
ΔΙΚΣΤΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΩΝ 

 ΟΛΜΕ - ΕΛΜΕ 
  ΗΜΕΡΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  

ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ και ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΩΝ 
 Σσλετίδοληας ηελ προζπάζεηά κας γηα ηελ δεκηοσργία δηθηύοσ  εζειοληώλ αηκοδοηώλ 

θαζεγεηώλ θαη θαζεγεηρηώλ δηοργαλώλοσκε από ηολ Οθηώβρηο κέτρη ηο Δεθέκβρηο ηοσ 

2011, ΗΜΕΡΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Καζεγεηώλ θαη Καζεγεηρηώλ. 

 Το ΔΣ ηηρ ΟΛΜΕ εςσαπιζηεί από καπδιάρ ηα Δ.Σ. ηων ΕΛΜΕ καθώρ και ηοςρ 

ζςναδέλθοςρ και ηιρ ζςναδέλθιζζερ πος ανηαποκπίθηκαν μέσπι ζήμεπα ζηην ππωηοβοςλία ηηρ 

ομοζπονδίαρ μαρ για ηην δημιοςπγία Πανελλαδικού Δικηύος Ομάδων Εθελονηών Αιμοδοηών. 

Καιούκε ηα ΔΣ ηωλ ΕΛΜΕ όιε ηες τώρας λα οργαλώζοσλ εζειοληηθές αηκοδοζίες ηωλ 

ζσλαδέιθωλ κας ζηελ περηοτή ηοσς. 

Όπωρ έσοςμε επανειλημμένα ηονίζει, η επιηςσία ηηρ δημιοςπγίαρ ομάδων εθελονηών 

αιμοδοηών καθηγηηών ζε μόνιμη βάζη ζηιρ ΕΛΜΕ και ο ζςνηονιζμόρ ηων ενεπγειών μαρ ζε 

επίπεδο ΟΛΜΕ, έσει ωρ ζηόσο:  

α) ηην εσαηζζεηοποίεζε ηων ζςναδέλθων μαρ ζηο πολύ ζημανηικό θέμα ηηρ εθελονηικήρ 

αιμοδοζίαρ και ηην εξαζθάλιζη ηηρ ενεπγούρ ζςμμεηοσήρ ηοςρ, 

  β) ηη ζσκβοιή ηωλ εθπαηδεσηηθώλ ζηιρ αςξημένερ ανάγκερ αίμαηορ ηηρ σώπαρ μαρ, πος 

αθοπούν εςαίζθηηερ κοινωνικέρ ομάδερ (π.σ. πάζσονηερ από μεζογειακή αναιμία, νεθποπαθείρ 

κ.ά.) ή πεπιπηώζειρ έκηακηων κοινωνικών αναγκών (π.σ. πόλεμορ, ζειζμόρ κλπ) και 

γ) να είναι δςναηή η προζθορά αίκαηος ζηοσς ζσλαδέιθοσς μαρ ή ζε ζςγγενικά μαρ 

ππόζωπα ζε πεπιπηώζειρ πος αςηό είναι αναγκαίο. 

ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ OI ΑΙΜΟΔΟΙΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΟΤΝ: 

 

ςτθν ΟΛΜΕ 
ΕΡΜΟΤ και ΚΟΡΝΑΡΟΤ 2, 6οσ όροφοσ, 

τθν ΠΕΜΠΣΗ 6-10-2011  
 

ςτθν Α-Γ ΕΛΜΕ Β΄ ΑΘΗΝΑ 
2Ο ΕΠΑΛ, Ζλλθσ 3 και Αγ. Παραςκευισ, Χαλάνδρι, 

τθν ΔΕΤΣΕΡΑ 24-10-2011 

  
ςτθν ΕΛΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ  – Ν. ΜΤΡΝΗ  

χολικό ςυγκρότθμα Αγίου Νικολάου, Καλλικζα, 
τθν ΣΡΙΣΗ 29-11-2011 

  
  

ςτθν  ΕΛΜΕ ΝΟΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 
ΕΠΑΛ Ελλθνικοφ,  Ελ. Βενιηζλου 2-4  

τθν ΠΑΡΑΚΕΤΗ 2-12-2011 

  

ςτθν ΕΛΜΕ Β΄ ΔΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ 
Κλειςτό Γυμναςτιριο 2ου Λυκείου, 

Αναγεννιςεωσ και Επαφλεωσ, Παλατάκι  Χαϊδαρίου 
τθν ΔΕΤΣΕΡΑ 24-10-2011 

  

ςτθν ΕΛΜΕ ΕΛΕΤΙΝΑ 
2ο Γεν. Λφκειο (Πυρουνάκειο), Ιερά Οδόσ & Παγκάλου, Ελευςίνα 

τθν ΔΕΤΣΕΡΑ 24-10-2011 
 

ςτθν ΕΛΜΕ Γ ΑΘΗΝΑ 
Σαχγζτου 60 (Γραφεία ΕΛΜΕ, Πολιτιςτικό Γκράβασ) 

τθ ΔΕΤΣΕΡΑ 14-12-2011  
 

από τις 9.30 π.μ. μέχρι τις 13.00 μ.μ. 


