
 

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "EUStaff4Refugees: Παράδοση επιταγής ύψους 240.000 ευρώ στον 

Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων". 

 

Στα Κεντρικά Γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

(επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα), πραγματοποιήθηκε σήμερα, 15 Ιουλίου 

2016, η παράδοση προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό χρηματικής επιταγής ύψους 

240.000 ευρώ, ποσό που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

EUStaff4Refugees των υπαλλήλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο, καθώς και σε όλες τις πρωτεύουσες της Ε.Ε.. 

Την εκδήλωση παράδοσης προλόγισε ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα κ. Πάνος Καρβούνης ενώ την επιταγή 

παρέδωσε στον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιο Αυγερινό ο 

Επικεφαλής Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης 

Σχοινάς, παρουσία της Γενικής Γραμματέα του Ε.Ε.Σ. κ. Ευαγγελίας Βελέντζα- 

Ζουρούδη.  

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 

θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας.  

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. στην ομιλία του ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους και 

τους εργαζομένους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία στήριξης του ανθρωπιστικού έργου του Ελληνικού 



Ερυθρού Σταυρού, από τις δράσεις του οποίου έχουν έως σήμερα εξυπηρετηθεί 

συνολικά πάνω από 300.000 ευάλωτοι μετανάστες και πρόσφυγες.  

Το ποσό που συγκεντρώθηκε θα διατεθεί για την κάλυψη μιας επιτακτικής ανάγκης 

που σχετίζεται με τη στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων. Πιο 

συγκεκριμένα, στη βάση της πρότασης που παρουσίασε στην εκδήλωση η 

Επικεφαλής της Επιχείρησης Επείγουσας Έκκλησης (Emergency Appeal operation) κ. 

Ζέφη Θανάσουλα, χάρη στη χρηματική αυτή δωρεά θα εξασφαλιστεί ασφαλής και 

προστατευμένος χώρος για ασυνόδευτα παιδιά, ηλικίας 13-17 ετών. Εκτός από 

υπηρεσίες  σχετικές με την κάλυψη βασικών τους αναγκών, σε αυτόν θα παρέχονται 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας και συμβουλευτικής, 

νομική συνδρομή και διευκόλυνση για την πρόσβασή τους στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η πρωτοβουλία #EUstaff4Refugees είχε την 

αμέριστη στήριξη της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Kristalina 

Georgieva, της Αντιπροέδρου της Ε.Ε. και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για 

θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας κ. F. Mogherini, του Επιτρόπου 

Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρη 

Αβραμόπουλου και του Κύπριου Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και 

Διαχείριση Κρίσεων κ. Χρήστου Στυλιανίδη ενώ τελέστηκε υπό την Αιγίδα του 

Δήμου Αθηναίων. 

 

 

 


