
 

Μετακίνηση Πληθυσμών στην Ελλάδα 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του Προγράμματος Επείγουσας Έκκλησης «Προσφυγικό στην 

Ελλάδα: Μετακίνηση Πληθυσμών» της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού 

και Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ) και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) -η οποία 

κάλυψε μία περίοδο 44 μηνών, ήτοι από το Μάιο του 2015 έως και το Δεκέμβριο του 2018- 

μας υπενθυμίζει τα εξαιρετικά αποτελέσματα που επιτύχανε Ε.Ε.Σ. και ΔΟΕΣ μαζί, παρά την 

εσωτερική κρίση του Ε.Ε.Σ. και τις δυσκολίες να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν δομικές 

αλλαγές στον Οργανισμό.  

Η Επείγουσα Έκκληση των 40,000,000 ελβετικών φράγκων αναπτύχθηκε επιχειρησιακά σε 

τρεις ξεχωριστές περιόδους, όπου διαφορετικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

υιοθετήθηκαν, προκειμένου να ανταποκριθεί ο Ερυθρός Σταυρός στις εξελισσόμενες 

ανθρωπιστικές ανάγκες και καταστάσεις.  

Κατά τη διάρκεια της Α’ φάσης της προσφυγικής κρίσης, η Ελλάδα είχε χαρακηριστεί «χώρα 

διέλευσης» και οι δράσεις του Ερυθρού Σταυρού είχαν επικεντρωθεί στην κάλυψη αναγκών 

του διερχόμενου πληθυσμού, κυρίως στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας. Δράσεις 

όπως: η διάσωση, οι πρώτες βοήθειες, η παροχή ρουχισμού π.χ. αδιάβροχα & στέγης, 

πόσιμο νερό/ γεύματα, αλλά και η παροχή υπηρεσιών επανένωσης οικογενειών, προστασίας 

και πληροφοριών. 

Το Μάρτιο του 2016 το κλείσιμο των βόρειων συνόρων στην Ελλάδα και η Δήλωση Ε.Ε.–

Τουρκίας, συνετέλεσε σε εκατοντάδες χιλιάδες εγκλωβισμένους προσφυγικούς πληθυσμούς 

στην χώρα.  Τα ανωτέρω γεγονότα μετέτρεψαν την Ελλάδα από «χώρα διέλευσης» σε «χώρα 

φιλοξενίας» για χιλιάδες ανθρώπους και τον ερυθρό σταυρό να προσαρμόζει την παροχή  

υπηρεσιών του σε ένα ιδιαίερα ευπαθή στατικό πληθυσμό.  

Κατά τη διάρκεια της Γ’ φάσης -από το Μάρτιο του 2017 έως και το Δεκέμβριο του 2018- ο 

ερυθρός σταυρός ουσιαστικά μετατόπισε την επιχειρησιακή του στρατηγική από τα κέντρα 

φιλοξενίας σε στρατηγικές ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία.   

Οι συλλογικές προσπάθειες για ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και η παροχή βοήθειας 

σε ευπαθείς ομάδες διήρκησε 3 χρόνια κατά τη διάρκεια τον οποίων ο ερυθρός σταυρός 

ανέπτυξε και την οργανωτική δυναμική του στη Διαχείριση Καταστροφών, Διαχείριση 

Ανθρωπιστικού Υλικού, Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης και υπηρεσίες ενσωμάτωσης.  

Οι εξαιρετικά εντυπωσιακοί αριθμοί που ακολουθούν αποδεικνύουν την αποτελεσματική, 

ικανή και αφοσιωμένη δουλειά μας για να προσεγγίσουμε και να βοηθήσουμε όσους έχουν 

ανάγκη. 



Μετακίνηση Πληθυσμών 2015 - 2018   

Σε αριθμούς  

                    31,231 άνθρωποι έλαβαν οικονομικό βοήθημα 

 

        1,569,520 άνθρωποι έλαβαν ανθρωπιστική βοήθεια  

                  103,520 άνθρωποι εξυπηρετήθηκαν από τα Πολυδύναμα 

Κέντρα Προσφύγων 

             1,261 Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. προσέφεραν τις υπηρεσίες τους 

με   172,357 ώρες εθελοντικής εργασίας 

           164,516 υπηρεσίες υγείας προσφέρθηκαν στο πεδίο 

και στα κέντρα υποδοχής 

           6,519 άνθρωποι εξυπηρετήθηκαν από την Κινητή 

Μονάδα Υγείας Ε.Ε.Σ. & τον Υγειονομικό Σταθμό Ε.Ε.Σ 

  96,135 άνθρωποι έλαβαν ψυχοκοινωνική στήριξη     

                45,671 άνθρωποι παρείχαν υπηρεσίες και συμμετείχαν 

σε δράσεις παιδιών  

                53,484 υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω της γραμμής 

στήριξης Ε.Ε.Σ  



The successful conclusion of the IFRC Emergency Appeal Population 
Movement for Greece, that covered a 44 month-period from May 2015 to 
December 2018, is a good opportunity to remind us about the extraordinary 
results that we achieved together with the HRC despite its internal crisis and 
the difficulties to develop and support a solid organizational development 
process.   

The Emergency Appeal of more than 40 million CHF was characterized by 
three distinctive periods of time where different approaches and strategies 
were adopted in order to better respond to the evolving humanitarian 
situation and needs.  

During the first phase when Greece was still considered as a transit country 
Red Cross activities were mostly concentrated to cover the needs of people 
in entry and exit points. Rescue activities and provision of  dry clothes, 
shelter, first aid, meals/water and information, plus RFL and protection but 
also rain gear and support for their onward journey.  

In March 2016, the closure of northern border and the introduction of the 
European Union (EU)-Turkey deal had as result thousand of displaced 
persons to find themselves stranded in Greece. These events changed 
Greece from a transit country to a country hosting ten of thousands of 
displaced people and forced the Red Cross to adapt its services for a highly 
vulnerable static population. 

During the third phase, between March 2017 and December 2018, Red Cross 
transitioned from a camp strategy to one of greater integration within Greek 
society.  

The collective efforts to alleviate human suffering and bring assistance to 
vulnerable people in Greece lasted 3 years during which we achieved 
significant results regarding the services provided as well as the capacity 
building of the HRC in terms of Disaster Management, Logistics, Cash based 
interventions, Protection, CEA and Integration Services.  

The hugely impressive numbers below demonstrate our efficient, competent  
and dedicated work to reach and assist anyone in need.   

Let's take some time to take stock of outstanding work we have made 
together! 

Population Movement in GREECE 
ACHIEVEMENTS 



31,231 people received cash assistance

103,520 people reached the Multifunctional Centers

1,261 HRC volunteers who have offered a total of 

172,357 volunteers hours

164,516 basic health care services provided in the 

sites

6,519 people reached by the mobile medical units  
and the EHS

96,135 participants in PSS services    

45,671 people participated in child friendly services  

53,484 communications through HRC hotline 
services 

Population Movement 2015 - 2018  

1,569,520 relief items donated to migrants and 
refugee seekers 

in numbers


