
 
 

 
 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 093 / 15 -11 -2022 

 

Εθελοντική  Αιμοδοσι α  

Τρα πεζας Αι ματος Union 

22 και 23 Νοεμβρι ου 2022 

Αγαπήτοί συνάδελφοι,  
 
 

Συμμετέχουμε μαζικά στήν Τράπεζα Αίματος του Σωματείου μας, προτρέποντας ο ένας τον 
άλλον στήν ιδέα τής εθελοντικής αιμοδοσίας. 

Με τήν παράκλήσή να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αιμοδότες τα πρωινά, που 
το Κέντρο έχει περισσότερο Προσωπικό, παρακαλούνται ακόμή μια φορά οι υπεύθυνοι των 
μονάδων, να διευκολύνουν τους συναδέλφους που θέλουν να αιμοδοτήσουν. 

 

Σύμφωνα με τις οδήγίες οι υποψήφιοι αιμοδότες πρέπει: 
 

 Να είναι απολύτως υγιείς και να μήν παίρνουν κανένα φάρμακο.  
 Να μήν έχουν κάνει χρήσή 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 πραγματοποιήθεί την Τρίτη 22 Νοεμβρίου & την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου           
στο Κέντρο Αιμοδοσίας του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» Γ. Κ. Ν. Θεσσαλονίκης (δεξιά από τήν είσοδο                  
τής Οδ. Κωνσταντινουπόλεως), το πρωί από τις 08:30 έως τις 13:30 και το απόγευμα από             
τις 17:00 έως τις 19:00. 

Για τις υπόλοιπες πόλεις, οι συνάδελφοι μπορούν να προσέρχονται στα Κέντρα Αιμοδοσίας 
των κατά τόπους κρατικών νοσοκομείων, χωρίς να ξεχνούν να αναφέρουν ότι αιμοδοτούν για 
την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ EUROBANK “Union” (Κωδ. 11581) που 
εδρεύει στο  Γ. Κ. Ν. Θεσσαλονίκής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και μετά να ζήτούν σήμείωμα-βεβαίωσή ότι 
αιμοδότήσαν, αντίγραφο του οποίου πρέπει να στέλνουν στο email nmartidis@unioneurobank.gr.  

Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε. ο αιμοδότής συνάδελφος 
δικαιούται μία (1) ημέρα άδεια για κάθε αιμοδοσία και μέχρι δύο (2) κάθε έτος, ή οποία μετά 
τήν υπογραφή τής Ε.Σ.Σ.Ε μεταξύ τής Τράπεζας και του Σωματείου μας στις 30/04/2009, μπορεί να 
μεταφερθεί μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της αιμοδοσίας. 

Σας περιμένουμε όλους  

Για Το Γραφείο Βορείου Ελλάδος  
 

Νίκος Μαρτίδης 
 Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σωματείου Union Eurobank 

Τηλ.: 2310285781-2, 6944888588 - email: nmartidis@unioneurobank.gr
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