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 Αιμοδοσία 1 Απριλίου 
 
 

Τράπεζα Αίματος Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
 
Ο Σύλλογος μας κάθε χρόνο πραγματοποίει εθελοντική αιμοδοσία δύο (2) φορές τους μήνες Ιανουάριο και 
Μάιο. Δυστυχώς όμως, η υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, καθιστά αδύνατη την 
πραγματοποίηση μιας τέτοιας αιμοδοσίας εντός της Τράπεζας.  
 
Παρόλα αυτά, η ανάγκη για αίμα παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που οι αιμοδοσίες έχουν 
περιοριστεί δραστικά λόγω της πανδημίας. Για το σκοπό αυτό η Γραμματεία της Τράπεζας Αίματος των 
εργαζομένων Ν.Τ.Τ σας γνωστοποιεί ότι έχει προγραμματίσει εθελοντική αιμοδοσία,  την Πέμπτη 1 Απριλίου 
στα γραφεία του Συλλόγου Π. Τσαλδάρη 9-11 (Πειραιώς) 1ος όροφος, Τ.Κ. : 10552, Αθήνα, από τις 10:00 π.μ. 
έως 12:30 μ.μ. όπου θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. 
 
Στο πλαίσιο της πανδημίας και των μέτρων προστασίας μας, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μας, 
είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας, καθώς και η μη ύπαρξη παραμικρού συμπτώματος, όπως πυρετός, κ.τ.λ. 
τις τελευταίες 7 ημέρες πριν την αιμοδοσία. 
Η αιμοδοσία διενεργείται σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και διατάξεις υγιεινής και 
προστασίας. 
 
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την Πολιτική Αδειών της 29/01/2015 του Ανθρωπίνου Δυναμικού, οι 
εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν στην εθελοντική αιμοδοσία δικαιούνται μία (1) ημέρα άδεια για κάθε 
αιμοδοσία και μέχρι δύο (2) συνολικά μέρες ανά έτος. Η άδεια θα μπορεί να λαμβάνεται μέχρι και ένα μήνα 
μετά την ημέρα αιμοδοσίας. 
 
Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας αυτής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιμοδοτών , 
παρακαλούμε τους συναδέλφους, οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία, όπως συμπληρώσουν 
τη συνημμένη αίτηση και στη συνέχεια να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στα email syllogos@sett.gr ή μέσω fax 
211 4030020 το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ η σειρά προτεραιότητας με την οποία θα αποσταλούν οι αιτήσεις 
συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με email για την ώρα προσέλευσης καθώς και για το χώρο που 
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θα πραγματοποιηθεί η αιμοδοσία.  
 
Οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται στο δίκτυο θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, γι’ αυτό παρακαλούμε 
τους Προϊσταμένους των Καταστημάτων να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους.  
 
Οι συνάδελφοι της υπόλοιπης Ελλάδας μπορούν να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία, προσφέροντας αίμα για την 
Τράπεζα Αίματος του Τ.Τ. ,  στα κατά τόπους Κρατικά Νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της 
Τράπεζας Αίματος. Ο υπάλληλος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφό της σχετικής βεβαίωσης στο σύλλογο 
για την ενημέρωση του αρχείου μας καθώς το πρωτότυπο θα κατατεθεί στην Τράπεζα για τη λήψη της 
άδειας. 
 
Προσοχή :  Η βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφει ρητά ότι η προσφορά αίματος έγινε για λογαριασμό της 
Τράπεζας Αίματος του ΤΤ Αρ. (Μητρώου Τράπεζας 12396). 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 
 
Πεζούλα Βασιλική: 210 955 5226 
 
Δρίβας Χαράλαμπος: 211 411 4003 –  6979 722 043 
 
 
 
 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


