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Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας 

20 Σεπτεμβρίου 2020 στο Αθλητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού 
  
Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως 13:00 θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο 
Ολυμπιακού Χωριού (Αχαρνές, Θέση Λεκάνες, Ολυμπιακό Χωριό), εθελοντική αιμοδοσία για την 
αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε αίμα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
 
Το Αθλητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού παίρνει τη «σκυτάλη» για τη διοργάνωση της 
συγκεκριμένης δράσης, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η δράση στο 
Ολυμπιακό Χωριό συνδιοργανώνεται από το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών «Δέντρο Ζωής», το 
Αθλητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού και τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε 
συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο - Αμαλία 
Φλέμινγκ» και με τη στήριξη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών 
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.). 
 
H αυξημένη ανάγκη για αίμα, η οποία γίνεται ακόμα πιο επιτακτική σ’ αυτόν τον αγώνα ενάντια 
στον κορωνοϊό, εντάχθηκε ως προτεραιότητα στη θεματολογία της διαδικτυακής καμπάνιας «Ζήσε 
Αθλητικά» του Υφυπουργείου Αθλητισμού. 
 
Προτεραιότητα όλων είναι η εντατικοποίηση δράσεων αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς της 
αθλητικής οικογένειας της χώρας, που αναδεικνύουν τις βασικές αξίες οι οποίες διέπουν τον 
αθλητισμό ως κοινωνική έκφραση. 
 
Η συγκέντρωση μονάδων αίματος θα πραγματοποιηθεί με τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας 
και υγιεινής στην Κινητή Μονάδα «Οδυσσέας» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Για 
την αποφυγή συνωστισμού, θα τηρηθεί σύστημα σειράς προτεραιότητας των εθελοντών 
αιμοδοτών. 
 
Επιπρόσθετα, θα υπάρχει παρουσία του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας για την ενημέρωση και 
συγκέντρωση δειγμάτων μυελού των οστών. 
 
Παρακαλούνται οι εθελοντές αιμοδότες να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους καθώς και τον ΑΜΚΑ 
τους. 
 
Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης, στον χώρο θα βρίσκεται υποστηρικτικά και η Κινητή 
Μονάδα Προληπτικής Ιατρικής του Οργανισμού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη Μονάδα 
μαζί με τις τρεις Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Οργανισμού αποτελούν βασικό εργαλείο στην 
υλοποίηση της Δράσης Προληπτικής Ιατρικής για παιδιά σε όλη την Ελλάδα που υλοποιεί «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού». Η συγκεκριμένη Δράση έχει ξεκινήσει από το 2002 και από το 2018 
πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του ΟΠΑΠ. 
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