
 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επίσκεψη κλιμακίου της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαμεσολάβησης της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού / Ερυθράς Ημισελήνου στα Κεντρικά Γραφεία 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, στα Κεντρικά Γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), 
παρευρέθηκε κλιμάκιο της Επιτροπής Συμμόρφωσης & Διαμεσολάβησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ε.Σ. / Ε.Η. (ΔΟΕΣ), αποτελούμενο από τον Επικεφαλής της Επιτροπής, Dr. Wolfgang Kopetzky, 
τον κ. Volkmar Schön (Αντιπρόεδρο του Γερμανικού Ε.Σ.) και την κα Rudina Pema (Ανώτατο Στέλεχος 
ΔΟΕΣ - Περιφερειακή Σύμβουλο Ευρώπης, παρούσα με την ιδιότητα της διοικητικής στήριξης στην 
Επιτροπή).  

Η επίσκεψη της Επιτροπής ήταν προγραμματισμένη και ολοκλήρωσε μία σειρά συναντήσεων, τόσο με 
τη Διοίκηση του Ε.Ε.Σ., στελέχη του Υπουργείου Υγείας, όσο και με στελέχη του Οργανισμού.  

Συγκεκριμένα, βάσει της ημερήσιας διάταξης του προγράμματος του κλιμακίου της Επιτροπής, 
συναντήθηκαν αρχικώς με τον Πρόεδρο Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιο Αυγερινό. Ακολούθησε συνάντηση με 
στελέχη του Οργανισμού, τον προσωρινό Γενικό Διευθυντή, κ. Ι. Καραφύλλη, τη Δ/ντρια Διοικητικού, κα 
Σοφία Γαβριλάκη, την Τομεάρχη Διεθνούς Συνεργασίας, Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Προγραμμάτων 
Ε.Ε.Σ., κα Αγγελική Φανάκη και τη Δ/ντρια Συντονισμού Οργανωσιακής Ανάπτυξης του Τομέα, κα Λίνα 
Τσίτσου. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο επισκέφθηκε ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Υγείας, ενώ το 
απόγευμα πραγματοποίησε συνάντηση με τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Σ. 

Βασικός στόχος της επίσκεψης του κλιμακίου ήταν η ενημέρωσή του εκ μέρους του Ε.Ε.Σ., αναφορικά 
με την πρόοδο εργασιών του Οργανισμού για την υλοποίηση του «πλάνου ανάκαμψης» τους 
τελευταίους μήνες, βάσει και του χρονοδιαγράμματος, το οποίο θέτει ο υιοθετημένος Οδικός Χάρτης.  

Το κλίμα κατά τη διάρκεια όλων των συναντήσεων, ιδιαιτέρως με τον Πρόεδρο, ήταν πολύ 
εποικοδομητικό και θετικό με έκδηλη την αναγνώριση εκ μέρους τους, για το ότι έχει επιτευχθεί από 
τον Ε.Ε.Σ., εντός ολίγων μηνών, σημαντικότατη πρόοδος στην έναρξη και πορεία των εργασιών 
υλοποίησης του «πλάνου ανάκαμψης». 

Η ενημέρωσή τους σε όλα τα επίπεδα, διοίκηση και διαχείριση, ήταν εκτενής και ενδελεχής (με 
αναλυτικές παρουσιάσεις και έγγραφα), προκειμένου να λάβουν πλήρη εικόνα, με προσδιορισμένες 
χρονικές περιόδους για όλες τις θεματικές και οργανωσιακές προτάσεις οι οποίες εμπεριέχονται στο 
«πλάνο ανάκαμψης». 


