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1.008 δωρεάν προληπτικές ιατρικές/οδοντιατρικές εξετάσεις σε παιδιά 

πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Σεπτέμβριο 
  
Τον μήνα Σεπτέμβριο η δράση προληπτικής Ιατρικής/Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέφτηκε το Ηράκλειο Κρήτης, τον Δήμο Νέας 
Προποντίδας, τον Δήμο Δέλτα, και τη Σκύρο. Το εγχείρημα του Οργανισμού στήριξαν εθελοντές 
Ιατροί και Οδοντίατροι μέλη των τοπικών Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων. 
  
Οι δύο Κινητές Μονάδες Πρόληψης, το Κινητό Πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» και το Νέο Κινητό 
Πολυϊατρείο του Οργανισμού για ακόμα μία φορά, υπήρξαν το σημείο συνάντησης για εκατοντάδες 
παιδιά με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα 
υγείας που αφορούν στην παιδική και την προεφηβική ηλικία. 
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί από καρδιάς για τη συνεργασία: 

 Τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου 
 Τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου 
 Τον Ιατρικό Σύλλογο Χαλκιδικής 
 Τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 
 Τον Ιατρικό Σύλλογο Ευβοίας 
 Το ΠΕΔΥ Νέου Κόσμου 
 Την Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
 Την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 
 Την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Χαλκιδικής 
 Τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας 
 Τον Δήμο Δέλτα 
 Τον Δήμο Νέας Προποντίδας 
 Τον Δήμο Σκύρου 
 Την εταιρεία «Minoan Lines» 
 Τα «Super Market Χαλκιαδάκης» 
 Τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Κρήτης και Δωδεκανήσων (ΣΥΦΑΚ ΣΥΝ-ΠΕ) 
 Την «ΣΟΦΙΑ CLOWN & ART» 
 Την Κοινωνική και Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής και Συλλογικής Ωφέλειας 

«ΑΛΙΩΤΙΔΑ» 
 Το Ξενοδοχείο «Αστόρια» 
 Το Ξενοδοχείο «Skiros Palace Hotel» 
 Το Ξενοδοχείο «Afentra Hotel» 
 Το εστιατόριο «Μούζα Grill House» 
 Την εταιρία «Martina’s» για την ενοικίαση αυτοκινήτου 
 Την εταιρία «Βάγιος» για την ενοικίαση αυτοκινήτου 
 Την Ναυτική Εταιρία Σκύρου 

  
Επίσης, εγκάρδια ευχαριστούμε τους εθελοντές γιατρούς και οδοντιάτρους που εθελοντικά 
συμμετείχαν στη δράση και παρείχαν δωρεάν τις υπηρεσίες τους, εξετάζοντας παιδιά και ενήλικες. 
  
Η πρωτοβουλία Προληπτικής Ιατρικής εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας 
«ΟΠΑΠ στη Γειτονιά», που ως στόχο έχει να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες των τοπικών 
κοινωνιών, όπως η προαγωγή και η διασφάλιση της υγείας ενηλίκων και παιδιών μέσω 
προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων. Ο ΟΠΑΠ αποτελεί διαχρονικά σταθερό υποστηρικτή της 
ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Με επίκεντρο τη νέα γενιά, η στρατηγική Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της εταιρείας βασίζεται στους πυλώνες της Υγείας, του Αθλητισμού και της 
Απασχόλησης, εξυπηρετώντας ουσιαστικές ανάγκες και υλοποιώντας αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις. 
  



Στον τομέα της Υγείας αναβαθμίζει την υγεία των παιδιών ανακαινίζοντας τα δύο σημαντικότερα 
Παιδιατρικά Νοσοκομεία στην Ελλάδα «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού». Στον 
τομέα του Αθλητισμού χτίζει το μέλλον υλοποιώντας το καινοτόμο πρόγραμμα «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ» και στον τομέα της Απασχόλησης δίνει νέα πνοή στην αγορά με το πρόγραμμα 
«ΟΠΑΠ Forward», που σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια μοναδική προοπτική σε 
αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. 
  
Από το 2002 έως και σήμερα έχουν επισκεφθεί το Κινητό Πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» και τις δύο 
κινητές μονάδες Προληπτικής Ιατρικής του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», περισσότερα 
από 126.000 παιδιά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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