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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ   ΟΛΜΕ  –  ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ 

Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι 

Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουμε στους/στις μαθητές/τριές μας ότι η αλληλεγγύη είναι στάση ζωής και 

μέτρο πολιτισμού. Καθώς μας πληροφορούν όλοι οι υγειονομικοί φορείς ότι οι ανάγκες για αίμα 

πληθαίνουν, η ΟΛΜΕ και το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.  συναισθανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης, και λόγω της 

πανδημίας, καλούμε σε εθελοντική συμμετοχή στις προγραμματισμένες αιμοδοσίες, στην ΟΛΜΕ και τις 

κατά τόπους ΕΛΜΕ, προκειμένου να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη χειμαζόμενη κοινωνία. 

Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η προσφορά αίματος είναι προσφορά ζωής.  

Οι αιμοδοσίες θα πραγματοποιηθούν, όπως πάντα, από τα κλιμάκια του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 

και του νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ» με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Στην 

αιμοδοσία της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ μπορούν να συμμετέχουν πέρα από εκπαιδευτικούς, γονείς και 

ενήλικους μαθητές, όποιος άλλος επιθυμεί να δείξει την αλληλεγγύη του προς τον συνάνθρωπο του.  

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους συνανθρώπους μας που στηρίζουν την εθελοντική αιμοδοσία. Η 
αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης, απόδειξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας. Τα αποτελέσματά 
της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, μόνο χαρίζεται.  

ΟΛΜΕ – ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.: Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022, 

ώρες: 9.30 – 13.00 

(Γραφεία ΟΛΜΕ, Κορνάρου 2 και Ερμού, 6ος όροφος) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022 

ΕΛΜΕ ΝΟΤΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ (1ο ΕΠΑΛ Αλίμου, Δωδεκανήσου και Πάτμου 1): ( 29/9 (9.30 – 13.30) 

ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (13ο Γ/σιο Πειραιά, Παπαστράτου 14): 30/9  (9.30 – 13.00) 

ΕΛΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ- ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Σχολικό συγκρότημα Αγ. Νικολάου, Θησέως 175):   

5/10  (9.30 – 13.00) 

ΕΛΜΕ Α – Γ  Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (2ο  ΕΠΑΛ  Χαλανδρίου, Έλλης 3 κ’ Αγ. Παρασκευής):   7/10  (9.00 – 13.30) 

http://kemete.sch.gr/


Ερμού & Kορνάρου 2, Αθήνα                                                                                                  e-mail:  kemete@sch.gr 
Ermou & Kornarou 2, Athens 105 63, Greece                                                                       e-mail:   kemete@sch.gr 

 

ΟΛΜΕ (Γραφεία ΟΛΜΕ, Κορνάρου 2 και Ερμού, 6ος όροφος):   14/10 (9.30 – 13.00) 

                                                          

 

Για το ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 

 
 
 

                Ο Πρόεδρος 

           
   Γεώργιος Ανδρινόπουλος 

 

 

 
 
 

Η Γενική Γραμματέας 

 
              Μαρία Γεωργαρίου 
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