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Πρόεδρο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Γενεύη, 18 Ιανουαρίου 2019
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Σας γνωστοποιώ τη λήψη της από 27 Δεκεμβρίου επιστολή σας με την οποία
αιτείστε από εμένα να ανακαλέσω το καθεστώς αναστολής του Εθνικού σας
Συλλόγου, δεδομένου ότι έχετε εκπληρώσει δύο από τα τέσσερα βήματα που
συμφωνήθηκαν στο πλάνο δράσης. Εξέτασα επιμελώς το αίτημά σας και
διαβουλεύτηκα με την Επιτροπή Συμμόρφωσης και Διαμεσολάβησης για την
Ελλάδα σε αυτή την κατεύθυνση.
Στην από 20 Δεκεμβρίου 2018 επιστολή μου, σας ενημέρωσα ότι η υπ' αριθμ.
18/02/14 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ετίθετο, όπως αναμενόταν, σε
ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2019. Όπως επεσήμανα και σε εκείνη την επιστολή, η
Δ.Ο.Ε.Σ. είναι πολύ ικανοποιημένη με την πρόσφατη πρόοδο που σημείωσε το
Συμβούλιό σας, με την έγκριση του νέου Καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση και
την επικύρωσή του από το Δικαστήριο. Έχετε ξεκινήσει την καμπάνια μελών και
έχετε ανακοινώσει τη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών
στις 17 Φεβρουαρίου 2019. Πρόκειται για πολύ ενθαρρυντικά βήματα στη σωστή
κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, ο Ε.Ε.Σ. έχει ακόμη δύο προαπαιτούμενα να
ολοκληρώσει ώστε να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
H αποκατάσταση της ιδιότητας μέλους ρυθμίζεται από το Καταστατικό και τους
Κανονισμούς - Διαδικασίες της Δ.Ο.Ε.Σ. Το Άρθρο 12.6 του Καταστατικού αναφέρει
ότι μπορεί να επισυμβεί "όταν οι λόγοι για τη θέση σε αναστολή έχουν πλέον
εκλείψει, σύμφωνα και με τους Κανονισμούς - Διαδικασίες". Επιπλέον, ο Κανόνας
4.5 αναφέρει ότι η Δ.Ο.Ε.Σ. θα πρέπει να προσδιορίσει "ότι ο Εθνικός Σύλλογος
επέλυσε το ζήτημα εξαιτίας του οποίου ανεστάλη η ιδιότητα μέλους του" και να
αξιολογήσει "ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι πιθανό να επαναληφθούν στο άμεσο
μέλλον".
Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμούμε πρόωρο να αποκαταστήσουμε την ιδιότητα
μέλους του Ε.Ε.Σ. χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές που θα διασφαλίσουν
μία νομιμοποιημένη ηγεσία στον Εθνικό Σύλλογο. Οι εκλογές αυτές θα λάβουν
χώρα με τη συμμετοχή μελών και εθελοντών του Ε.Ε.Σ. στα πλαίσια της Γενικής
Συνέλευσης της 17ης Φεβρουαρίου 2019. Επιπλέον, είναι σημαντικό να
εξασφαλίσουμε τη δέσμευση της νέας ηγεσίας, καθώς και ένα προτεινόμενο πλάνο
ανάκαμψης, προκειμένου να αξιολογήσουμε τη δυνατότητα του Ε.Ε.Σ. να επιλύσει
την παρούσα κρίση.

Ελπίζω ότι εκλαμβάνατε τη θέση μάς ως ένδειξη δέσμευσης εκ μέρους της Δ.Ο.Ε.Σ.
να υποστηρίξει την ξεκάθαρη πρόοδο που έχει συντελεστεί στον Ε.Ε.Σ., αλλά και ως
υποχρέωση σεβασμού του Καταστατικού και των Κανονισμών - Διαδικασιών.
Η νέα ηγεσία που θα εκλεγεί στον Ε.Ε.Σ. από τη Γενική Συνέλευση της 17ης
Φεβρουαρίου 2019 θα πρέπει να παρουσιάσει σχέδιο ανάκαμψης για τον Εθνικό
Σύλλογο. Εφόσον υπάρξει θετική εισήγηση της Επιτροπής Συμμόρφωσης &
Διαμεσολάβησης, θα βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να επανεξετάσω το καθεστώς
της ιδιότητας μέλους του Ε.Ε.Σ.
Εκ μέρους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς
Ημισελήνου (Δ.Ο.Ε.Σ.) εύχομαι για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) ευτυχισμένο
και επιτυχημένο 2019.

Με εκτίμηση,
Francesco Rocca

Κοιν. Dr. Wolfgang Kopetzky
Εισηγητής Επιτροπής Συμμόρφωσης & Διαμεσολάβησης
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International Federation
~ of Red Cross and Red Crescent Societies

Mr Andreas Mamadopoulos
President
Hellenic Red Cross

Geneva, 18 January 2019
Dear Mr President,

I acknowledge receipt of your letter of 27 December, in which you asked me to revoke the
suspension of your National Society, since you have fulfilled two of the four steps agreed in
the plan of action. I have diligently reviewed your request, and consulted with the Compliance
and Mediation Committee (CMC) Panel for Greece in that process.
In my letter of 20 December 2018, I informed you that the decision of the Governing Board,
No. 18/02/14, was to enter in force on 1 January 2019, as anticipated. As noted in that letter,
the IFRC is very pleased with the recent developments led by your Board, in which new statutes
have been approved by the General Assembly and ratified by the Court. You have launched
the membership campaign and called for another General Assembly to hold elections on 17
February 2019. These are very encouraging steps in the right direction. Nevertheless, the HRC
still has two more steps to complete in order to comply with the requirements of the Governing
Board decisions.
Reinstatement of membership is regulated by the Constitution and the Rules of Procedures of
the IFRC. Article 12.6 of the Constitution states that it may happen "when the reasons for
suspension no longer apply, and in accordance with the Rules of Procedure". Furthermore,
Rule 4.5 of the Rules of the Procedure states that the IFRC should determine "that the National
Society has resolved the issue for which its membership was suspended" and assess "that these
difficulties are unlikely to be repeated in the foreseeable future".
Considering the above, we consider it premature to reinstate the HRC's membership without
completion of the elections that will secure a legitimate leadership for the National Society.
These elections are to take place with the participation of members and volunteers of the HRC
in the General Assembly of 17 February 2019. In addition, it will be important to have the
commitment of the new leadership, as well as a proposed recovery plan in order to assess the
prospects of the HRC resolving the current crisis.
I hope that you will take our stand as a mark of the IFRC's commitment to support the clear
progress being made in the HRC, as well as its obligation to respect the Constitution and the
Rules of Procedure.
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Once the new leadership of the HRC is elected by the General Assembly of 17 February 2019,
they should present to the CMC their recovery plan for the National Society. Following a
positive recommendation of the CMC, I would be pleased to reconsider the status of the
membership of the HRC.
On behalf of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), I
wish you and the Hellenic Red Cross (HRC) a happy and successful 2019.
Yours sincerely,

Francesco Rocca

Cc

Dr Wolfgang Kopetzky
Rapporteur CMC

