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«Όσο Υπάρχουν Άνθρωποι» 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός Οργανισμός στην Ελλάδα, 
με ιστορία 140 ετών, κινητοποιείται στοχεύοντας πάντοτε στην ανακούφιση του 
ανθρώπινου πόνου, σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, 
πρόσφυγες, μετανάστες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, άτομα και οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.  

Η δράση του έχει συνδεθεί με την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία και 
είναι συνώνυμη της αφιλοκερδούς προσφοράς και της ανιδιοτέλειας.  

Διαμέσου των τριών Τομέων του (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών, 
Διασωστών & Ναυαγοσωστών), ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανταποκρίνεται στις 
αυξημένες προκλήσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, υποστηρίζοντας τους 
Έλληνες και τις Ελληνίδες, μέσα από τις αναπτυγμένες του δομές τόσο στην Αθήνα όσο και 
στα 84 Περιφερειακά του Τμήματα και Επιτροπές σε όλη τη χώρα.  

Την ίδια στιγμή, όμως, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής και 
προσφυγικής κρίσης, βοηθώντας στην ελάφρυνση των συνεπειών της στην ελληνική 
κοινωνία. 

Από τον Μάιο του 2015, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό η 
Επιχείρηση Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών της 
προσφυγικής κρίσης (σε συνεργασία και με τη χρηματοδότηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου), ο Ε.Ε.Σ. παρείχε καίριες υπηρεσίες σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας: στα νησιά (Χίο, Σάμο, Κω και Λέσβο), στην Αθήνα και την 
Αττική (Πειραιά*, Ελαιώνα, Ριτσώνα, Σκαραμαγκά), στη Βόρεια Ελλάδα (Νέα Καβάλα, 
Ειδομένη*, Χέρσο*, Διαβατά, Ωραιόκαστρο* και Softex/ Κορδελιό). 

Το διευρυμένο πεδίο των υπηρεσιών που παρέχει ο Ε.Ε.Σ. ξεπέρασε τις 120.000 ώρες 
εθελοντικής εργασίας και περιλαμβάνει: 

 Διανομές ειδών διατροφής και ατομικής υγιεινής, κουβέρτες, υπνόσακους, αδιάβροχα, 
στρώματα, ιματισμό, εμφιαλωμένο νερό κ.ά. Συνολικά υπολογίζεται ότι έχουν 
διανεμηθεί παραπάνω από 1.450.000 τέτοια πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας. 

 Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρώτων Βοηθειών, σε περισσότερους  
από 93.000 ωφελούμενους. 

 Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών 
προσφύγων, σε περισσότερους από 52.000 και 27.000 ωφελούμενους αντίστοιχα. 

 Υπηρεσίες Αποκατάστασης οικογενειακών δεσμών (RFL) και διευκόλυνσης της 
επικοινωνίας προσφύγων. Πάνω από 18.000 αιτήματα έχουν εξεταστεί για την 
επανένωση ανθρώπων με αγαπημένα τους πρόσωπα που είχαν χαθεί, ενώ 
περισσότεροι από 107.000 άνθρωποι έχουν εξυπηρετηθεί με τη βοήθεια τρίλεπτων 
δωρεάν τηλεφωνημάτων προς τους οικείους τους. 

Επιπλέον, με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας και με τη χρηματοδότηση της 
Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(ECHO), έχει ξεκινήσει την υλοποίηση προγράμματος διάθεσης προπληρωμένων καρτών 
(cash transfer programme) σε πρόσφυγες και μετανάστες, με στόχο να καλύψουν μόνοι 
τους μέρος των αναγκών τους.  



  

Επιπλέον η Αποστολή της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ICRC) στην Ελλάδα 
προσφέρει πολύτιμη στήριξη  στην αρμόδια Υπηρεσία Αναζητήσεων του E.E.Σ., σε  
ιατροδικαστικά θέματα, και τη διευκρίνιση της τύχης των αγνοουμένων. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ειδικότερα διαμέσου του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, 
λειτουργεί σε σταθερή βάση προγράμματα και υπηρεσίες, στελεχωμένα από κοινωνικούς 
λειτουργούς, επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων και εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας, που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και την προστασία 
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. 

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται δράσεις και προγράμματα και παρέχονται υπηρεσίες σε: 

 Αστέγους ( Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων, δράσεις streetwork) 

 Ηλικιωμένους και Άτομα με Αναπηρία (προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» στις 
περιοχές Κυψέλη-Πατήσια-Εξάρχεια και Κολωνό-Βοτανικό-Ακαδημία Πλάτωνος, 
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)). 

 Οικογένειες και άτομα με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα (Υπηρεσία 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Ατόμων και Οικογενειών) 

 Μετακινούμενους πληθυσμούς (παρεμβάσεις για την παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε νεοεισερχόμενους πρόσφυγες και μετανάστες, στα σημεία εισόδου, 
διέλευσης και εξόδου της χώρας) 

 Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο (Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο 
Αλλοδαπών Λαυρίου, Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Βόλου, κέντρα 
φιλοξενίας στην Αθήνα και την Πάτρα «ΣΤΕΓΗ PLUS (+)», Πολυδύναμο Κέντρο 
Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων, Προγράμματα φιλοξενίας 
ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο «Safe zones») 

 Θύματα φυσικών ή άλλων καταστροφών (κατάρτιση σχεδίων ετοιμότητας, παροχή 
βοήθειας στους πληγέντες, σχεδιασμός προγραμμάτων για την αποκατάσταση της 
κοινότητας, εκπαίδευση Επαγγελματικού και Εθελοντικού Δυναμικού)  

Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις για την προσέλκυση, εκπαίδευση και κινητοποίηση 
Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας στην Αθήνα και την Περιφέρεια ενώ λειτουργούν 15 
Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Περιφέρεια, με στόχο την κάλυψη άμεσων κοινωνικών αναγκών 
των τοπικών κοινωνιών. 

Αναφορικά με τον Τομέα Νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ., αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι είναι ο 
αρχαιότερος Τομέας του Οργανισμού και η δράση του ξεκινά το 1878, ένα χρόνο μετά την 
ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στην ιστορία του ερυθροσταυρικού κινήματος, οι 
Νοσηλεύτριες και οι Εθελοντές Νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ. έχουν συμμετάσχει σε κάθε 
έκτακτη ανάγκη της χώρας που προέκυψε από τους πολέμους, μετά από φυσικές 
καταστροφές, ή μετακινήσεις πληθυσμών.  

Ο Τομέας Νοσηλευτικής σήμερα υλοποιεί ένα μεγάλο μέρος του καθημερινού 
ανθρωπιστικού έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέσα από προγράμματα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που απευθύνονται κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες. Τα προγράμματα αυτά είναι ευέλικτα και προσαρμοσμένα στις σύγχρονες 
απαιτήσεις των ανθρώπων, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στην προαγωγή της υγείας, στην 
πρόληψη και στην υποστήριξη της αυτοφροντίδας ασθενών. 

Παράλληλα με τα τρέχοντα υπηρεσιακά προγράμματα, οι Νοσηλευτές και οι Εθελοντές  του 
Τομέα εκπαιδεύονται σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε 
κάθε αποστολή έκτακτης ανάγκης. 

Οι Υπηρεσίες που παρέχουν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και λειτουργούν υπό την 
ευθύνη του Τομέα Νοσηλευτικής είναι η "ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ", οι "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ" Αθηνών, Άνω Λιοσίων & Καλλιθέας, η ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ των 
Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ε.Σ. 

Η Υπηρεσία "Αγωγή Υγείας", που λειτουργεί από το 1952, διαθέτει ένα σύνολο από 
ευέλικτα προγράμματα εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών και πιστοποιημένους εκπαιδευτές, 
σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 800.000 άτομα 



  

και στοχεύει να κάνει την εκπαίδευση και τη γνώση στην παροχή Πρώτων Βοηθειών 
προσβάσιμη στην κοινωνία. 

Οι Εκπαιδευτικοί Υγειονομικοί Σταθμοί του Τομέα Νοσηλευτικής καλύπτουν με τις 
υπηρεσίες τους:  

 Ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων για την υποστήριξη και προαγωγή της υγείας 
 Συμβουλευτικoύς Σταθμούς Μητέρας, Βρέφους και Παιδιού, παρακολούθηση 

εγκυμοσύνης και περιγεννητική φροντίδα  μητέρας, ενημέρωση γονέα για την 
ανάπτυξη του παιδιού 

 Εμβολιασμούς 
 Σχολική Υγιεινή (περιλαμβάνοντας περιοδικό έλεγχο υγείας των μαθητών, έλεγχο 

ανάπτυξης, οπτικής οξύτητας, στοματολογικό έλεγχο) 
 Αγωγή Υγείας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς 
 Δημόσια Υγιεινή, μέριμνα για τον έλεγχο των λοιμωδών & μεταδιδόμενων 

νοσημάτων και κατ’ οίκον επισκέψεις  
 Προγράμματα Προληπτικού Ελέγχου Υγείας και εμβολιασμών, που απευθύνονται 

σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως ανασφάλιστοι, άνεργοι, μετανάστες, 
κ.λ.π. 

Η Υπηρεσία "Νοσηλεία στο Σπίτι" αποτελεί αυτοτελή μονάδα ιατρονοσηλευτικής φροντίδας 
για ασθενείς που εξέρχονται από το Νοσοκομείο, καθώς και για ηλικιωμένους και χρονίως 
πάσχοντες. Απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικοοικονομικά ομάδες, προάγοντας 
την υγεία στην κοινότητα και συμβάλλοντας στη μείωση των ανισοτήτων σε αυτήν. Η 
Υπηρεσία διαθέτει εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ιατρό, 
νοσηλευτές και φυσιοθεραπευτές, που επισκέπτονται και παρακολουθούν τους ασθενείς 
στο σπίτι, στηρίζοντας τους ίδιους και τους φροντιστές τους.  

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών δημιουργήθηκε το 1931 
με την επωνυμία "Σώμα Εθελοντών Τραυματιοφορέων" και έδρα την Αθήνα. Αντικείμενο 
του ήταν η μεταφορά τραυματιών από τα μέτωπα του πολέμου, η διανομή αγαθών στους 
πληγέντες μετά από καταστροφές (όπως σεισμούς), η δημιουργία καταυλισμών κ.α 

Σήμερα, το δίκτυο του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών, αποτελούμενο 
από 36 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα και 4500 Εθελοντές Πρώτων Βοηθειών και 
Διάσωσης, βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 
24ωρο, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οποιαδήποτε 
στιγμή χρειαστεί. 

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών 
περιλαμβάνουν: α) την κινητοποίηση και επέμβαση σε αποστολές ‘Έρευνας και Διάσωσης 
(SAR), β) αντιμετώπισης καταστροφών, γ) την υγειονομική κάλυψη αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, δ) την εκπαίδευση  πολιτών στις Α' Βοήθειες, ε) δράσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος, στ) συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, την Ελληνική 
Αστυνομία, τις Λιμενικές Αρχές, τον Ελληνικό Στρατό και άλλες κρατικές υπηρεσίες.  

Σε μία χρονική συγκυρία, κατά την οποία αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ότι η εθελοντική 
προσφορά αποτελεί δείκτη πολιτισμού και προόδου κάθε χώρας, οι Εθελοντές και των 
τριών Σωμάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και την 
τρέχουσα περίοδο της έξαρσης του μεταναστευτικού φαινομένου, προσφέροντας τις 
υπηρεσίες τους συχνά υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. 

 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες 
ανάγκες της κοινωνίας διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ταχύρυθμα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια εθελοντών (Fast Track Trainings), σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης 
των κλιμακίων του που εργάζονται στις δομές φιλοξενίας, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν 
παρακολουθήσει περισσότεροι από 400 εθελοντές. Μηνιαία, ο συνολικός αριθμός των 
εθελοντών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο υπερβαίνει τους 1.000.  
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