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Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

Η περίοδος που διανύουμε σχεδόν δύο χρόνια τώρα είναι δύσκολη και πρωτόγνωρη. Η 

καθημερινότητα λόγω της πανδημίας της COVID-19 άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη και 

περιόρισε τις δραστηριότητες μας προσπαθώντας να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και 

τους συνανθρώπους μας. Η ανάγκη όμως σε αίμα δεν σταμάτησε ποτέ, είναι σταθερή 365 μέρες 

το χρόνο. Αντίθετα μάλιστα μέσα στην πανδημία αυξήθηκε, αφού δίπλα μας υπάρχουν 

συνάνθρωποι που καθημερινά το χρειάζονται για να βελτιώσουν ή και να σώσουν τη ζωή τους. 

Συνεχίζουμε να προσέχουμε, αλλά συνεχίζουμε και να αιμοδοτούμε προσφέροντας απλόχερα 

με ευσυνειδησία, ευαισθησία και αγάπη, αίμα που είναι δώρο ζωής. 

Συμμετέχουμε μαζικά στην Τράπεζα Αίματος του Σωματείου μας, προτρέποντας ο ένας τον 

άλλον στην ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας με σκοπό και σύνθημα αυτής να είναι: «Κάθε παλιός 

αιμοδότης ας φέρει μαζί του και έναν νέο». 

Σύμφωνα με τις οδηγίες οι υποψήφιοι αιμοδότες πρέπει: 

 Να είναι απολύτως υγιείς και να μην παίρνουν κανένα φάρμακο.  

 Να μην έχουν κάνει χρήση αλκοόλ. 

 Όσοι αιμοδοτήσουν το πρωί θα πρέπει να έχουν φάει οπωσδήποτε πρωινό. 

 Όσοι αιμοδοτήσουν το απόγευμα να έχουν περάσει 2,5 με 3 ώρες από το γεύμα. 

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Αιμοδοσίας του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ»                                      

Γ. Κ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης  

Για τις υπόλοιπες πόλεις, οι συνάδελφοι μπορούν να προσέρχονται να αιμοδοτούν  στα 

κέντρα αιμοδοσίας των κατά τόπους κρατικών νοσοκομείων, αναφέροντας ότι αιμοδοτούν, για 

την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ EUROBANK “UNION” 

που εδρεύει στο  Γ. Κ. Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και να μην ξεχνούν μετά να ζητούν 

σημείωμα-βεβαίωση ότι αιμοδότησαν για το Σωματείο, αντίγραφο του οποίου θα στέλνουν στο 

mail: NGRUNION@UNIONEUROBANK.GR.  

Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε. ο αιμοδότης συνάδελφος 

δικαιούται μία (1) ημέρα άδεια για κάθε αιμοδοσία και μέχρι δύο (2) κάθε έτος, η οποία μετά την 

υπογραφή της Ε.Σ.Σ.Ε μεταξύ της Τράπεζας και του Σωματείου μας στις 30/04/2009, μπορεί να 

μεταφερθεί μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της αιμοδοσίας. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή πρόβλημα προκύψει τις  ημέρες και ώρες της αιμοδοσίας, 

μπορείτε να επικοινωνείτε με τον συνάδελφο Δικαιοφύλαξ Κώστα (κιν: 6977302592).    
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