
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: “... Ας στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και συμπαράστασης στο 

Εθνικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας την ώρα που δίνει την τελική του μάχη με τον κορωνοϊό...” 

ΝΕΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ εθελοντικής ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ από 10 έως 14 ΜΑΪΟΥ  

 

Μήνυμα ζωής, ελπίδας και στήριξης στο εθνικό σύστημα δημόσιας υγείας, στο 

ιατρικό - νοσηλευτικό προσωπικό και στους  πάσχοντες συμπολίτες μας στην κρίσιμη μάχη 

τους με την πανδημία, στέλνει ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη με τη νέα Εβδομάδα 

εθελοντικής Αιμοδοσίας που διοργανώνει από τη Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 

14 Μαΐου στις δημοτικές του ενότητες.  

Με αυτή τη νέα πρωτοβουλία αγάπης και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, όπως και 

με αυτές που θα ακολουθήσουν και θα συνεχιστούν ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη βάζει τον 

πήχη ακόμη πιο ψηλά με στόχο σε βάθος χρόνου η Τράπεζα Αίματος που έχει 

δημιουργηθεί να είναι σε θέση να καλύπτει την ανάγκη σε αίμα για κάθε δημότη του 

Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. 

Θα προηγηθεί απολύμανση σε όλους τους χώρους, ενώ στη διάρκεια της αιμοδοσίας θα 

τηρηθούν όπως κάθε φορά σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες οι οδηγίες και τα 

προβλεπόμενα μέτρα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Εθνικού 

Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) για την ασφάλεια και προστασία των αιμοδοτών. Επίσης 

σύμφωνα, με τους κανόνες που όρισε το νοσοκομείο, η προσέλευση θα γίνεται με 

ελεγχόμενη ροή και θα τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση ανά αιμοδότη.  

Οι αιμοδοσίες θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

 Δευτέρα 10 Μαΐου, ώρα 12:00π.μ –19:00μ.μ., ΚΑΠΗ Φιλύρου (Πλατεία Φιλύρου),  

 Τρίτη 11 Μαΐου, ώρα 12:00π.μ.–19:00μ.μ., πρώην Κοινοτικό Κατάστημα 

Ασβεστοχωρίου και για τους κατοίκους της Εξοχής (Μακεδονομάχων και Ευζώνων 

1,  Ασβεστοχώρι)  

 Τετάρτη 12 Μαΐου, ώρα 12:00π.μ.–19:00μ.μ., Α΄ ΚΑΠΗ Πυλαίας (Πολυτεχνείου 

11, Πυλαία) 

 Πέμπτη 13 Μαΐου, ώρα 12:00π.μ.–19:00μ.μ., Δημαρχείο Πανοράματος (Απ. 

Σαμανίδη 21, Πανόραμα)  

 Παρασκευή 14 Μαΐου, ώρα 12:00π.μ. – 19:00μ.μ. αίθουσα «Ι. Μανωλεδάκης» 

της Δ.Κ. Χορτιάτη (Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρίου 102, Χορτιάτης)  

“Ας κάνουμε πράξη το πανανθρώπινο μήνυμα Αγάπης και Αλληλεγγύης συμμετέχοντας 

όλοι στη νέα εθελοντική αιμοδοσία του δήμου μας που διοργανώνουμε κι αυτή τη φορά σε 

συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”. Ας στείλουμε ένα μήνυμα 

αισιοδοξίας και στήριξης στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους ασθενείς μας αυτή την 

ώρα που το Εθνικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας δίνει την κρίσιμη, την τελική του μάχη κατά 

του covid-19. Αφιερώνοντας λίγο από τον χρόνο μας, λίγες σταγόνες από το αίμα μας 

μπορούμε να ενισχύσουμε τα αποθέματα στις τράπεζες αίματος, να χαρίσουμε ελπίδα, 

χαμόγελο και αισιοδοξία στους πάσχοντες συμπολίτες μας, να τους προσφέρουμε το 

πολύτιμο, το ανεκτίμητο δώρο της ζωής” τονίζει ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.  



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ και ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ των ΟΣΤΩΝ 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας σχετικά με τον 

εμβολιασμό, οι αιμοδότες που έχουν εμβολιαστεί μπορούν να δώσουν αίμα αρκεί να 

μην έχουν συμπτώματα και να έχουν περάσει 48 ώρες από τον εμβολιασμό τους. 

Αντίστοιχα αιμοδότες που πρόκειται να εμβολιαστούν κι έχουν νοσήσει από  Covid-19, 

μπορούν να προσέλθουν εφόσον έχει παρέλθει διάστημα  28 ημερών από την αποδρομή 

των συμπτωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 

2310331093 και στο email: koinonika@pilea-hortiatis.gr  

Επιπλέον οι εθελοντές αιμοδότες εκτός από την προσφορά αίματος, θα έχουν τη 

δυνατότητα, εάν θέλουν, να συμμετάσχουν στην εκστρατεία αλληλεγγύης του δήμου μας 

προς τους πάσχοντες συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη από μεταμόσχευση μυελού των 

οστών. Συγκεκριμένα θα ενημερώνονται για τη δωρεά μυελού των οστών από  εθελοντές 

και στελέχη του Τοπικού Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του δήμου 

Πυλαίας – Χορτιάτη και στη συνέχεια εάν ενδιαφέρονται θα μπορούν να εγγράφονται ως 

δότες/ δότριες Μυελού των Οστών και Αιμοπεταλίων καθώς επίσης και στον κατάλογο του 

Δικτύου Αιμοπεταλίων του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». 
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