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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η TRASTOR ΑΕΕΑΠ στο πλευρό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)  

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor ΑΕΕΑΠ κ. Τάσος Καζίνος μαζί με ομάδα στελεχών της εταιρείας 
επισκέφθηκαν χθες το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), όπου τους υποδέχτηκαν ο Υφυπουργός 
Υγείας κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης και ο Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.Α. κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, 
αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή της Trastor, η οποία ανέλαβε το κόστος αναβάθμισης των 
εργαστηρίων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ενισχύοντας έτσι τον κομβικό ρόλο του Κέντρου στη 
διάγνωση κρουσμάτων κορωνοϊού.  

 
Ο κ. Τάσος Καζίνος ξεναγήθηκε στους χώρους των εργαστηρίων και ενημερώθηκε αναλυτικά για τις 
δραστηριότητες του Κέντρου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού. 
Επίσης, ο Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.Α. κ. Κατσίβελας παρουσίασε στον κ. Καζίνο τους στόχους και την 
εθνική στρατηγική του Ε.ΚΕ.Α. για την αιμοδοσία που έχει σχεδιαστεί υπό το μήνυμα «Δώσε αίμα. 
Μοιράσου τη ζωή». Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε, συζητήθηκαν και οι 
δυνατότητες για περαιτέρω ενίσχυση του έργου και της αποστολής του Ε.ΚΕ.Α. 
 
Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor και η ομάδα στελεχών της, 
έδωσαν αίμα, ενισχύοντας έμπρακτα την εθελοντική αιμοδοσία και κάνοντας πράξη την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα. 
 
Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, κ. Παναγιώτης Κατσίβελας δήλωσε: 
«Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας με την απόλυτη στήριξη του Υπουργείου Υγείας, επεκτείνει τις 
δραστηριότητές του προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία και την ιατρική κοινότητα. 
Ως γνωστόν το Ε.ΚΕ.Α συμμετέχει καθοριστικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας 
COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Trastor ΑΕΕΑΠ για την πολύ σημαντική 
δωρεά που πραγματοποίησε για τη δημιουργία εργαστηρίου υψηλής βιοασφάλειας, ώστε το Ε.ΚΕ.Α. 
να μετατραπεί σε κέντρο ελέγχου του SARS-CoV-2». 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor ΑΕΕΑΠ, κ. Τάσος Καζίνος δήλωσε:  
«Τον Απρίλιο η Trastor ανέλαβε το κόστος αναβάθμισης των εργαστηρίων του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες του Κέντρου για μοριακούς ελέγχους για τη 
διάγνωση κρουσμάτων κορωνοϊού. Σήμερα, είμαστε πάλι στο πλευρό του Κέντρου με ομάδα 
στελεχών μας για να αγκαλιάσουμε έμπρακτα την εθελοντική αιμοδοσία και να κάνουμε πράξη την 
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Όταν νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο, έχουμε μόνο καλά 
αποτελέσματα για όλους. Eνώνοντας δυνάμεις, με ευθύνη και αλληλεγγύη μπορούμε να χτίσουμε 
ένα αύριο ελπίδας και ευημερίας». 
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