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Υπεύθυνη  :  Θωμοπούλου Ιωάννα 
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ΚΟΙΝ.: 

   

«              «Εθελοντική Αιμοδοσία στις σχολικές μονάδες ΔΔΕ Αχαΐας»  

   
ΣΧΕΤ.: H υπ΄  αριθμ.  Φ.11/27098/Δ2/10-3-2022/Υ.ΠΑΙ.Θ.: Έγκριση του αιτήματος της Αγωγής Υγείας 

ΔΔΕ Αχαΐας  για τη διενέργεια Εθελοντικής Αιμοδοσίας και ενημερώσεων εντός σχολικών μονάδων  

H υπ΄  αριθμ.  Φ.9.1/ΜΓ/162616/3921/Δ7/13-01-2022/Υ.ΠΑΙ.Θ.: Έγκριση του αιτήματος της 6ης ΥΠΕ για 

την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

H υπ΄  αριθμ.  Φ.2.1./ΜΓ/49460/86018/Δ7./15-07-2021/Υ.ΠΑΙ.Θ.: Έγκριση του αιτήματος του 

Υπουργείου Υγείας για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

 

 Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το 

Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» (ΠΓΝΠ)  

και το Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», προωθεί επί σειρά ετών την ενημέρωση των μαθητών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Εθελοντική Αιμοδοσία καθώς και τη διενέργεια Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας εντός των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της.  

   Ο θεσμός της Εθελοντικής Αιμοδοσίας έχει ήδη εδραιωθεί στα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας με 

πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 

μαθητών και εκπαιδευτικών των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σε θέματα 

Εθελοντικής Αιμοδοσίας.  Προκειμένου αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και την τρέχουσα σχολική 

χρονιά 2021-2022, σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα  υλοποίησης σχετικών ενημερώσεων και 

δράσεων στα σχολεία αρμοδιότητας τής Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  

Φ.11/27098/Δ2/10-3-2022  Έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

Μετά την ολοκλήρωση των ενημερώσεων είναι εφικτό να ακολουθήσει Εθελοντική 

Αιμοδοσία, στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Οι ενημερωτικές παρεμβάσεις και 
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οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του  Κέντρου 

Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ) και του Γενικού Νοσοκομείου 

«Άγιος Ανδρέας». Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών αίματος καθορίζονται από το 

Π.Δ. 138/2005 - ΦΕΚ Α΄ 195/03-08-2005.   

Οι ανωτέρω δράσεις και ομιλίες θα πραγματοποιηθούν ανά τμήμα, με την επίσκεψη έως 

δύο (2) ατόμων, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID19, ενώ η υλοποίησή τους θα 

γίνει με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Οι ενημερώσεις και η εθελοντική αιμοδοσία θα γίνουν παρουσία εκπαιδευτικού, ενώ για τη 

συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων 

τους. 

2. Να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/ντριών και των Συλλόγων Διδασκόντων των 

σχολικών μονάδων, ώστε να μη διαταραχτεί σε καμία περίπτωση η ομαλή λειτουργία των σχολείων.  

3. Απαραίτητη για την είσοδο στα σχολεία και την υλοποίηση των δράσεων είναι η προσκόμιση 

βεβαίωσης του Προϊσταμένου της υπηρεσίας των επισκεπτών. 

4. Τέλος,  κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, το οποίο αφορά σε 

έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων ή φορέων, καθώς και η διάθεση ή προβολή 

μη εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικού υλικού. 

    Για τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων και των Αιμοδοσιών με το Κέντρο Αίματος του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», μπορείτε να επικοινωνείτε 

απευθείας στα τηλέφωνα:  2613604017  ή  2613603668 

 

 
                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΝΤΗ                                                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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