
 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2018 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

Θέμα: Γενικό Μέρος Επιστολής Προέδρου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς 

τα Περιφερειακά Τμήματα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πατρών, Αγρινίου, 

Ιωαννίνων, Καβάλας, Κέρκυρας, Ηρακλείου Κρήτης και Ναυπάκτου για την 

επαναφορά των παρατύπως παυθέντων Προέδρων και Μελών Διοικητικών 

Συμβουλίων που διορίστηκαν από αιρετές Κεντρικές Διοικήσεις του Ε.Ε.Σ. 

Η επιστολή αυτή στηρίζεται στην απόφαση 440/2018 του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει στόχο τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής 

των αρχαιρεσιών στον Ε.Ε.Σ., στις 3 Ιουνίου 2018. 

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης 440/2018 του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού κατά τη συνεδρίαση της 03.05.2018 αποφάσισε την κατά 

τόπον και κατά περίπτωση επαναφορά των παρατύπως παυθέντων Προέδρων 

των Περιφερειακών Συμβουλίων. Συγκεκριμένα στην απόφαση αυτή 

υπογραμμίζεται ο παράτυπος τρόπος αλλαγής περιφερειακών διοικητικών 

συμβουλίων από προηγούμενη διορισμένη προσωρινή διοίκηση, η οποία, 

σύμφωνα με το σκεπτικό της, «δεν περιορίσθηκε στις αρμοδιότητες που 

καθόρισαν οι αποφάσεις, αλλά προέβη σε ενέργειες που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή της τακτικής Διοίκησης του Σωματείου.  

Συγκεκριμένα, προέβη σε αλλαγές διοικητικών συμβουλίων περιφερειακών 

τμημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε τοποθέτηση νέων μελών και 

προέδρων των τμημάτων αυτών» (Απόφαση υπ. αριθ. 440/2018 του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών).   

Καθώς οι διεργασίες προετοιμασίας για αρχαιρεσίες στον Ε.Ε.Σ. έχουν 

δρομολογηθεί για την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, το σημερινό Κεντρικό Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θεωρεί αναγκαία την επιστροφή 

στην ενεργό δράση όλων των ερυθροσταυριτών. Θεωρεί ακόμη ότι ο σεβασμός 

και η αναγνώριση  της μακρόχρονης εμπειρίας και εθελοντικής εργασίας στις 

τοπικές κοινωνίες των εν λόγω ερυθροσταυριτών θα είναι καθοριστικά στοιχεία 

στην επικείμενη εκλογική διαδικασία.  

http://www.redcross.gr/files/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20440_2018%20%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE
http://www.redcross.gr/files/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20440_2018%20%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE


Στο πνεύμα αυτό, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μελέτησε όλες τις 

περιπτώσεις αλλαγών της τελευταίας διετίας και αποφάσισε να προβεί σε σειρά 

αναδιαμορφώσεις, ειδικά εκείνων των Περιφερειακών Διοικητικών Συμβουλίων 

των οποίων ο παράτυπος τρόπος ανασυγκρότησης των διοικήσεων τους την 

τελευταία διετία δημιούργησε δυσλειτουργίες και έθιξε υπολήψεις 

προκαλώντας εντάσεις και διχόνοια.» 
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