
 

 

 

 

Δ/νση Τφπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Μέσων Κοινωνικής Δικτφωσης 

Ακινα, 23 Μαρτίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ ςυμμετζχει ςε Πρόγραμμα Επείγουςασ Ζκκλθςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (Emergency 
Appeal: Turkey-Greece and other countries: Population Movement ° MDR65003, 
http://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=296659) για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ μεταναςτευτικισ κρίςθσ ςτθ 
χϊρα, αρχικά (A’ Φάςθ) ενςωματϊνοντασ το πρόγραμμα του Εκτάκτου Ταμείου τθσ ΔΟΕΣ (DREF), το οποίο 
υπζβαλλε ςτθ ΔΟΕΣ και εγκρίκθκε, φψουσ περίπου 500,000 CHF. 

Συγκεκριμζνα, ςτο Α’ μζροσ του Προγράμματοσ δθλ. ςτο DREF, ο Ε.Ε.Σ. κα καλφψει χρθματοδοτικά για 3 μινεσ 
τθν λειτουργία του Πολυδφναμου Κζντρου Ακθνϊν, 2 Κινθτϊν Μονάδων Υγείασ (1 ςτθ Μαλακάςα και 1 ςτθ 
κζςθ «Κλειδί» Σερρϊν), του ACCREF (πρόγραμμα διερμθνείασ παραπομπϊν), τθ διανομι ανκρωπιςτικοφ υλικοφ 
προσ τα ανωτζρω Κζντρα και τθν προμικεια απαραίτθτου υλικοφ και εξοπλιςμοφ για τθν προςταςία των 
υπαλλιλων και εκελοντϊν του Ε.Ε.Σ. από τον COVID 19,  ειδικότερα εκείνων που επιχειροφν ςτο πεδίο. 

Συνολικά, το Πρόγραμμα Επείγουςασ Ζκκλθςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (Emergency Appeal) τθσ ΔΟΕΣ, απευκφνεται 
ςτθ ςτιριξθ Εκνικϊν Συλλόγων (κυρίωσ Ε.Ε.Σ. & Τουρκικισ Ε.Η.), οι οποίοι επιχειροφν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
μεταναςτευτικισ κρίςθσ. Ο προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ επείγουςασ ζκκλθςθσ ανζρχεται περίπου ςε 20 
εκ. CHF, ςτοχεφοντασ να παρζχει βοικεια και υποςτιριξθ ςε περίπου 120.000 ανκρϊπουσ για 9 μινεσ. Το 
πρόγραμμα κα προςαρμόηεται βάςει επιχειρθςιακϊν εξελίξεων και αξιολόγθςθσ αναγκϊν από το πεδίο από 
τουσ εμπλεκόμενουσ Εκνικοφσ Συλλόγουσ. Γενικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ, είναι θ ςτιριξθ δράςεων 
ετοιμότθτασ και ανταπόκριςθσ των Εκνικϊν Συλλόγων ςε περιόδουσ κρίςθσ, αλλά και ειδικότερα θ ανταπόκριςθ 
ςτισ ανκρωπιςτικζσ ανάγκεσ των πιο ευάλωτων μεταναςτϊν. 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ, μετά από αίτθμα των ελλθνικϊν Αρχϊν ζχει ιδθ τοποκετιςει από τισ 27/02, τρεισ 
(3) κινθτζσ μονάδεσ υγείασ κοντά ςτα ςφνορα Καςτανιζσ ςτον Ζβρο για τθν παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν, αλλά και 
κερμομετριςεισ λόγω τθσ εκδιλωςθσ του COVID-19 ςτθ χϊρα, 1 Κινθτι Μονάδα Υγείασ ςτο Κζντρο Μεταναςτϊν 
ςτθν Μαλακάςα (από τισ 15/03) και 1, από τισ 21/3, ςτο αντίςτοιχο Κζντρο ςτισ Σζρρεσ ςτθ κζςθ «Κλειδί».  

Σθμειϊνεται ότι το Περιφερειακό Γραφείο τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Ερυκροφ Σταυροφ και Ερυκράσ 
Ημιςελινου για τθν Ευρϊπθ ςτθ Βουδαπζςτθ, παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ για τθ ςτιριξθ των Εκνικϊν 
Συλλόγων και βρίςκεται ςε κακθμερινι επαφι και ςυντονιςμό, ειδικότερα για τον Ε.Ε.Σ., ο οποίοσ επιχειρεί και 
ανταποκρίνεται ςε μία ςφνκετθ κρίςθ που περιλαμβάνει αυτι του μεταναςτευτικοφ και τθσ επιδθμίασ του 
COVID-19. 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία αναφορικά με το πρόγραμμα παρακαλοφμε, οπωσ απευκυνκείτε ςτθν Τομεάρχθ 
Διεκνοφσ Συνεργαςίασ, Οργανωςιακισ Ανάπτυξθσ & Προγ/των Ε.Ε.Σ. κα. Αγγελικι Φανάκθ: 

Email: angelica.fanaki@redcross.gr & pm-rm@redcross.gr 

Τθλ: 210 3644969 & 6936695925 

http://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=296659

