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36
ε
 αηκνδνζία ζπιιόγνπ 

 

 

Η 36ε εζεινληηθή αηκνδνζία πνπ δηνξγαλώλεη ν ζύιινγόο καο θαη ην Ννζνθνκείν «Λατθό» 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ηελ Παξαζθεπή 17 Μαξηίνπ 2023, ζην πξώελ Δεκαξρείν Τκεηηνύ, 

Πιαηεία Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ (Κσλζηαληηλνππόιεσο & Κνηπώξσλ), Τκεηηόο. 
 

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 αλαπιεξσηέο), 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 θαη γηα ηνπο κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη γηα ηνπο αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ηνπο. 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 βεβαίσζε.  

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αηκνδνζία ηνπ ζπιιόγνπ απαηηνύληαη 

αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα θαη ΑΜΚΑ. Η ρξήζε κάζθαο είλαη ππνρξεσηηθή. 
  
Γηα ηνλ θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ηόζν ηνπ ζπλεξγείνπ αηκνιεςίαο όζν θαη ηνπ ζπιιόγνπ 

παξαθαινύκε λα δειώλεηε ηελ πξόζεζή ζαο γηα ζπκκεηνρή ζην e-mail: 

takisroumpis@yahoo.gr. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζέιεπζεο ε αηκνδνζία κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε δεκόζην λνζνθνκείν ππέξ ηνπ ζπιιόγνπ (ν αξηζκόο 

κεηξώνπ είλαη 10562). 
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αο ελεκεξώλνπκε όηη νη εθπαηδεπηηθνί, κέιε ηνπ ζπιιόγνπ καο, πνπ ζπκκεηέρνπλ θάζε θνξά 

ζηελ εζεινληηθή αηκνδνζία, δηθαηνύληαη δσξεάλ 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 

 

 

ΕΚΔΟΗ ΚΑΡΣΑ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΗ 
 

Όζνη αηκνδόηεο δελ έρνπλ ηελ ειεθηξνληθή θάξηα εζεινληή αηκνδόηε κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ 

κε ην Δζληθό Κέληξν Αηκνδνζίαο ζην ηειέθσλν: 2152157865. 
 

Ο εζεινληήο αηκνδόηεο κπνξεί λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθό αίηεκα γηα έθδνζε Σαπηόηεηαο 

Δζεινληή Αηκνδόηε κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνύ ρξήζηε πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζην Δζληθό 

Μεηξών Αηκνδνηώλ (ΔΜΑ). 
 

πγθεθξηκέλα, αθνύ ε Τπεξεζία Αηκνδνζίαο θαηαρσξίζεη ζην ΔΜΑ ηελ εζεινληηθή 

αηκνδόηεζε (όρη γηα ζπγγεληθό πεξηβάιινλ), θαηά ηελ νπνία ν  αηκνδόηεο έρεη ζπκπιεξώζεη ζην 

έληππν ηζηνξηθνύ αηκνδόηε όηη επηζπκεί ηελ έθδνζε ηαπηόηεηαο εζεινληή αηκνδόηε θαη εθόζνλ 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ, απνζηέιιεηαη απηόκαηα έλαο κνλαδηθόο θσδηθόο ζην 

θηλεηό ή ην e-mail ηνπ αηκνδόηε γηα ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ ρξήζηε ζην ΔΜΑ. Με ηνλ 

θσδηθό απηό θαη αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο, ν αηκνδόηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ θαη κέζα από απηόλ λα πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία αίηεζεο γηα ηελ 

απόθηεζε Σαπηόηεηαο Δζεινληή Αηκνδόηε. Ζ αίηεζε νινθιεξώλεηαη κε ηελ επηινγή ελόο από 

ηα ζπλεξγαδόκελα ζεκεία δηαλνκήο γηα ηελ παξαιαβή ηεο Σαπηόηεηαο, θαζώο θαη ηελ επηινγή 

κηαο θαηάιιειεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ θαηόρνπ. 
 

Ζ θσηνγξαθία ηνπ θαηόρνπ πξέπεη λα πιεξνί ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 
 

 Σν κέγεζνο ηεο θσηνγξαθίαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 3MB 

 Οη δηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 240ρ240 px 

 Ο ηύπνο ηεο θσηνγξαθίαο πξέπεη λα είλαη jpg 

 Ζ θσηνγξαθία πξέπεη λα είλαη πξόζθαηε, έγρξσκε, ζε νπδέηεξν θόλην θαη λα απεηθνλίδεη 

επθξηλώο κόλν ην πξόζσπν ηνπ δηθαηνύρνπ 

 
 

 



Φσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο ν εηθνληδόκελνο θνξά γπαιηά ειίνπ δελ γίλνληαη δεθηέο. ηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρνπλ πέπια, καληίιηα ή θαπέια ζα πξέπεη λα αθαηξνύληαη. ε πεξηπηώζεηο 

πνπ απηά δελ κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ γηα ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί όηη 

ηα θαιύκκαηα δελ θξύβνπλ νπνηαδήπνηε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ. 
 

 

       Γηα ην Γ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 

 


