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Προς 

Όλους τους Δημάρχους της Χώρας 

 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

   Η εξάπλωση της επιδημίας του covid 19 και οι σωστές οδηγίες που έχουν δοθεί προς 

τους πολίτες να αποφεύγουν να προσεγγίσουν τα νοσοκομεία, προκειμένου να 

αποτραπεί η μετάδοσή του, έχει ως αποτέλεσμα να έχει μειωθεί κατακόρυφα η 

προσέλευση των αιμοδοτών στα κέντρα αιμοδοσίας, τα οποία λειτουργούν εντός των 

νοσοκομείων. 

   Η μείωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί τα αποθέματα σε αίμα, κι αυτό 

θα έχει δραματικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία το προσεχές διάστημα, αν δεν 

βοηθήσουμε τους εθελοντές αιμοδότες να αποβάλλουν το δικαιολογημένο φόβο να 

προσέλθουν και να προσφέρουν αίμα. 

   Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας απευθύνθηκε στην 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και μας ενημέρωσε ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία για τη 

μετακίνηση της διαδικασίας της αιμοδοσίας εκτός νοσοκομείων, σε ευχάριστους και 

ειδικά διαμορφωμένους χώρους,  που θα είναι εύκολα προσβάσιμοι στους εθελοντές. 

   Στο πλαίσιο αυτό μας ζητήθηκε να έρθουμε σε επαφή με όλους τους Δήμους της 

χώρας προκειμένου να μας υποδειχθούν χώροι με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, εκτός 

νοσοκομειακού περιβάλλοντος , που θα χρησιμοποιηθούν ως κέντρα αιμοληψίας και για 

τα κινητά συνεργεία αιμοληψιών. 

   Στη φόρμα που σας επισυνάπτουμε ( https://forms.gle/3eAMujFWBNU9vZ1o6 ) , σας 

ζητούμε να μας υποδείξετε όσο το δυνατόν συντομότερα, χώρους εντός των ορίων του 

Δήμου σας που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εξωνοσοκομειακοί χώροι 

https://forms.gle/3eAMujFWBNU9vZ1o6
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εθελοντικής αιμοδοσίας, προκειμένου να τους θέσουμε κι εμείς με τη σειρά μας υπόψη 

του Ε.ΚΕ.Α., προκειμένου να οργανώσει σε νέες βάσεις το σύστημα της Αιμοδοσίας. 

   Είμαι βέβαιος ότι σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, η αυτοδιοίκηση θα επιδείξει ξανά την 

κοινωνική της ευαισθησία και κινητοποίηση.  

   Μπορούμε όλοι μας , με έναν εύκολο τρόπο, υποδεικνύοντας και διαθέτοντας τους 

κατάλληλους χώρους, να ανταποκριθούμε στην υψηλή κοινωνική μας ευθύνη και να 

στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το πολύτιμο έργο της Αιμοδοσίας στην Πατρίδα 

μας. 

Με εκτίμηση, 

Δημήτρης Παπαστεργίου 

Δήμαρχος Τρικκαίων 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
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