
 

 

 
 

 
 
Αθήνα, 21.01.2011. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΚΑΛΕΜΑ ΣΗ Ο.Α.Σ.Τ.Ε.  
ΣΗΝ 53η ΠΑΝΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΣΗΝ ΠΑΣΡΑ 

25, 26 & 27 Ιανουαρίου 2011 
 

Συνάδελφοι και φίλοι αιμοδότες,  
 

Η Εθελοντική Αιμοδοσία, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελεί πράξη ουσιαστικής 
γενναιοδωρίας και αγάπης προς τους συνανθρώπους μας κι έχει ριζώσει στον τόπο μας 

εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο εθελοντής αιμοδότης είναι πρόσωπο που διαθέτει στους άλλους, 
συχνά χωρίς καν να τους γνωρίζει, εκτός από το αίμα του κι ένα μέρος του ψυχικού του 
πλούτου, με μόνο κριτήριο την ανάγκη του πάσχοντα. Η κοινωνική του αναγνώριση είναι 

κριτήριο αξιολόγησης της ίδιας της κοινωνίας που τον περιβάλλει.  
Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. έχει ξεκινήσει το συντονισμό και την προώθηση του θεσμού της 

Εθελοντικής Αιμοδοσίας στους ασφαλισμένους της, οργανώνοντας συνάντηση στα γραφεία της 

με τους υπευθύνους όλων των Ταμείων, όπου διαπιστώθηκε ότι οι 1.700 φιάλες που 
συγκεντρώνονται συνολικά ετησίως, καλύπτουν πλέον μόνο το 1/3 των αναγκών. Ως εκ τούτου, 

υπάρχει απόλυτη αναγκαιότητα συντονισμού των προσπαθειών για την ανάπτυξη της 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας ευρύτερα.  

Για τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε στην πρώτη για το 2011 Εθελοντική 
Παντραπεζική Αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στις 25, 26 & 27 Ιανουαρίου 
2011 στο Πολυιατρείο της Ο.Α.Σ.Τ.Ε. στην Πάτρα (Πατρέως 6, 4ος όροφος,  

τηλ. 2610-242.780 & 781) και ώρες 08:30 – 13:30 και 19:00 – 21:00.  

 

Η αιμοδοσία διοργανώνεται από την Πνευματική Πολιτιστική Λέσχη  
Σραπεζοϋπαλλήλων  Πάτρας και σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γενικό Κρατικό 

Νοσοκομείο Πατρών ‘Ο ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ’. 
 

Η συμμετοχή όλων μας αποτελεί μια σημαντική πράξη ανθρώπινης προσφοράς. 
 

Με εκτίμηση, 
Για το Δ.. της Ο.Α.Σ.Τ.Ε. 

                        Η Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 
                        ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ      ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΠΕΣΑ 
 

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΑΤΣΟΔΙΑΥΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑΜΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟ 
Ταμεία Υγείας ηων Τραπεζών : Εθνικής (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Αγροηικής (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.), 

Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.) και ηων Δημοζιογράθων (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) 

Πανεπιστημίου 65, 105 64 Αθήνα. 

Tηλ. : 210-32.11.753 & 210-32.11.595, Fax : 210-32.11.595 

Web-page: www.oatye.gr, E-mail : aty1@ath.forthnet.gr 

   O. A. T. Y. E.  

http://www.oatye.gr/
mailto:aty1@ath.forthnet.gr

