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                       «Εθελοντική Αιμοδοσία – Ενημερωτικές παρεμβάσεις Αγωγής Υγείας» 

   
ΣΧΕΤ.: H υπ΄  αριθμ. Φ20.1/197191/Δ2/18-11-2016 έγκριση  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 
 Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας διαμέσου της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το 

Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ), προωθεί επί σειρά 

ετών την ενημέρωση των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την «Εθελοντική Αιμοδοσία». 

  Ο θεσμός της Εθελοντικής Αιμοδοσίας έχει ήδη εδραιωθεί στους μαθητές της Αχαΐας με πολύ 

σημαντικά αποτελέσματα. Προκειμένου αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και την τρέχουσα σχολική 

χρονιά 2016-2017, σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα  υλοποίησης σχετικών ενημερώσεων στα 

σχολεία αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας. Μετά την ολοκλήρωση των ενημερώσεων και με τη σύμφωνη 

γνώμη του Διευθυντή /ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, μπορεί να 

ακολουθήσει Εθελοντική Αιμοδοσία, στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές της Γ΄ τάξης 

των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, καθώς και ενήλικες του συγγενικού ή φιλικού περιβάλλοντος των 

μαθητών. Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.   

Οι παρεμβάσεις είναι δωρεάν και προαιρετικές για τους μαθητές και πραγματοποιούνται 

χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους/ τις 

Διευθυντές /ντριες των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η 

έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Επίσης, απαγορεύεται η διάθεση  

οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων ή 

φορέων, καθώς και η προβολή μη εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικού υλικού.  

  
Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 

Αχαΐας 
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  Περιφ/κή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδας 

  Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 

 

 ΘΕΜΑ: 

mailto:health-promotion@dide.ach.sch.gr


 

Σημειώνεται ότι η αιμοδοσία επιτρέπεται μόνο για ενήλικους μαθητές. Τα ηλικιακά 

κριτήρια των δοτών αίματος καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 - ΦΕΚ Α΄ 195/03-08-2005.   

 Επιπλέον, στο ΦΕΚ με αριθμό 2843 (τεύχος Β΄), όπου δημοσιεύτηκε η υπ΄ αρ. 

164510/Γ2/01-11-2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών 

Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, Ημερήσιων και Εσπερινών», ορίζεται: «οι απουσίες μαθητών λόγω 

συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία να μη λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της 

φοίτησης, ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο μαθητής προσφέρει αίμα για ασθενή του 

συγγενικού του περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία 

προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται σε 

πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη 

ομαδική αιμοληψία». 

 

   Τηλ . επικοινωνίας Κέντρου Αιμοδοσίας ΠΓΝΠ: 2613603668 

   

    Συν.:   H υπ΄ αριθμ.  Φ20.1/197191/Δ2/18-11-2016  έγκριση  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
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