
 

    

 

 

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021  

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τoν Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Εθελοντική αιμοδοσία με βάση την Αρχή της μη Διάκρισης 

Γιατροί, νοσοκομεία και υπηρεσίες απ΄ όλο τον κόσμο ανησυχούν για τα 
αποθέματα αίματος. Έρευνες έχουν δείξει ότι ενώ το 75% του πληθυσμού 
μπορεί κάποια στιγμή της ζωής του να χρειαστεί μετάγγιση αίματος μόνο ένα 
μικρό ποσοστό περίπου 1,5% είναι αιμοδότες. Στην εποχή της πανδημίας η 
μείωση αγγίζει και το 40% σε μονάδες αίματος που συλλέγονται πλέον στη 
χώρα μας. 

Για τη χώρα μας οποιοδήποτε άτομο έχει έρθει σε σεξουαλική επαφή με άτομο 

του ίδιου φύλου θεωρείται ομοφυλόφιλο και αποκλείεται από την αιμοδοσία. 

Στο έντυπο μάλιστα που πρέπει να συμπληρώσει ο εθελοντής/ντρια πριν την 

αιμοδοσία αναγράφεται «ΠΡΟΣΟΧΗ!-ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΙΜΑ 

1. Όποιος έχει έστω και μια ομοφυλοφιλική σχέση από το 1977». 

Βαδίζοντας προς μια κοινωνία συμπερίληψης και ισοτιμίας, η πολιτεία οφείλει 

να αναθεωρήσει άμεσα την ‘μεσαιωνική’ αυτή προσέγγιση. Σε χώρες όπως η 

Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, δεν εφαρμόζεται κανένας διαχωρισμός 

μεταξύ ομοφυλόφιλων ή ετεροφυλόφιλων. Στις ΗΠΑ, στον Καναδά αλλά και σε 

Βρετανία και Γαλλία ο σχετικός κανονισμός προβλέπει την αποχή από τη 

σεξουαλική δραστηριότητα για 3-5 μήνες. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Δεσμεύεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μη 
στιγματίζονται κοινωνικές ομάδες και να μην αποκλείονται από μια τόσο 
σημαντική πράξη αλληλεγγύης; Δεσμεύεται να αντικαταστήσει τις  «ελληνικές 
προκαταλήψεις» με σύγχρονους επιστημονικούς ελέγχους και κριτήρια 
εστιασμένα στις ασφαλείς ατομικές σεξουαλικές πρακτικές και όχι στο φύλο 
και στο σεξουαλικό προσανατολισμό των συντρόφων; 

2. Δεσμεύεται να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησής του από 
τους εκατοντάδες εθελοντές/τριες αιμοδότες οι οποίοι/ες δίνουν αίμα 
προσπερνώντας την προσβολή της αξιοπρέπειας τους όπως αυτή αναγράφεται 
στον έντυπο αιμοδοσίας;  

Ο Ερωτών Βουλευτής 
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