
 ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΔΙΞΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ 

ΔΠΑΘΛΩΝ ΑΡΔΣΗ  ΚΛΔΙΩ ΜΙΙΡΛΟΓΛΟΤ  

 

Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ θαη ηο Π.. Σκήκαηος Δ.Δ.. 

Θεζζαιολίθες προηίζεηαη λα απολείκεη γηα ηο έηος 2020 ηα ΔΠΑΘΛΑ ΑΡΔΣΗ 

ΚΛΔΙΩ ΜΙΙΡΛΟΓΛΟΤ, ζε <<...έναν ή πεπιζζόηεποςρ, αμθόηεπυν ηυν θύλυν, 

Νοζοκόμοςρ ή Ιαηπούρ ηυν Νοζοκομείυν, καθώρ και ηυν λοιπών Φιλανθπυπικών 

Ιδπςμάηυν ηηρ Βοπείος Ελλάδορ, συπίρ να αποκλείεηαι και κάθε άλλορ άνθπυπορ, 

ππορ επιβπάβεςζη αςηού για ηην αςηοθςζία, ηην οποία επέδειξε ππορ ζυηηπίαν ηος 

πληζίον ηος ή καηά ηην πεπίθαλτιν αζθενούνηυν ή ηην βοήθεια αναξιοπαθούνηυν και 

ηην ςτηλή πποζήλυζή ηος ειρ ηα ιδεώδη ηος ανθπυπιζμού...>> θαη θαιεί θάζε 

ελδηαθερόκελο λα σποβάιεη έγγραθε θαη αηηηοιογεκέλε πρόηαζε, εληός 

προζεζκίας ελός κελός, ποσ αρτίδεη ηελ 20/08/2020 θαη ιήγεη ηελ 21/09/2020. 

Οη προηάζεης δύλαληαη λα σποβιεζούλ: α) είηε ασηοπροζώπφς,  β) κε 

αποζηοιή θαθέιοσ, ηατσδροκηθώς ή κε courier, ζηε δηεύζσλζε «ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ, Ν. Κοσληοσρηώηε 10 & Ν. Βόηζε, Θεζζαιολίθε, ΣΚ 

54625» θαη γ) είηε κε E-mail ζηελ ειεθηροληθή δηεύζσλζε 

thessaloniki_dpt@redcross.gr. Όιεο νη πξνηάζεηο ζα θαηαρσξνύληαη θαη ζα 

ιακβάλνπλ αξηζκό πξσηνθόιινπ (πιεξνθνξίεο θα Δέζπνηλα Φηιηπηδάθε ή θα 

Αλαζηαζία Τζνπξνύια, ηει. 2310 531532 & 2310 531535, Δεπηέξα - Παξαζθεπή θαη 

ώξεο 09:00-13:00). Σο ύυος εθάζηοσ επάζιοσ θαζορίζηεθε από ηο Π.. Δ.Δ.. 

Θεζζαιολίθες (Γηατεηρηζηηθή Δπηηροπή ηοσ Κιεροδοηήκαηος) ζε ηέζζερης 

τηιηάδες εσρώ (4.000 €). Η επηινγή ησλ δηθαηνύρσλ ζα γίλεη από ην Π.Σ. ηνπ 

Τκήκαηνο Ε.Ε.Σ. Θεζζαινλίθεο, κεηά από αμηνιόγεζε ησλ ππνβιεζεηζώλ 

αηηηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ. Ο Ε.Ε.Σ. δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο ππνβιεζείζεο 

ζπκκεηνρέο, σο πξνο ηελ επηινγή ησλ πξνζώπσλ, πέξαλ ησλ αηηνύλησλ, ζύκθσλα 

κε ηελ θξίζε ησλ κειώλ ηεο Δηνίθεζεο θαη ηεο νηθείαο γλώζεο ησλ ζεκάησλ 

αλζξσπηζκνύ, ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνϋπνζέζεσλ, πνπ όξηζε 

ν δηαζέηεο ζηηο δηαηάμεηο ηεο δηαζήθεο ηνπ. Η ηειεηή απνλνκήο ησλ επάζισλ ζα γίλεη 

ζε δεκόζηα (αλνηθηή) εθδήισζε, πνπ ζα ιάβεη ρώξα ζηε Θεζζαινλίθε, θαηά ηνπο 

κήλεο Σεπηέκβξην 2020 έσο Δεθέκβξην 2020, κε ηελ επηθύιαμε ησλ ζπλζεθώλ πνπ 

ζα επηθξαηνύλ θαη ηνπο θαλόλεο πξνζηαζίαο θαηά ηεο παλδεκίαο Covid-19.    

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Κ.Γ.. Δ.Δ.. 

 

 

Dr. ΑΝΣΩΝΙΟ ΑΤΓΔΡΙΝΟ 


