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ΚΟΙΝ.: 

                                 «ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ  - υλοποίηςη δράςεων Αγωγήσ Τγείασ  

ςε ςχολικζσ μονάδεσ τησ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ» 

 
Η Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ δια τθσ Τπευκφνου Αγωγισ Τγείασ ςε ςυνεργαςία με το 

Κζντρο Αίματοσ του Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Πατρϊν (ΠΓΝΠ) προωκεί επί ςειρά 

ετϊν τθν ενθμζρωςθ των μακθτϊν/τριϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν «Εθελοντική 

Αιμοδοςία» και τθ διενζργεια αντίςτοιχων δράςεων ςτον χϊρο των ςχολικϊν μονάδων τθσ Δ.Δ.Ε. 

Αχαΐασ. 

  Ο κεςμόσ τθσ Εκελοντικισ Αιμοδοςίασ ζχει ιδθ εδραιωκεί ςτα ςχολεία τθσ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ με 

πολφ ςθμαντικά αποτελζςματα. τόχοσ των παρεμβάςεων είναι θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 

μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςε κζματα Εκελοντικισ Αιμοδοςίασ, ϊςτε να διαμορφϊςουν υγιείσ 

ςτάςεισ, ςυνικειεσ και ςυμπεριφορζσ ςτο εν λόγω ηιτθμα. Σο αίμα δεν μπορεί να παραςκευαςτεί 

ςε κανζνα εργαςτιριο και θ μόνθ λφςθ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν είναι θ «προςφορά ηωισ» με 

τθν Εκελοντικι Αιμοδοςία. 

Προκειμζνου αυτι θ προςπάκεια να ςυνεχιςτεί και τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά 2019-2020, 

ςασ ενθμερϊνουμε για τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ αντίςτοιχων παρεμβάςεων και δράςεων 

Εθελοντικήσ Αιμοδοςίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτασ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ.  

Οι Εκελοντικζσ Αιμοδοςίεσ πραγματοποιοφνται είτε ςε οποιοδιποτε δημόςιο νοςοκομείο είτε 

ςτον χώρο των ςχολικών μονάδων τθσ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ με τθν Βοικεια του Ιατρικοφ και Παραϊατρικοφ 

προςωπικοφ που απαρτίηει τθν κάκε μονάδα εκελοντικισ αιμοδοςίασ.  

Απαραίτθτθ προχπόθεςη για την υλοποίηςη τησ δράςησ εντόσ του ςχολικοφ χώρου είναι θ 

υλοποίθςθ ςχετικοφ προγράμματοσ Αγωγισ Τγείασ, αφοφ ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ.  

190790/Δ7/04-12-2019 Εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ. για τον χεδιαςμό και Τλοποίθςθ Προγραμμάτων 

  

χολικζσ Μονάδεσ  Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 
Αχαΐασ 
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χολικϊν Δραςτθριοτιτων – Αγωγισ Τγείασ, «όλεσ οι  δράςεισ που διοργανώνονται από τουσ 

Υπεφκυνουσ Σχολικών Δραςτθριοτιτων – Αγωγισ Υγείασ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, εγκρίνονται από τουσ οικείουσ Διευκυντζσ 

Εκπαίδευςθσ».  

Εκελοντικι Αιμοδοςία είναι δυνατό να πραγματοποιθκεί εντόσ του ςχολείου με τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι /ντριασ και του υλλόγου Διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςτο 

πλαίςιο υλοποίθςθσ Προγράμματοσ Αγωγισ Τγείασ ςτισ εξισ κεματικζσ: Εθελοντιςμόσ, Αιμοδοςία, 

Πρώτεσ βοήθειεσ, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ενεργόσ Πολίτησ. τθν 

Αιμοδοςία ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί και μακθτζσ. θμειϊνεται ότι τα θλικιακά κριτιρια των 

δοτϊν αίματοσ κακορίηονται από το Π.Δ. 138/2005 - ΦΕΚ Αϋ 195/03-08-2005.   

Επιςθμαίνεται ότι οι δράςεισ είναι δωρεάν και προαιρετικζσ για τουσ μακθτζσ και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και κα πραγματοποιθκοφν χωρίσ να παρακωλφεται θ ομαλι λειτουργία των 

ςχολείων και μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ/ τισ Διευκυντζσ /ντριεσ και τουσ υλλόγουσ 

Διδαςκόντων των ςχολικϊν μονάδων, ενϊ για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν /τριϊν απαιτείται θ 

ζγγραφη ςυγκατάθεςη των γονζων και κθδεμόνων αυτϊν. Επιπρόςκετα,  κρίνεται απαραίτθτθ θ 

αποφυγι διάκεςθσ  οποιουδιποτε υλικοφ, θ οποία αφορά ζμμεςθ ι άμεςθ διαφιμιςθ παροχισ 

υπθρεςιϊν ατόμων ι φορζων, κακϊσ και θ προβολι μθ εγκεκριμζνου από το Τπουργείο Παιδείασ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ.  

   Οι δράςεισ Εθελοντικήσ Αιμοδοςίασ μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςε ςυνεργαςία με:   

1. Κζντρο Αίματοσ του Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Πατρϊν «Παναγιά θ Βοικεια»  

2. Σμιμα Αιμοδοςίασ Γενικοφ Νοςοκομείου Πατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ»  

3. Σμιμα Αιμοδοςίασ  Γενικοφ Νοςοκομείου Ανατολικισ Αχαΐασ - Αιγίου  

4. φλλογοσ Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν Κζντρου Τγείασ Χαλανδρίτςασ ςε ςυνεργαςία με το τμιμα   

Αιμοδοςίασ του Γ.Ν.Π  «Ο Άγιοσ Ανδρζασ» 

5. φλλογοσ Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν «Δεςμόσ» ςτο Κ. Τγείασ Ακράτασ 

6. φλλογοσ Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν Ν. Αχαΐασ «Ο Αιμοδότθσ»  

7. φλλογοσ Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν Καραμανδανείου Νοςοκομείου Παίδων Πατρϊν «Ο Άγιοσ 

τυλιανόσ» 

Επιςυνάπτεται: Ζντυπο και p.p. του Εκνικοφ Κζντρου Αιμοδοςίασ και τθσ Πανελλινιασ 

Ομοςπονδίασ υλλόγων Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν (αποτελεί μζροσ εγκεκριμζνου από το ΤΠΑΙΘ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ) 

                                                                                                       Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ 
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