
                                                                                                    
                                                                    

 
 Εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 5661/2002 απόφαση και καταχωρήθηκε µε αυξ. αρ 24/65 ειδ 5389 στα βιβλία σωµατείων του 

 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 26/09/02 

                                                                                                                                                Σελ. 1/3 

            ΣΣ..  ΕΕ..  ΚΚ  ΤΤ..  
ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ          ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  

ΣΣΤΤΗΗΝΝ      ΚΚΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ    ΑΑ..  ΕΕ..  

Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός 

Τηλ:2106505606 -fax:2106532914 

                   em a i l : sekt @ ktimatologio . gr                                                            

                 w  w  w  . s  e  k  t  - n e t . g r  

 

Χολαργός, 9/10/2009 

Α.Π. : 70 / 09 

Προς :    Κτηµατολόγιο Α.Ε.  

 

Υπόψη : Γενικού ∆ιευθυντή, κου Κων/νου Κυριαζή 

                      

Κοιν. :    Κο Χρήστο Γούλα, Πρόεδρο της Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

   Κο Γεώργιο Κατσιάρη, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

   ∆ιευθυντή ∆ιοικητικού, κου Χαράλαµπου Κοσσυβάκη 

   Εργαζοµένους στην Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

            

            
Θέµα :  «Τράπεζα αίµατος» της Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

 

 

Κύριε Γενικέ, 

 

Είναι γεγονός ότι η συγκεκριµένη συλλογική προσπάθεια των εργαζοµένων 

δηµιουργίας και διατήρησης της «Τράπεζα αίµατος», έχει κατ’ επανάληψη 

αναγνωριστεί όχι µόνο από την ∆ιοίκηση αλλά και εµπράκτως από τους εργαζοµένους 

ως υπέρτατη ανιδιοτελής προσφορά προς τον συνάνθρωπο µας.  

Πρόσφατα µετά από έκτακτο περιστατικό το οποίο έχριζε άµεσης ανάγκης αίµατος, 

κινητοποιήθηκε ο υπεύθυνος της διαχείρισης ∆ηµήτρης Σκαγιάς και µέσω του 

νοσοκοµείου «ΕΛΠΙΣ» δόθηκαν για το σκοπό αυτό φιάλες αίµατος για την κάλυψη του 

περιστατικού. Η συγκεκριµένη περίπτωση απαιτούσε πολλαπλάσια ποσότητα από αυτή 

η οποία τελικά διατέθηκε από την «Τράπεζα αίµατος». Για τον λόγο αυτό υπήρξε 

άµεση κινητοποίηση από τους εργαζοµένους οι οποίοι ευρίσκονταν την ηµέρα εκείνη 

στο γραφείο του συναδέλφου και προσέφεραν επιπλέον φιάλες αίµατος πηγαίνοντας 

την ηµέρα εκείνη για έκτακτη αιµοδοσία. 

Το περιστατικό αυτό έδωσε το έναυσµα για συζήτηση-προβληµατισµό και εξεύρεση 

τρόπων έτσι ώστε η όποια µεταγενέστερη περίπτωση να αντιµετωπισθεί ακόµα 
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καλύτερα και όχι ενδεχοµένως αποσπασµατικά. 

Για τον σκοπό αυτό στις 28 Σεπτεµβρίου υπήρξε συνάντηση µε εκπρόσωπο του 

νοσοκοµείου ΕΛΠΙΣ. Στην συνάντηση αυτή παρόντες εκτός των εκπροσώπων του 

Σ.Ε.ΚΤ. ήταν και οι Β. Αυδίκος (Προϊστάµενος τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού) και 

ο ∆. Σκαγιάς (υπεύθυνος για την ∆ιαχείριση της «Τράπεζα αίµατος»). 

 

Στην συζήτηση αυτή η εκπρόσωπος του νοσοκοµείου δήλωσε ότι η εικόνα που 

παρουσιάζει η διαχείριση και η αποδοτικότητα της «Τράπεζας αίµατος» της 

Κτηµατολόγιο Α.Ε. είναι άριστη. Επίσης τόνισε ότι οι όποιες δυσλειτουργίες έχουν 

παρατηρηθεί, όπως η πρόσφατη, είναι διότι το διάστηµα µεταξύ Αυγούστου και 

Σεπτεµβρίου γενικά η αιµοδοσία στην χώρα µας παρουσιάζει ιδιαίτερο πρόβληµα και η 

λύση έρχεται δυστυχώς πολλές φορές από το εξωτερικό.  

Στη συζήτηση αυτή η εκπρόσωπος του νοσοκοµείου ΕΛΠΙΣ ρωτήθηκε πως θα 

µπορούσαµε να βελτιώσουµε από την δική µας πλευρά την όλη διαδικασία έτσι ώστε 

να γίνουµε αρωγοί στην προσπάθεια που κάνει η χώρα µας  για την κάλυψη των 

αναγκών αυτών και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή.  

Καταλήξαµε πως η όσο το δυνατόν καλύτερη ενηµέρωση των εργαζοµένων για το 

θέµα αυτό είναι στις άµεσες προτεραιότητές µας καθώς όλοι µας θα πρέπει να 

γνωρίζουµε το πρόβληµα που υπάρχει και ότι η λύση είναι η άµεση κινητοποίηση όλων 

µας προς την κατεύθυνση της ενεργούς εθελοντικής προσφοράς. 

Επίσης πολλοί εθελοντές αιµοδότες θέλουν και µπορούν να δίνουν και τρίτη φορά 

µέσα στον ίδιο χρόνο αίµα και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την µετακίνηση των δύο 

ετήσιων κύκλων αιµοδοσιών που διεξάγονται στην εταιρεία µας.  

Συγκεκριµένα ο 1
ος

 κύκλος αιµοδοσίας να πραγµατοποιείται στα µέσα Μαρτίου και ο 

2
ος 

 περί τα µέσα Νοεµβρίου. Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα όταν 

προκύψει έκτακτη ανάγκη σε περίοδο που τα αποθέµατα είναι περιορισµένα 

(Αύγουστος – Σεπτέµβριος) να µπορούν οι εθελοντές αιµοδότες να καλύπτουν τα όποια 

κενά εκείνη την χρονική στιγµή που η «Τράπεζα Αίµατος» αδυνατεί να καλύψει 

επείγουσα ανάγκη.  

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρξει πολύ καλός συντονισµός µεταξύ των 

εθελοντών και βέβαια ενηµέρωση τους την σωστή χρονική στιγµή που προκύψει 

κάποιο περιστατικό. 
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Στην διάθεσή σας για την όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση της προτεινόµενης 

διαδικασίας η οποία πιστεύουµε να υιοθετηθεί και να στηριχθεί από το σύνολο των 

εργαζοµένων. 

   

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ.Ε.ΚΤ. 

 

 

 Ο Πρόεδρος   

Νίκος Παραµάνας  

  


