
ΤΥΠΕΤ 
 
 

Πρόσκληση Εθελοντικής Αιμοδοσίας 

στη Θεσσαλονίκη 
 

Πέμπτη 16 & Παρασκευή 17 / 03 / 2023  

08:30 - 13:30 
 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ερμού 28 - 4ος όροφος (Γραφεία ΣΥΕΤΕ Βορ. Ελλάδας) 
(υπό την αιγίδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης) 

 

Συνάδελφοι, 
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη υπέρτατης αλληλεγγύης.  
Το Ταμείο μας ανέκαθεν υπήρξε αρωγός όσων μελών βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να 
χρειαστούν φιάλες αίματος. Δυστυχώς, ιδιαίτερα στην τρέχουσα αντίξοη υγειονομική συγκυ-
ρία, υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη διαθεσιμότητας φιαλών.  
Στο πλαίσιο αυτό, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Πέ-
μπτη 16 και την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 στους χώρους του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Γραφείο Βορείου 
Ελλάδος (Ερμού 28, 4ος όροφος) που έχει την ευγενή καλοσύνη για την παραχώρησή τους,  
ώστε να εγγυηθούμε στους ενδιαφερόμενους τις ασφαλέστερες υγειονομικές συνθήκες της 
διαδικασίας.   
Η συμμετοχή των εθελοντών θα γίνεται αυστηρά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού κατά 
τις ώρες 08.30 έως 13.30. 
Προκειμένου να διασφαλισθούν οι κανόνες προφύλαξης λόγω της πανδημίας, οι ενδιαφερό-
μενοι κατά την προσέλευσή τους παρακαλούνται ιδιαιτέρως: 

1. Να προσέρχονται με μάσκα, την οποία θα φέρουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικα-

σίας. 

2. Να έχουν προσυμπληρωμένα τα δύο επισυναπτόμενα έγγραφα (Έντυπο του ΤΥΠΕΤ 

με τα Ατομικά Στοιχεία τους & Έντυπο του Υπουργείου με το Ιστορικό Αιμοδότη/Αι-

μοδότριας). 

Για τους ενδιαφερόμενους, επισημαίνονται επίσης τα ακόλουθα: 

 Όσοι έχουν νοσήσει από COVID, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί διάστημα ενός μη-

νός που είναι ασυμπτωματικοί.  

 Οι εμβολιασμένοι (χωρίς συμπτώματα) μπορούν να αιμοδοτήσουν από την αμέσως 

επόμενη του εμβολιασμού ημέρα. 

Υπενθυμίζεται ότι στους εθελοντές αιμοδότες χορηγούνται δύο (2) επιπλέον της προβλεπό-
μενης ημέρες αδείας.   
Συνάδελφοι,  
Σε αυτήν τη δύσκολη εποχή που όλοι μας διανύουμε, είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη 
η συνδρομή όλων μας για την στήριξη της Τράπεζα Αίματος του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στη Θεσσαλονίκη.  
 

Στοιχεία Επικοινωνίας για πληροφορίες & ραντεβού 
 

Τηλέφωνα:  2310.267838, 2310.227991, 2310.281936 
E mail        : tomproukidou.eugenia@typet.groupnbg.com 
                    pronoia.thes@typet.groupnbg.com 
                    thessaloniki@typet.groupnbg.com 

Επισυνάπτονται δύο (2) έντυπα 

mailto:tomproukidou.eugenia@typet.groupnbg.com
mailto:thessaloniki@typet.groupnbg.com


 

 

 
o 10΄ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΖΩΗ! 
o Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ! 
o ΤΟ ΑΙΜΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΓΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ. 
o Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΛΛΗΓΕΓΓΥΗ. 

 


