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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υπογραφή μνημονίου ςυνεργαςίασ μεταξφ ΕΚΑΒ και Ελληνικοφ Ερυθροφ 
Σταυροφ 

Τθν Παραςκευι, 20 Μαΐου 2022, ςτθ Κεντρικι Υπθρεςία του Εκνικοφ Κζντρου Άμεςθσ 
Βοικειασ ςτθν Ακινα, πραγματοποιικθκε προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ του Προζδρου 
του ΕΚΑΒ, κ.  Νίκου Παπαευςτακίου, με τον Πρόεδρο του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, Dr. 
Αντϊνιο Αυγερινό, όπου και υπογράφθκε μνθμόνιο ςυνεργαςίασ των δφο φορζων.  

Η υπογραφι του μνθμονίου ςυνεργαςίασαποτελεί το επιςτζγαςμα τθσ εξαιρετικισ 

διαχρονικισ ςυνεργαςίασ των δφο μερϊν, ςχετικά με τθν αςφαλι παροχι πρϊτων 
βοθκειϊν ςε καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκϊν αλλά και ςε κάκε είδουσ επίςθμεσ 
διοργανϊςεισ.Οι βαςικοί πυλϊνεσ τθσ ςυνεργαςίασ του ΕΚΑΒ και του ΕΕΣ, αφοροφν 
άμεςεσ και μεςοπρόκεςμεσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ αναφορικά με τθν ενίςχυςθ του 
εκελοντιςμοφ και τθν πιςτοποιθμζνθ εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν του ΕΕΣ, τθν 

αλλθλοχποςτιριξθ ςτθν υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων ςυμβάντων 
και υγειονομικϊν κρίςεων μζςω τθσ διάκεςθσ εκελοντϊν Σαμαρειτϊν αλλά και των μζςων 
του ΕΕΣ κακϊσ και τθν ςυνολικι επικοινωνιακι διαςφνδεςι των δφο φορζων κατά τισ 
κοινζσ επιχειρθςιακζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. 

Χαιρετίηοντασ τθν επιςθμοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τον ΕΕΣ, ο Πρόεδροσ του ΕΚΑΒ 
Νίκοσ Παπαευςτακίου διλωςε: «Με τθν υπογραφι του μνθμονίου ςυνεργαςίασ, 
ενδυναμϊνουμε τθ ςυνεργαςία του ΕΚΑΒ με τον ΕΕΣ αναλαμβάνοντασ από κοινοφ 

πρωτοβουλίεσ με ςτόχο πάντα τθν ενίςχυςθ και το βζλτιςτο ςυμφζρον των πολιτϊν, για 
τθν αςφαλι παροχι πρϊτων βοθκειϊν είτε ςε απειλθτικζσ καταςτάςεισ διακινδφνευςθσ 
τθσ δθμόςιασ ηωισ είτε ςε διάφορεσ επίςθμεσ διοργανϊςεισ. Θεμζλιο αυτισ τθσ 
ςυνεργαςίασ αποτελεί θ δθμιουργικι αλλθλεπίδραςθ αλλά και θ αμοιβαία υποςτιριξθ και 
επικοινωνία μεταξφ των δφο φορζων, υπό το πρίςμα του καλφτερου δυνατοφ 
ςυντονιςμοφ τθσ επιχειρθςιακισ δράςθσ του ΕΚΑΒ με τθν ιδζα του εκελοντιςμοφ, όπωσ 
τθν εκφράηει ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ. Κοινόσ, ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ μασ 
είναι θ κοινι αξία τθσ επζνδυςθσ ςτουσ ανκρϊπουσ μασ που, αν μθ τι άλλο, αποτελοφν 
τουσ προαςπιςτζσ του κοινωνικοφ αγακοφ τθσ υγείασ.» 

Από τθν πλευρά του ΕΕΣ, ο Πρόεδροσ Dr Αντϊνθσ Αυγερινόσ ανζφερε: «Η υπογραφι 
μνθμονίου ςυνεργαςίασ με τον Πρόεδρο του Εκνικοφ Κζντρου Άμεςθσ Βοικειασ, Νίκο 

Παπαευςτακίου, είναι απόρροια κοινϊν αρχϊν, κζςεων και αντιλιψεων, ςε κζματα 



ανκρωπιςμοφ, αλλθλεγγφθσ, κοινωνικισ ςυνοχισ και προςφοράσ ςτον ςυνάνκρωπο που 

βρίςκεται ςε ανάγκθ. Ειδικότερα, αναμζνεται να αποτελζςει εχζγγυο για μία ακόμα πιο 
ςτενι και αποτελεςματικι ςυνεργαςία, τόςο ςτθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ ζκτακτων 
καταςτάςεων που κα προκφψουν ςτο μζλλον, όςο και ςτθνυποςτιριξθ μεγάλων 
ακλθτικϊν γεγονότων.» 

Στθ τελετι υπογραφισ του μνθμονίου ςυνεργαςίασ, εκ μζρουσ του ΕΚΑΒ, παρευρζκθκαν 
επίςθσ ο Διευκυντισ Ιατρικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του ΕΚΑΒ Ακινασ, 
Ιατρόσ Δθμιτρθσ Πφρροσ, θ Υπεφκυνθ Συντονίςτρια τθσ Ομάδασ Διαχείριςθσ Κρίςεων 
(ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ) και του Ειδικοφ ΤμιματοσΙατρικισ Καταςτροφϊν του ΕΚΑΒ (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ), 
Ιατρόσ Αναςταςία Ζυγοφρα, ο Προϊςτάμενοσ του Κζντρου Επιχειριςεων Υγείασ του ΕΚΑΒ 
(ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) Κϊςτασ Ουρανισ κακϊσ και οι Υπεφκυνοι του Ενιαίου Συντονιςτικοφ Κζντρου 
του ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) Χριςτοσ Μαλτζηοσ και Βαςίλθσ Γιάνναρθσ. 

 

 

 

 


