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Corporate Affairs Excellence Awards 2020 

Γιατροί του Κόσμου & bwin διακρίθηκαν για το 
πρόγραμμα πρωτοβάθμιας υγειονομικής κάλυψης σε ακριτικά νησιά 

 

Σε μία συμβολική εκδήλωση την Τρίτη 7 Ιουλίου και λαμβάνοντας όλα με 
προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας, διοργανώθηκαν τα φετινά 
Corporate Affairs Excellence Awards στα οποία οι Γιατροί του Κόσμου και η bwin 
διακρίθηκαν για το πρωτοπόρο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας υγειονομικής κάλυψης 
σε ακριτικά νησιά. 
  
Η διάκριση αφορούσε την κατηγορία 9A «Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ» με τίτλο 
δράσης «Με τους Γιατρούς του Κόσμου στα ακριτικά νησιά με την υποστήριξη της 
bwin» συμβάλλοντας στην πρόσβαση των κατοίκων απομακρυσμένων ελληνικών 
νησιών στην υγειονομική περίθαλψη σε ακριτικά νησιά της χώρας. 
 
H Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου, Χαρά Τζιουβάρα δήλωσε για την διάκριση: 
«Η αποστολή των Γιατρών του Κόσμου είναι να ταξιδεύουν εκεί που υπάρχουν 
ανάγκες, όπου υπάρχουν άνθρωποι. Η bwin μας έδωσε την ευκαιρία να 
επισκεφτούμε ακριτικά νησιά και να προσφέρουμε ιατρικές υπηρεσίες, σε 
συνανθρώπους μας που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο σύστημα υγείας.» 
 
Οι Γιατροί του Κόσμου, με την καθοριστική στήριξη της bwin, βρέθηκαν σε 4 
ακριτικά νησιά της χώρας, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους τους. Οι 
αποστολές των Γιατρών περιλάμβαναν ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 
νησιού. Το πρόγραμμα «Συμβάλλοντας στην πρόσβαση των κατοίκων 
απομακρυσμένων ελληνικών νησιών στην υγειονομική περίθαλψη και προληπτική 
ιατρική» είχε ως στόχο να προσφέρει πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
προληπτικής ιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης στους κατοίκους. Η δράση 
ξεκίνησε στον  Άγιο Ευστράτιο (1-3 Μαρτίου 2019), ενώ συνεχίστηκε στα Ψαρά (20-
23 Σεπτεμβρίου 2019) και στους Φούρνους Κορσεών (25-29 Οκτωβρίου 2019). 
Τελευταίος προορισμός ήταν το Καστελόριζο (24-25 Νοεμβρίου 2019), εν μέσω 
δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς περνούσε από το σημείο η κακοκαιρία 
«Γηρυόνης». 
 



Αξίζει να τονιστεί ότι διανύθηκαν πάνω από 1600 ναυτικά μίλια και 
πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις από και προς τα νησιά συνολικής διάρκειας άνω 
των 62 ωρών με πλοίο και αεροπλάνο, ενώ πάνω από 600 μόνιμοι κάτοικοι των 
νησιών αυτών εξετάστηκαν από διάφορες ειδικότητες μεταξύ των οποίων: 
Παθολόγος, Γυναικολόγος, Παιδίατρος, Οδοντίατρος, Καρδιολόγος και 
Οφθαλμίατρος, ο οποίος συνοδευόταν από σύγχρονη κινητή οφθαλμολογική 
μονάδα.   
 
Δείτε το σχετικό βίντεο:  https://youtu.be/nKzTbMvF-s8  
 
Ο θεσμός των «Corporate Affairs Excellence Awards» είναι μία διαρκής διαδικασία η 
οποία εντάσσεται στις δράσεις του TEYΠ (Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων) της ΕΕΔΕ 
και είναι μία πρωτοβουλία που έχει στόχο να κινητοποιήσει, ευαισθητοποιήσει και 
να ενεργοποιήσει Επιχειρήσεις, στελέχη Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Εταιρικών 
Υποθέσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων, ιδιώτες-
επαγγελματίες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και φοιτητές που 
δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, υποστηρίζοντας καινοτόμες δράσεις και 
πρωτοβουλίες που υλοποιούνται με επιτυχία και έχουν θετική επίδραση και όφελος 
προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, κοινωνία, δημόσιοι φορείς, τοπικές 
αρχές/κοινωνία, μη Κυβερνητικοί οργανισμοί, πελάτες κ.α.) 
 
Η bwin, στηρίζει το ανθρωπιστικό έργο των Γιατρών του Κόσμου, ως αναπόσπαστο 
κομμάτι της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης με τίτλο bwincares. 
Περισσότερα για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης bwincares, μπορείτε 
να βρείτε στο: www.bwincares.gr. 
 

https://youtu.be/nKzTbMvF-s8


*    *    * 
 

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 16 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, 

Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία,  Ισπανία, 

Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). 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 30 χρόνια συνεχούς δράσης το 2020, 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. 


