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33
η
 αιμοδοσία συλλόγου 

 

 

Η 33ε εζεινληηθή αηκνδνζία πνπ δηνξγαλώλεη ν ζύιινγόο καο θαη ην 
Ννζνθνκείν «Λαϊθό» ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ηελ Τεηάξηε 6 Οθηωβξίνπ 

2021, ζην πξώελ Δεκαξρείν Υκεηηνύ (αίζνπζα εθδειώζεωλ), Πιαηεία 
Ηξώωλ Πνιπηερλείνπ 1, Υκεηηόο.  

 
Η αηκνδνζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 09.00-13.00. Γηα ηε δηεπθόιπλζε 

ηνπ ζπλεξγείνπ αηκνιεςίαο ζπληζηάηαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ 

λα έρνπλ πξνζέιζεη κέρξη ηηο 12:30. 

αο ππελζπκίδνπκε όηη νη εθπαηδεπηηθνί (κόληκνη θαη αλαπιεξωηέο), πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε νξγαλσκέλε νκαδηθή αηκνιεςία, δηθαηνύληαη εηδηθή άδεηα 

απνπζίαο, κε πιήξεηο απνδνρέο, δύν (2) εκεξώλ γηα έμη (6) αηκνιεςίεο ή 
παξνρέο αηκνπεηαιίσλ ηνλ ρξόλν θαη’ αλώηαην όξην (άρθρο 50, παρ. 5 τοσ 

Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 τοσ Ν.4674/2020 & άρθρο 
81 τοσ Ν.4589/2019). Οη δύν απηέο εκέξεο άδεηαο ρνξεγνύληαη πέξαλ ηεο 

εκέξαο αηκνδνζίαο θαη κπνξνύλ λα ιεθζνύλ ή ζπλερόκελα κε ηνλ 
ρξόλν ηεο αηκνδνζίαο ή νπνηεδήπνηε κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθό έηνο. 

ε θάζε πεξίπησζε, δελ κεηαθέξνληαη ζην επόκελν εκεξνινγηαθό έηνο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ηελ εκέξα ηεο αηκνδνζίαο, δελ πξνζέξρνληαη ζην 

ζρνιείν ηνπο θαη ππνβάιινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο εηδηθήο άδεηαο γηα 
ζπκκεηνρή ζηελ αηκνδνζία πξνζθνκίδνληαο ηε ζρεηηθή βεβαίωζε. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αηκνδνζία ηνπ ζπιιόγνπ 

απαηηνύληαη αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα θαη ΑΜΚΑ. 
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αο ελεκεξώλνπκε όηη νη εθπαηδεπηηθνί, κέιε ηνπ ζπιιόγνπ καο, πνπ 
ζπκκεηέρνπλ θάζε θνξά ζηελ εζεινληηθή αηκνδνζία, δηθαηνύληαη δωξεάλ ηηο 

παξαθάησ ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζην Λατθό Ννζνθνκείν (ώξεο πξνζέιεπζεο 08.30 

– 10.00): 
 

 γεληθή αίκαηνο 
 ζίδεξνο 

 θεξηηίλε 
 θνιηθό νμύ 

 Β12 
 

Όζνη επηζπκνύλ λα δώζνπλ αίκα ζα πξέπεη: 
 

 Να αηζζάλνληαη θαιά, λα κελ έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο θαη λα 
κελ έρνπλ αλάγθε από θαζεκεξηλή ιήςε θαξκάθσλ 

 Να αλαθέξνπλ ηπρόλ αζζέλεηεο θαη θάξκαθα πνπ ιακβάλνπλ ζηνλ 
γηαηξό ηεο αηκνδνζίαο 

 Να κελ έρνπλ πάξεη παπζίπνλν ην πξνεγνύκελν 24σξν ή αζπηξίλε 

ηηο πέληε πξνεγνύκελεο εκέξεο ή αληηβίσζε ηηο δύν πξνεγνύκελεο 
εβδνκάδεο 

 Οη γπλαίθεο λα κελ βξίζθνληαη ζε έκκελν ξύζε 
 Να κελ έρνπλ παξακείλεη γηα έλα ζπλερόκελν εμάκελν ζηελ 

Αγγιία ηελ πεξίνδν 1980 – 1996 (πεξίνδνο έμαξζεο ηεο λόζνπ 
ησλ «ηξειώλ αγειάδσλ») 

 Να έρνπλ θνηκεζεί θαιά ην πξνεγνύκελν βξάδπ (ηνπιάρηζηνλ 5 
ώξεο) θαη λα κελ έρνπλ θάλεη θαηάρξεζε αιθνόι ην πξνεγνύκελν 

12σξν 
 Να έρνπλ πάξεη έλα ειαθξύ πξσηλό 

 Δάλ έρνπλ θάλεη ηαηνπάδ λα έρνπλ παξέιζεη 4 κήλεο 
 Να είλαη 18-65 εηώλ 

 

 

Υπνρξεωηηθή ε ρξήζε κάζθαο 
 
 

Όζοι/όζες αιμοδόηες/ηριες δεν έτοσν ηην ηλεκηρονική κάρηα 
εθελονηή/νηριας αιμοδόηη/ηριας μπορούν 

 να επικοινωνούν με ηο Εθνικό Κένηρο Αιμοδοζίας  

ζηο ηηλέθωνο: 2152157865 

Αριθμός Μηηρώοσ Σσλλόγοσ:10562 

 
  Γηα ην Γ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 
 

 
 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 
 

Διηζάβεη ππξηδάθε 

 


