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 Σας ενηµερώνουµε ότι την 5η Οκτώβρη 2006 οργανώνουµε 
Πανελλαδική Εθελοντική Αιµοδοσία των Εκπαιδευτικών. 
 
 Σας στέλνουµε ανάλογο υλικό µε το e-mail καθώς και αφίσες µε  
 
 Ειδικά για την Αττική, η αιµοδοσία θα πραγµατοποιηθεί στα Γραφεία 
της ΟΛΜΕ (6ος όροφος). 
 
 Σας καλούµε να οργανώσετε σε όλες τις περιοχές την εθελοντική 
αιµοδοσία µε τον τρόπο που κρίνετε προσφορότερο.  

 
 



ΟΛΜΕ   
 

∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 
 

4η ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΗ 2006 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 

 
 Αγαπητοί συνάδελφοι,-σσες, 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της οµοσπονδίας µας για την δηµιουργία 
δικτύου  εθελοντών αιµοδοτών καθηγητών και καθηγητριών σας καλούµε στην 
4η Πανελλαδική Εθελοντική Αιµοδοσία στις 5 Οκτώβρη 2006, ηµέρα που έχει 
οριστεί ως Παγκόσµια Ηµέρα των Εκπαιδευτικών. 

Η επιτυχία της δηµιουργίας οµάδων εθελοντών αιµοδοτών καθηγητών σε 
µόνιµη βάση στις τοπικές ΕΛΜΕ και ο συντονισµός των ενεργειών µας σε 
επίπεδο ΟΛΜΕ, έχει ως στόχο:  

α) την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων µας στο πολύ σηµαντικό θέµα 
της εθελοντικής αιµοδοσίας και την εξασφάλιση της ενεργούς συµµετοχής τους, 
  β) τη συµβολή των εκπαιδευτικών στις αυξηµένες ανάγκες αίµατος της 
χώρας µας, που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (π.χ. πάσχοντες από 
µεσογειακή αναιµία, νεφροπαθείς κ.ά.) ή περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών 
αναγκών (π.χ. πόλεµος, σεισµός κλπ) και 

γ) να είναι δυνατή η προσφορά αίµατος στους συναδέλφους µας ή σε 
συγγενικά µας πρόσωπα σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο. 
 
 
 
Η 4η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΗ 2006 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

(ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 2, 6ος όροφος) 
Από τις 9.30 π.µ. µέχρι τις 13.30 µ.µ. 

 
Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ 

 
• Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18-62 ετών και βάρους τουλάχιστον 50 

κιλών µπορεί να γίνει εθελοντής αιµοδότης. 
 
• Η αιµοδοσία είναι µια διαδικασία απολύτως ασφαλής και ακίνδυνη για 

τον αιµοδότη. 
 
• ∆ίνουµε περίπου  το 1/20 του όγκου του αίµατός µας, όγκος που 

αναπληρώνεται µέσα σε 10 λεπτά, αφού απολαύσουµε ένα χυµό από 
πορτοκάλι και µια φρυγανιά µε τυρί που θα µας προσφέρουν ευγενικά 
τα µέλη του συνεργείου αιµοληψίας. 

 
• Ο υποψήφιος αιµοδότης ελέγχεται από γιατρό πριν την αιµοληψία 

(λήψη ιατρικού ιστορικού, αρτηριακής πίεσης και αιµατοκρίτη ή 
αιµοσφαιρίνης), έτσι που να διασφαλίζεται τόσο η καλή υγεία του δότη 
αλλά και του λήπτη. 

 
Ο εθελοντής αιµοδότης έχει τα παρακάτω «οφέλη»: 

   Α) Πάνω από όλα είναι το αναντικατάστατο συναίσθηµα του 
αλτρουϊσµού και της προσφοράς και η αλληλεγγύη προς τους 
συνανθρώπους µας. 

   Β) Η δωρεάν και υποχρεωτική εξέταση του αίµατος του δότη για 
ασθένειες που µεταδίδονται µέσω του αίµατος (π.χ. ηπατίτιδες, ΑΙDS, 
σύφιλη κλπ).  

        Σηµ.: η ενηµέρωση γίνεται µόνο σε προσωπική βάση. 
   Γ) Η αιµοδοσία συµβάλλει στην ανανέωση των κυττάρων του αίµατος 
και είναι διαδικασία αναζωογόνος για τον οργανισµό µας. 

   ∆) Η απόκτηση κάρτας Εθελοντή Αιµοδότη στην οποία αναγράφονται 
οι αιµοληψίες που συµµετείχε ο δότης καθώς και η Οµάδα αίµατος. 

 
Όταν χρειαστείτε εσείς ή κάποιο συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο 

αίµα, θα πρέπει ν΄απευθυνθείτε στον υπεύθυνο που έχει ορίσει το ∆Σ της 
ΕΛΜΕ ή στην ΟΛΜΕ.  

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ, ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 2 ΑΚΟΜΗ ΗΜΕΡΕΣ. 

 



ΥΠΕΠΘ - ∆2/4620/6-7-98 
 
 
ΘΕΜΑ: Άδειες λόγω αιµοδοσίας 
 
Αναφερόµενοι στο υπό Φ.12.1/1840/20-5-98 έγγραφό σας, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στο αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.531214/16897, 20784/16-11-94 έγγραφο του Υπ. 
Προεδρίας ο αριθµός των ηµερών αδείας, που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί λόγω 
αιµοδοσίας κατά περίπτωση είναι οι εξής: 

1. Εκπαιδευτικός, που δίνει αίµα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, 
δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο κατά την ηµέρα της αιµοδοσίας. 

2. Εκπαιδευτικός, που προσέρχεται από δική του και µόνο πρωτοβουλία σε κέντρο 
αιµοδοσίας για να προσφέρει αίµα δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο 
πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας, µία (1) ηµέρα επιπλέον. 

3. Εκπαιδευτικός, που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιµοδοσίας για 
κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπαιδευτικός που συµµετέχει σε 
οργανωµένη οµαδική αιµοληψία, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο 
πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας, δύο (2) επιπλέον ηµέρες. 

 


