
 

 

 

                                                                                                 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πιλοτικό πρόγραμμα διάθεσης προπληρωμένων καρτών στο Κέντρο Φιλοξενίας 

Προσφύγων στη Ριτσώνα από τον Ερυθρό Σταυρό 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με την υποστήριξη της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) και τη 

χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO), έχει ξεκινήσει την υλοποίηση πιλοτικού 

προγράμματος διάθεσης προπληρωμένων καρτών (cash transfer programme) σε 

πρόσφυγες και μετανάστες του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας της Ριτσώνας 

(Χαλκίδα), στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής του παρέμβασης για την αντιμετώπιση 

των αυξημένων αναγκών της προσφυγικής κρίσης.  

Η διανομή των πρώτων 131 προπληρωμένων καρτών (συνολικής αξίας 24.310 

ευρώ) σε ωφελούμενους πραγματοποιήθηκε στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 20 

Οκτωβρίου 2016, από στελέχη και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η πιλοτική 

αυτή εφαρμογή θα διευκολύνει την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας, ώστε με τις 

απαραίτητες βελτιώσεις σε επιμέρους λειτουργικές και τεχνικές λεπτομέρειες να 

συνεχιστεί και να επεκταθεί σε περισσότερα Κέντρα. 

Η χρηματική αξία που έχει προβλεφθεί να μεταφέρεται μηνιαίως στους 

ωφελούμενους κυμαίνεται από 90€ έως 330€, ανάλογα με το μέγεθος της 

οικογένειας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  



 

 

 

Στόχος του προγράμματος είναι να καλυφθεί μέρος των αναγκών των δικαιούχων 

για είδη ρουχισμού και υπηρεσίες, βασικά φαρμακευτικά προϊόντα, κόστη 

μετακίνησης και τηλεπικοινωνίας, αλλά και να λειτουργήσει συμπληρωματικά στον 

τομέα της σίτισης.  

Η κάρτα έχει τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ ενώ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και στις τερματικές συσκευές αποδοχής καρτών πληρωμής (POS). 

Το πρόγραμμα διάθεσης προπληρωμένων καρτών έχει διττό στόχο, αφού 

προσφέρει τη δυνατότητα σε πρόσφυγες και μετανάστες να φροντίσουν οι ίδιοι για 

τις ανάγκες τους ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την τοπική αγορά και οικονομία.  

Η διάρκεια του προγράμματος είναι εξάμηνη, με ημερομηνία λήξης την 31η 

Μαρτίου 2017.  

 

 

Μεταφερόμενη 

αξία  

Μέλη 

οικογένειας  
1 2 3 4 5 6 7 + 

Ποσό 90 € 140 € 190 € 240 € 290 € 310 € 330 € 


