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   Αθήνα,  5 Ιουλίου  2021 

   Αρ. Πρωτ : 0 

       ΠΡΟΣ :  ΔΑΥ/ΔΚΤΗΣ -  ΔΑΕ/ΔΚΤΗΣ  
ΣΙ/ΔΚΤΗΣ – ΣΜΥΑ ΔΚΤΗΣ     
112ΠΜ/ΔΚΤΗΣ - 123ΠΤΕ/ΔΚΤΗΣ 
ΚΕΦΑ/ΔΚΤΗΣ -128ΣΕΤΗ/ΔΚΤΗΣ                                                           

       ΚΟΙΝ. :   ΓΕΑ/ΕΓΑ 
  ΕΑΑΑ/ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (2) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 
ΘΕΜΑ: 8η  Αιμοδοσία ΕΑΑΑ 
 

ΣΧΕΤ.:  

 
         1.     Σας  πληροφορούμε ότι την Δευτέρα  20η  Σεπτεμβρίου  2021  και από 

ώρας 09:00 έως 12:30  θα πραγματοποιηθεί η 8η αιμοδοσία της ΕΑΑΑ στο 

Πνευματικό κέντρο της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5 Αθήνα 7ος όροφος )  

         2.    Η τράπεζα αίματος της ΕΑΑΑ είναι εντελώς άδεια για μεγάλο χρονικό 

διάστημα καθόσον για δυο σχεδόν χρόνια δεν έγινε καμία οργανωμένη αιμοδοσία 

λόγω Κορωνοϊού. Η τράπεζα της ΕΑΑΑ είναι για  την εξυπηρέτηση 15,000 μελών 

και των οικογενειών των (πάνω από 60,000).  Σας παρακαλούμε να συμβάλετε 

στη προσπάθεια αυτή της Ένωσης καθόσον τα μέλη της είναι μεγάλης 

ηλικίας και δεν δύνανται να δώσουν αίμα. Τονίζεται ότι μία  αιμοδοσία δεν 

θεωρείται  επιτυχής αν  δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον 20 φιάλες αίματος. 

Στη περίπτωση που σε δύο συνεχόμενες φορές  δεν επιτευχθεί ο στόχος 

αυτός το νοσοκομείο δεν θα ξαναέλθει για συγκεντρωτική αιμοδοσία στην 

ΕΑΑΑ με όλα τα δυσμενή επακόλουθα για τη τράπεζα αίματος. 

Επισημαίνεται ότι η 7η αιμοδοσία δεν ήταν επιτυχής οπότε η  8η θα πρέπει να 

είναι επιτυχής.  

         3.     Τονίζεται ότι στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας  η ΕΑΑΑ έχει διαθέσει όλες 

τις διαθέσιμες φιάλες αίματος γύρω στις 140 για τις ανάγκες των μελών μας  και 

αυτές με πολύ φειδώ και έπειτα από επισταμένο έλεγχο.  

http://www.eaaa/


         4     Παρακαλούνται οι Διοικήσεις και οι μονάδες της ΠΑ για ενίσχυση  της 

προσπάθειας αυτής της ΕΑΑΑ.       

       5      Τα παραρτήματα, που  κοινοποιείτε το παρόν, παρακαλούνται: 

               α.  Για την  διοργάνωση, σε συνεργασία με τα τοπικά στρατιωτικά ή 

κρατικά νοσοκομεία και με τους Διοικητές των στρατιωτικών μονάδων της 

περιοχής,  αιμοδοσιών ταυτόχρονα με την ΕΑΑΑ στην έδρα τους.   

              β.  Για ενημέρωση όλων των μελών των τονίζοντας την αναγκαιότητα 

ύπαρξης  και ενίσχυσης της τράπεζας αίματος προτρέποντας τα νεότερα μέλη των 

οικογενειών των να ενισχύσουν τη προσπάθεια αυτή. 

             γ.    Ανάρτηση της παρούσης στις ιστοσελίδες των 

 

                                  Με εκτίμηση για το ΔΣ  

    Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                            Ο Πρόεδρος 
                                        
         Ιωάννης  Κρανιάς                                             Σπυρίδων Καββούρης  
      Αντισμήναρχος (Ρ) ε.α.                                        Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α 

    
 
       

Ακριβές Αντίγραφο  

      
Ασμχος (Ρ)  ε.α. Ιωάννης Κρανιάς                                                                           
Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ 
 


