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Ανακοινώσεις 

#ΏραΑνθρωπιάς Ο Ελληνικός Ερυθρός ταυρός, από 

την πρώτη στιγμή που ο Covid-19 έπληξε τη χώρα μας, 

με τη συμμετοχή όλων των Περιφερειακών του 

Σμημάτων, των εθελοντών και των εργαζομένων του, 

στέκεται δίπλα στην πολιτεία και σε όσους έχουν 

ανάγκη, πραγματοποιώντας δράσεις σε ολόκληρη την 

επικράτεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

 

 

’ αυτό το τεύχος 
 
ΕΛ. 2 

#ΏραΑνθρωπιάς 

 

ΕΛ. 3 

Επίσκεψη Προέδρου ΔΟΕ 

Πρόγραμμα Επείγουσας Έκκλησης 

Έκτακτης Ανάγκης 

τα σύνορα του Έβρου 

 

ΕΛ. 4 

Ετήσια έκθεση 2019 
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Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 

για την καταπολέμηση του COVID-19 

O Ελληνικός Ερυθρός ταυρός στηρίζει τις 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην αντιμετώπιση 

της κρίσης για τον κορωνοϊό. 

Για το λόγο αυτό προχωρά στο άνοιγμα 

τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ιδιώτες και 

εταιρείες που το επιθυμούν, μπορούν να 

συνεισφέρουν οικονομικά.  

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK ΕΡΓΑΙΑ Α.Ε. 

Αριθ. Λογ.: 0026.0240.35.0201552317 

IBAN: GR 80.0260.2400.0003.5020.1552.317 

Ο Ελληνικός Ερυθρός ταυρός, πάντα στο 

πλευρό της Ελληνικής Πολιτείας και των 

Σοπικών Αρχών, με τους εθελοντές και το μόνιμο 

προσωπικό. 

ας ευχαριστούμε θερμά! 

#ΏραΑνθρωπιάς: Δράσεις του Ε.Ε.. για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας 

Ο Ε.Ε.. πραγματοποιεί δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα, 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας και ιδιαίτερα των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που  πλήττονται 

περισσότερο από τις επιπτώσεις του Covid-19.  

 Streetwork για την ενημέρωση μέτρων προστασίας 

των αστέγων, θερμομετρήσεις. 

 Παροχή ειδών προστασίας, πρώτης ανάγκης, και 

παροχή Πρώτων Βοηθειών.  

 Θερμομετρήσεις των εισερχομένων σε  

Καταστήματα Κράτησης και Νοσοκομεία. 

 Σηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής στήριξης. Για 

περισσότερες πληροφορίες  πατήστε εδώ.  

 Θερμομετρήσεις και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

προσφύγων και μεταναστών, στις περιοχές 

Μαλακάσα, Κέα (Σζιά) και Κλειδί ερρών. 

 Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε 

άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα. 

 Σηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης προσφύγων 

σε 12 γλώσσες. Για περισσότερες πληροφορίες 

πατήστε εδώ. 

 Αιμοδοσίες σε συνεργασία με τους κατά τόπους 

Δήμους και Νοσοκομεία. 

 Διερμηνεία με εξειδίκευση στην ιατρική ορολογία 

Υαρσί και Αραβικά. Για περισσότερες πληροφορίες 

πατήστε εδώ. 

http://www.redcross.gr/files/Ektakti%20Drasi%20gia%20COVID-19_230320%20B.pdf
http://www.redcross.gr/files/MFC%20Hotline_310320.pdf
http://www.redcross.gr/files/ACCREF_240320.pdf
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τα σύνορα του Έβρου 

Από την πρώτη στιγμή της έκρυθμης κατάστασης 

που δημιουργήθηκε στα σύνορα του Έβρου με το 

συνωστισμό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, 

κλιμάκια Εθελοντών αμαρειτών Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών των Περιφερειακών Σμημάτων 

Ε.Ε.. Ορεστειάδας, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου 

βρέθηκαν στο τελωνείο στις Καστανιές του Έβρου, 

προκειμένου να συνδράμουν όπου χρειαστεί. 

 

Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού ταυρού, 

με άρτιο εξοπλισμό, με διασωστικά οχήματα, με 

κινητούς και σταθερούς σταθμούς Πρώτων 

Βοηθειών, παραμένουν όλο αυτό το διάστημα στην 

περιοχή, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους και 

συμβάλλοντας στην αποφυγή διάδοσης του Covid-

19, με συνεχόμενες θερμομετρήσεις σε όλους 

τους διερχομένους στην επίμαχη περιοχή. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Επίσκεψη Προέδρου ΔΟΕ στην 

Ελλάδα και ενεργοποίηση 

Προγράμματος Επείγουσας Έκκλησης 

Έκτακτης Ανάγκης 

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας υλλόγων 

Ερυθρού ταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 

(ΔΟΕ), κ. Francesco Rocca, πραγματοποίησε 

τριήμερη επίσκεψη στη χώρα μας προκειμένου να 

συναντηθεί αρχικά με τον Πρόεδρο του Ελληνικού 

Ερυθρού ταυρού Dr. Αντώνιο Αυγερινό, τις 

αρμόδιες Πολιτικές Αρχές και στη συνέχεια να 

μεταβεί, μαζί με τον Πρόεδρο του Ε.Ε., στις 

Καστανιές του Έβρου και στη Λέσβο.   

Ο κ. Rocca ενημερώθηκε εκτενώς από τον κ. 

Αυγερινό για τις ενέργειες που έγιναν εκ μέρους 

του Ε.Ε., από την πρώτη στιγμή της κρίσης που 

εκδηλώθηκε στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αλλά και 

για την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στα νησιά 

του Αιγαίου. 

Από την πλευρά του, ο Προέδρος της ΔΟΕ 

εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στη 

δύσκολη αυτή κατάσταση που αντιμετωπίζει η 

Ελλάδα, τονίζοντας ότι η Διεθνής Ομοσπονδία θα 

στηρίξει με κάθε μέσο τον Εθνικό ύλλογο ώστε να 

ανταποκριθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στις 

αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει.  

Κατόπιν αυτού, ο Ε.Ε.. συμμετέχει σε Πρόγραμμα 

Επείγουσας Έκκλησης Έκτακτης Ανάγκης 

(Emergency Appeal) για την αντιμετώπιση της 

μεταναστευτικής κρίσης στη χώρα, αρχικά 

ενσωματώνοντας το πρόγραμμα του Εκτάκτου 

Σαμείου της ΔΟΕ (DREF), περίπου 500,000 CHF. 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα πιέζοντας 

εδώ. 

 

 

 

 

 

http://www.redcross.gr/files/Emergency%20Appeal_230320.pdf
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Ετήσια Έκθεση 2019 

Όλες οι δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού ταυρού 

που πραγματοποιήθηκαν την χρονιά που πέρασε 

αποτυπώνονται με στοιχεία και αριθμούς, στην 

Ετήσια Έκθεση του 2019. 

Αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού ταυρού είναι η  

βελτίωση της ζωής των πλέον ευάλωτων ανθρώπων. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από προγράμματα και 

δράσεις, που υλοποιούνται στην κοινότητα από το 

εθνικό δίκτυο των εθελοντών του και το 

εξειδικευμένο προσωπικό του, στους τομείς της 

υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της διαχείρισης 

κρίσεων & καταστροφών, ως αρωγός του Κράτους, 

όποτε του ζητηθεί, και μέσα από την προώθηση του 

Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, των Αρχών του 

Κινήματος και των ανθρωπιστικών αξιών. Διαβάστε 

περισσότερα πιέζοντας εδώ. 

 

υνάντηση Εταίρων Προγράμματος 

«Child Rescue – Collective Awareness 

Platform for Missing Children 

Investigation and Rescue» 

Ο Ε.Ε.. συμμετείχε στην 4η υνάντηση Ολομέλειας 

των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με 

τίτλο: «Child Rescue - Collective Awareness 

Platform for Missing Children Investigation and 

Rescue».  

Σο πρόγραμμα στοχεύει να αποτελέσει ένα 

σημαντικό εργαλείο, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στο 

πεδίο της διεξαγωγής ερευνών για παιδιά που 

αγνοούνται, εξαφανίζονται και αναζητούνται. 

Διαβάστε περισσότερα πιέζοντας εδώ. 

 

 

Μείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις μας 

Μνημόνιο υνεργασίας με τη Γενική 

Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαβάστε περισσότερα πιέζοντας εδώ 

Μείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις μας 

 

το πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του 

Ελληνικού Ερυθρού ταυρού και της Γενικής 

Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, 

επαγγελματίες και εθελοντές του Σομέα 

Νοσηλευτικής, καθώς και εθελοντές του Σομέα 

αμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 

συνδράμουν στα Καταστήματα Κράτησης 

απανταχού της Ελλάδος, πραγματοποιώντας 

θερμομετρήσεις στους κρατούμενους, στο 

προσωπικό και στους επισκέπτες. 

Κύριος στόχος του μνημονίου, που υπεγράφη τον 

Ιανουάριο του 2020, είναι η εκπαίδευση τόσο στις 

Πρώτες Βοήθειες και στην Καρδιοαναπνευστική 

Αναζωογόνηση, όσο και στις Πρώτες Βοήθειες 

Ψυχικής Τγείας των σωφρονιστικών υπαλλήλων 

των καταστημάτων κράτησης αλλά και των 

κρατουμένων, από εξειδικευμένα στελέχη του 

Οργανισμού. 

 

edcross.gr/files/Hellenic%20Red%20Cross%20-%20Review%202019_web2.pdf
http://www.redcross.gr/files/Pronoia_200120.pdf
http://www.redcross.gr/files/Pronoia_200120.pdf
https://www.facebook.com/greekredcrossofficial/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UCI6HcyTENwn-kBiJRFd7yLA?view_as=subscriber
http://www.redcross.gr/

