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Ανάσα ζωής από την Grecotel 

H Grecotel συνεχίζοντας το οργανωμένο πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας που έχει 
εντάξει στο πλάνο Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου συγκέντρωσε 280 μονάδες 
αίματος το 2019. 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της Τράπεζας Αίματος της Grecotel, που ιδρύθηκε το 1982, 
διοργανώθηκαν εθελοντικές αιμοδοσίες στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα 
καθώς και στα ξενοδοχεία της Grecotel Corfu Imperial, Eva Palace και Lux Me Daphnila Bay 
Dassia στην Κέρκυρα, Κos Imperial Τhalasso και Royal Park στην Κω, Lux Me Rhodos στη Ρόδο, 
Riviera Olympia & Aqua Park στην Κυλλήνη και Amirandes, Creta Palace, Marine Palace & 
Aqua Park, Lux Me White Palace, Caramel, Grand Leoniki Residence και Villa Oliva στην Κρήτη. 

Στην Αθήνα η αιμοδοσία διεξήχθη σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας της Ογκολογικής 
Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα» του Γ.Ν.Π. «Η Αγία Σοφία», ενώ 
στις υπόλοιπες περιοχές σε συνεργασία με τα τοπικά Νοσοκομεία.   

Στα πλαίσια στήριξης του φορέα «Όραμα Ελπίδας» έγιναν και 13 εγγραφές εθελοντών δοτών 
μυελού των οστών.  Η συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό αυτό μετρά από το 
2015, όπου έγιναν εγγραφές εθελοντών δοτών στο προσωπικό της Grecotel στην Αθήνα και 
Κρήτη, καθώς και μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εγγραφών νέων 
εθελοντών δοτών στο Ρέθυμνο, ενώ το 2016 στην Αλεξανδρούπολη με αντίστοιχες εγγραφές 
και του προσωπικού του ξενοδοχείου Astir*Egnatia Alexandroupolis.  Eπίσης, η συνεργασία 
μετρά ερανικούς κουμπαράδες στα 32 ξενοδοχεία του Ομίλου καθώς και χορηγικές 
φιλοξενίες δοτών με σκοπό τη μεταμόσχευση μυελού των οστών στα ξενοδοχεία Αθηνών. Για 
το σκοπό αυτό μάλιστα, ο ιδρυτής της Grecotel, κ. Νίκος Δασκαλαντωνάκης, έχει βραβευτεί 
από την Πρόεδρο του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» κα. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη. 

Το Τμήμα Προσωπικού συγχαίρει το προσωπικό για την σταθερή και συνειδητή συμμετοχή 
του στο ετήσιο πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας, όπου το ενδιαφέρον για τον 
συνάνθρωπο γίνεται ζωή στην πράξη. Η έννοια της αλληλεγγύης, της υποστήριξης και της 
πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου αποτελεί καθημερινή μέριμνα και 
αξία της Grecotel στα σχεδόν 50 χρόνια λειτουργίας της.  

 


