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Προς: Υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής
Αττικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, σε συνεργασία με την κινητή ομάδα αιμοληψίας του Γενικού
Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 12η Ομαδική Εθελοντική
Αιμοδοσία, με σκοπό την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Ένωσής μας.
Η αυξημένη συμμετοχή και η θερμή ανταπόκριση των Συναδέλφων μας οδήγησε στην
προσέλευση εκατόν σαράντα δύο (142) εθελοντών - αιμοδοτών, με αποτέλεσμα την
συγκέντρωση εκατόν τριάντα τριών (133) φιαλών αίματος, που θα διατεθούν στα μέλη μας και στις
οικογένειές τους, εφόσον το έχουν ανάγκη.
Το Προεδρείο ευχαριστεί θερμά όλους τους Συναδέλφους που για άλλη μια φορά στήριξαν την
ομαδική εθελοντική αιμοδοσία και καλεί ταυτόχρονα, όσα μέλη και φίλοι δεν το έχουν κάνει μέχρι
τώρα, να γίνουν άμεσα εθελοντές αιμοδότες προσφέροντας το πολύτιμο αυτό αγαθό στο συνάνθρωπό
τους.
Επισημαίνουμε ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της αιμοδοσίας λάβαμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα
προστασίας που έχουν επιβληθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την προστασία από τον Covid-19.
Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η συμμετοχή στην Αιμοδοσία μας του Βουλευτή Β1΄ Βορείου Τομέα
Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας – Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων κ. ΚΑΙΡΙΔΗ Δημητρίου, ο οποίος αφού
αιμοδότησε για την Τράπεζα Αίματος της Ένωσής μας, μετέβη στον Δ/ντη της Δ/νσης Αστυνομίας
Βορειοανατολικής Αττικής Ταξίαρχο ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παναγιώτη, προκειμένου ενημερωθεί για την
υπάρχουσα κατάσταση και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο αστυνομικός που υπηρετεί
στα Αστυνομικά Τμήματα της Βορειοανατολικής Αττικής.
Ενημερώνουμε, πως στο νοσοκομείο «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (Γ' Περιφερειακό κέντρο αιμοδοσίας
οδός Λ. Μεσογείων 154, τηλ. 2107778859) υπάρχει ανοικτή καρτέλα με την επωνυμία ¨Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής¨ και είναι ενεργή καθημερινά
(08:30΄ π.μ. έως 06:00΄ μ.μ. &
Σ/Κ - αργίες 08:30΄ π.μ. έως 02:00΄ μ.μ.) για όποιον/α επιθυμεί να μεταβεί και να γίνει εθελοντής
αιμοδότης!

-ΟΠρόεδρος

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

Για το Δ.Σ.

-ΟΓεν. Γραμματέας

ΠΑΣΠΑΛΑΡΗΣ Αθανάσιος

