια μας. Το 
πρόγραμμα επιβράβευσης συνεπών καταναλωτών με σημαντικά οικονομικά οφέλη για το μέσο νοικοκυριό και τη μικρή επιχείρηση, 
αποτυπώνουν σύντομα και με γλαφυρό τρόπο την σύγχρονη κουλτούρα της ΔΕΗ. 
  
Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και από το 2001 οι μετοχές της βρίσκονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

 

 

 


