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Ο κεςμόσ τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ των εκπαιδευτικϊν που διοργανϊνει θ Ο.Λ.Μ.Ε. ςε ςυνεργαςία με 

τισ ΕΛΜΕ,  ςυνεχίηεται και διευρφνεται με επιτυχία, καλφπτοντασ ικανοποιθτικά τισ ανάγκεσ αίματοσ που 

παρουςιάηονται. Το ΔΙΚΤΥΟ ςυμπεριλαμβάνει   ΕΛΜΕ, για κάποιεσ από τισ οποίεσ βγαίνει κοινό πρόγραμμα 

αιμοδοςίασ με ΕΠΑΛ τθσ περιοχισ τουσ, όπου δίνουν εκελοντικά αίμα  εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και 

μακιτριεσ. Υπενκυμίηουμε ότι πραγματοποιοφνται δφο προγράμματα αιμοδοςίασ κάκε ςχολικι χρονιά, 

και θ αυξθμζνθ ςυμμετοχι είναι αναγκαίοσ όροσ για να ςταλεί ςυνεργείο και να ςυνεχιςτεί θ λειτουργία 

κάκε προγράμματοσ.  

Ευχαριςτοφμε από καρδιάσ τουσ ςυναδζλφουσ και τισ ςυναδζλφιςςεσ που ςτθρίηουν  τθν εκελοντικι 

αιμοδοςία, και ελπίηουμε ότι  ο κεςμόσ κα διευρυνκεί ακόμθ περιςςότερο, με τθ ςυμμετοχι νζων 

εκελοντϊν/ντριϊν και περιςςότερων ΕΛΜΕ. Η αιμοδοςία είναι πράξθ αγάπθσ,  απόδειξθ αλλθλεγγφθσ και 

κοινωνικισ ευαιςκθςίασ. Σα αποτελζςματά τθσ ςϊηουν ηωζσ, διότι το αίμα οφτε παράγεται, οφτε 

αντικακίςταται. Μόνο χαρίηεται.  

Σο πρόγραμμα εκελοντικισ αιμοδοςίασ (Οκτώβριοσ - Νοζμβριοσ 2019)   κα διεξαχκεί ςτισ 

παρακάτω θμερομθνίεσ: 

ςτθν  ΟΛΜΕ: Παραςκευι, 11 Οκτωβρίου 2019,  ϊρεσ: 9.30 – 13.00  

                 (Γραφεία ΟΛΜΕ, Κορνάρου 2 και Ερμοφ, 6οσ όροφοσ) 

 

ΗΜΕΡΕ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ςτισ ΕΛΜΕ τθσ Αττικισ  

            ΟΚΣΩΒΡΙΟ  –  ΝΟΕΜΒΡΙΟ  2019 

1. Αϋ-Γϋ ΕΛΜΕ  Βϋ Ακινασ + 2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου,  Τρίτθ 8 Οκτωβρίου 2019,  

             ϊρεσ:  9.30 - 13.00  (2ο  ΕΠΑΛ, Ζλλθσ 3 και Αγ. Παραςκευισ, Χαλάνδρι) 

2. ΕΛΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΜΟΧΑΣΟΤ-Ν. ΜΤΡΝΗ, Τετάρτθ 23 Οκτωβρίου 2019,  

             ϊρεσ: 9.30 - 13.00  (Σχολικό Συγκρότθμα Αγ. Νικολάου, Καλλικζα) 

 

3. ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ , Τετάρτθ 30 Οκτωβρίου 2019, ϊρεσ: 9.30 - 13.00 

               (13ο  Γυμνάςιο Πειραιά, Παπαςτράτου 14)    

4. Αϋ ΕΛΜΕ Δυτ. Ακινασ + 2ο Εςπερινό ΕΠΑΛ Περιςτερίου, Δευτζρα 4 Νοεμβρίου 2019  

               ϊρεσ: 5:30μμ - 8:30μμ, ( 2ο  Εςπερινό ΕΠΑΛ Περιςτερίου, Σπετςϊν 46) 

 

5.  ΒϋΕΛΜΕ Αν. Αττικισ + 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουςίου, Τρίτθ 5 Νοεμβρίου 2019, ϊρεσ: 09.30-13.00 

               (2ο  ΕΠΑΛ Αμαρουςίου, Κτιμα Μακρυκϊςτα, ΕΛΕΣΕ- ΟΑΚΑ) 

 

6. ΓϋΕΛΜΕ Ακινασ + 2ο ΕΠΑΛ Γαλατςίου, Τρίτθ 26 Νοεμβρίου 2019, ϊρεσ: 09.30 - 13.00 

  (2ο  ΕΠΑΛ Γαλατςίου, Σαχγζτου 60, Γκράβα) 

 

7. ΕΛΜΕ Νότιασ Ακινασ,  Τρίτθ 21 Ιανουαρίου 2020, ϊρεσ:  9.30-13.00  (1ο  ΕΠΑΛ Ελλθνικοφ, Στακμόσ 

Μετρό Ελλθνικοφ) 

 



υνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ, 

 

ασ καλοφμε να ςυμμετζχετε ςτθν εκελοντικι αιμοδοςία, προςερχόμενοι ςτθν Ο.Λ.Μ.Ε. ι ςτισ ΕΛΜΕ 

ςτισ προγραμματιςμζνεσ θμερομθνίεσ και δθλϊνοντασ  από πριν διακεςιμότθτα (για  καλφτερθ 

διοργάνωςθ και μικρότερθ αναμονι). 

Καλοφμε τα Δ.. των ΕΛΜΕ όλθσ τθσ χϊρασ να ςυμβάλλουν ςτθ δικτφωςθ και τθν ανάπτυξθ του κεςμοφ, 

λαμβάνοντασ ταυτόχρονα όποιο μζτρο κρίνουν πρόςφορο για τθ μεγαλφτερθ ευαιςκθτοποίθςθ και 

ςυμμετοχι των ςυναδζλφων/ιςςϊν. Αν δεν ζχουν ιδθ δικό τουσ πρόγραμμα αιμοδοςίασ, ασ ζρκουν ςε 

επικοινωνία με τθν ΟΛΜΕ.  

Καλοφμε τουσ διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολείων να ενθμερϊςουν τουσ  υλλόγουσ και να διευκολφνουν 

τουσ εκελοντζσ αιμοδότεσ. Επιςθμαίνουμε ότι οι ςυνάδελφοι μποροφν να αιμοδοτιςουν περιςςότερεσ από 

μία φορά ανά θμερολογιακό ζτοσ, με δικαίωμα χριςθσ των αντίςτοιχων αδειϊν (Ν. 3528/07/ άρ.50/παρ.5), 

κακϊσ δίνεται θ αναγκαία βεβαίωςθ. 

(Συνάδελφοι/ιςςεσ εντόσ ή εκτόσ Αττικήσ που αδυνατοφν να προςζλθουν ςτα καθοριςμζνα κζντρα, μποροφν 

να δώςουν αίμα ςε νοςοκομείο τησ περιοχήσ τουσ  δηλώνοντασ ωσ φορζα το Δίκτυο τησ ΟΛΜΕ).  

Σθλζφωνα επικοινωνίασ: 210-3311354 (ΟΛΜΕ) - Γεωργιάδθσ Θωμάσ: 6906485672 – Γεωργαρίου Μαρία: 

6932103462 – Σηανετάκοσ Νίκοσ: 6944848249 

Για πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν κάρτα αιμοδότθ, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο τθλ. 215-2157865. 

 

Tο μέτρο του Πολιτισμού είναι η Αλληλεγγύη 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ 
 
• Κάκε υγιισ άνδρασ ι γυναίκα 18-62 ετϊν και βάρουσ τουλάχιςτον 50 κιλϊν μπορεί να γίνει εκελοντισ 
αιμοδότθσ. 
• Η αιμοδοςία είναι μια διαδικαςία απολφτωσ αςφαλισ και ακίνδυνθ για τον αιμοδότθ. 
• Δίνουμε περίπου το 1/20 του όγκου του αίματόσ μασ, όγκοσ που αναπλθρϊνεται μζςα ςε 10 λεπτά, αφοφ 
απολαφςουμε ζνα χυμό από πορτοκάλι και ζνα ςνακ που κα μασ προςφζρουν ευγενικά ο φορζασ 
διοργάνωςθσ τθσ αιμοδοςίασ. 
• Ο υποψιφιοσ αιμοδότθσ ελζγχεται από γιατρό πριν τθν αιμολθψία (λιψθ ιατρικοφ ιςτορικοφ, αρτθριακισ 
πίεςθσ και αιματοκρίτθ ι αιμοςφαιρίνθσ), ζτςι που να διαςφαλίηεται τόςο θ καλι υγεία του δότθ, όςο και 
του λιπτθ. 
 
 

Ο εκελοντισ αιμοδότθσ ζχει τα παρακάτω «οφζλθ»: 
 

Α) Πάνω από όλα είναι θ αλλθλεγγφθ προσ τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ και το αναντικατάςτατο ςυναίςκθμα 
του αλτρουϊςμοφ και τθσ προςφοράσ. 
 

Β) Η δωρεάν και υποχρεωτικι εξζταςθ του αίματοσ του δότθ για αςκζνειεσ που μεταδίδονται μζςω του 
αίματοσ (π.χ. θπατίτιδεσ, ΑΙDS, ςφφιλθ κλπ). (Η ενθμζρωςθ γίνεται μόνο ςε προςωπικι βάςθ, με απόλυτθ 
προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων) 



Γ) Η αιμοδοςία ςυμβάλλει ςτθν ανανζωςθ των κυττάρων του αίματοσ και είναι διαδικαςία αναηωογόνοσ για 
τον οργανιςμό μασ. 
 

Δ) Η απόκτθςθ κάρτασ Εκελοντι Αιμοδότθ ςτθν οποία αναγράφονται οι αιμολθψίεσ που ςυμμετείχε ο 
δότθσ κακϊσ και θ Ομάδα αίματοσ. Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ κάρτασ αιμοδότθ, απευκυνκείτε ςτο Εκνικό 
Μθτρϊο Αιμοδοςίασ (Ε.Μ.Α.), ςτο τθλ. 2152157865.  
 
Όταν χρειαςτείτε εςείσ ι κάποιο ςυγγενικό ι φιλικό ςασ πρόςωπο αίμα, κα μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε 
τθν κάρτα ςασ ι να απευκυνκείτε ςτον υπεφκυνο που ζχει ορίςει το Δ.Σ. τθσ ΕΛΜΕ ι τθσ ΟΛΜΕ.  

 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΣΕ ΑΙΜΟΔΟΣΕ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ Ε 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ ΑΔΕΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΚΑΙ 2 ΑΚΟΜΗ 
ΗΜΕΡΕ.  
(N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α, άρκρο 50ϋ και ΔΙΔΑΧ/Φ51/538/12254/14-05-2007 ΥΠ. ΕΣ.) 
 
θμειϊνεται ότι θ ίδια ωσ άνω άδεια χορθγείται και ςτθν περίπτωςθ λιψθσ αιμοπεταλίων. 
 
 Οι δφο αυτζσ θμζρεσ άδειασ είναι πζραν τθσ θμζρασ αιμοδοςίασ και μποροφν να λθφκοφν είτε 
ςυνεχόμενα με το χρόνο τθσ αιμοδοςίασ, ι οποτεδιποτε μζςα ςτο ίδιο θμερολογιακό ζτοσ. ε κάκε 
περίπτωςθ δεν μεταφζρονται ςτο επόμενο θμερολογιακό ζτοσ. 
 
φμφωνα με το Άρκρο 81 ΝΟΜΟ 4589/2019, που ιςχφει από 29/1/2019: «Η παρ. 5 του άρθρου 50 και το 
άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπωσ ζχουν τροποποιηθεί και ιςχφουν, εφαρμόηονται και για τουσ 
προςωρινοφσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ τθσ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςθσ.» 
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