
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 8 Δεκεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παρουςίαςη των αποτελεςμάτων του πρώτου Εργαςτηρίου RFL, ςτον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. 

Ιδιαίτερθ επιτυχία ςθμείωςαν οι εργαςίεσ του πρώτου Εργαςτηρίου Restoring Family Links (RFL) που 
ςυνδιοργάνωςαν Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ και Διεκνισ Επιτροπι Ερυκροφ Σταυροφ, 14-16 

Σεπτεμβρίου, ςτθν Ακινα. Το εν λόγω Εργαςτιριο αποτελεί μζροσ ςειράσ ενεργειών που, με παρότρυνςθ 
του Προζδρου του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιου Αυγερινοφ, προςβλζπουν ςτθν 
αναβάκμιςθ των υπθρεςιών Αναηιτθςθσ & Αποκατάςταςθσ Οικογενειακών 
Δεςμών (Restoring Family Links–RFL), ςτο πλαίςιο τησ ευρφτερησ 
αναδιοργάνωςησ και εκςυγχρονιςμοφ του Ε.Ε.Σ. Η Επικεφαλισ τθσ Δ.Ε.Ε.Σ. 
ςτθν Ελλάδα, κα Μόνικα Ζαναρζλλι και ο Πρόεδροσ του Ε.Ε.Σ., αμφότεροι 
δεςμεφτθκαν κατά τον εναρκτιριο χαιρετιςμό τουσ τα αποτελζςματα των 
εργαςιών του Εργαςτθρίου να αποτελζςουν τθ βάςθ τθσ ςυντονιςμζνθσ 
προςπάκειασ τουσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.  

Το Εργαςτιριο RFL είχε μορφι υβριδικι, κακώσ διεξιχκθ δια ηώςθσ, με 
περιοριςμζνο αρικμό παρευριςκόμενων, εξαιτίασ των μζτρων για τον 
COVID-19,ωςτόςο ςυνζβαλαν ςε αυτό με ειςθγιςεισ μζςω διαδικτφου και 

εκπρόςωποι τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Αναηθτιςεων (Central Tracing 
Agency) τθσ Δ.Ε.Ε.Σ. ςτθ Γενεφθ και τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ ΕΣ/ΕΗ. Οι 
εργαςίεσ του κινήθηκαν γφρω από τη Στρατηγική RFL 2020-2025 και την 
προςπάθεια προςαρμογήσ τησ ςτισ ιδιαιτερότητεσ του ελληνικοφ 
περιβάλλοντοσ. Σκοπό για τον οποίο ςυνεργάςτθκαν ςε επιμζρουσ ομάδεσ 

οι εργαηόμενοι ςτον Τομζα Αναηθτιςεων & RFL του Ε.Ε.Σ. και των αντίςτοιχων τμθμάτων τθσ Δ.Ε.Ε.Σ. ςτθν 
Ελλάδα.  

Η παρουςίαςη των επεξεργαςμζνων αποτελεςμάτων του Εργαςτηρίου, 
ςτην Επικεφαλήσ τησ Δ.Ε.Ε.Σ. και τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ., 
πραγματοποιικθκε ςτισ 25/11/2021, ςτα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ. 
Αναγνωρίςτθκε ςε αυτά, αφενόσ ζνασ χριςιμοσ οδθγόσ-εργαλείο για τθν 

εξζλιξθ του Τομζα Αναηθτιςεων & RFL και αφετζρου, ζνα κείμενο 
αναφοράσ για τον επαναπροςδιοριςμό τησ ςυνεργαςίασ των δφο 
Οργανιςμών με αίτθμα ουςιαςτικά και ρεαλιςτικά αποτελζςματα. Η 
αντιπροςωπία τθσ Δ.Ε.Ε.Σ. ςυνεχάρθ, με τθν ευκαιρία, τον Πρόεδρο του 
Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιο Αυγερινό, για τισ πρωτοβουλίεσ τθσ Διοίκθςθ και του ίδιου, που ςυντείνουν ςτθν 
αναβάκμιςθ τθσ παρουςίασ των υπθρεςιών RFL και τθ διαςφνδεςθ τουσ με το ευρφτερο Ερυκροςταυρικό 
ζργο ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Υπογραμμίςτθκε ςχετικά, ότι θ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί όχι μόνο 
ςτο μεταναςτευτικό, αλλά ςε όλο το φάςμα των παρεμβάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, αφοφ θ δζςμθ 
δράςεων RFL μπορεί και οφείλει να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ των 
κοινωνιών, ςε μια εποχι που οι απειλζσ τείνουν να είναι ςυχνζσ και  απαιτθτικζσ. 
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