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Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας, 24-25 Σεπτεμβρίου 2020, Πλ. Κύπρου, Κερατσίνι 

  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και τον 
Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας με τον Σύλλογο Εργαζομένων του, προσκαλεί όλους τους 
πολίτες να συμμετάσχουν στη διήμερη δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2020 στην Πλ. Κύπρου στο Κερατσίνι (έναντι 
Δημαρχείου Κερατσινίου - Ελ. Βενιζέλου 200). 
 
Η συγκέντρωση μονάδων αίματος θα πραγματοποιηθεί στην Κινητή Μονάδα «Οδυσσέας» του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», από τις 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 
 
Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, όσοι έχουν ανάγκη από αίμα χρειάζονται τη στήριξή μας και η 
εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ουσιαστική πράξη στήριξης και αλληλεγγύης. «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του για την προστασία των παιδιών και των 
οικογενειών τους έχει ως βασική προτεραιότητα, εν μέσω και των τωρινών συνθηκών, κανένα παιδί 
με σοβαρό πρόβλημα Υγείας, ασθενείς με χρόνια νοσήματα όπως μεσογειακή αναιμία, νεφρική 
ανεπάρκεια, κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, θύματα τροχαίων ατυχημάτων να μη μείνουν χωρίς 
αίμα. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με τους Δήμους και τα Δημόσια 
Νοσοκομεία, στηρίζει το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, στην τεράστια 
προσπάθεια που καταβάλλουν την κρίσιμη αυτή περίοδο, ώστε να εξασφαλίσουν σε υψηλό 
επίπεδο τα αποθέματα αίματος. 
 
Όσοι ενδιαφέρονται και επιθυµούν, παρακαλούµε να καλέσουν στο 210 4615337, 210 
4615310 (ώρες επικοινωνίας: 9:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.). για να προγραμματίσουν το ραντεβού 
τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η ταυτόχρονη παρουσία πολλών 
εθελοντών. 
 
Η συγκέντρωση μονάδων αίματος θα πραγματοποιηθεί με τήρηση αυστηρών κανόνων ασφάλειας 
και υγιεινής στην Κινητή Μονάδα «Οδυσσέας» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 
 
Παρακαλούνται οι εθελοντές αιμοδότες να έχουν  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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