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ΟΠΩ Ο ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ   

ΘΔΜΑ: Παγκόζμια Ζμέρα Δθελονηή Αιμοδόηη_14.06.2015, με θέμα 

«ας εσταριζηώ για ηη διάζφζη ηης ζφής μοσ» 

(Thank you for saving my life ). 

 ΥΔΣ: 1. Σν ππ΄αξηζκ. 1018/11.05.2015 έγγξαθν ηνπ Γξαθ. ηνπ θ. Αλαπιεξσηή    

                  Τπνπξγνχ. 

2. Σν απφ 25.05.2015 Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο 

Μνλάδσλ Τγείαο.  
 

     Ζ Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο, Σκήκα Γ΄ Αγσγήο 

Τγείαο θαη Πξφιεςεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπλαξκφδηα Γ/λζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ 

Τγείαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζην πιαίζην ηεο καθιερφμένης Παγκόζμιας 

Ζμέρας  Δθελονηή Αιμοδόηη, ηοσ Παγκόζμιοσ Οργανιζμού Τγείας, πνπ είλαη η 

14
η
 Ηοσνίοσ εθάζηνπ έηνπο, ζαο ελεκεξψλεη γηα ηα αθφινπζα:  

Α. Γηα ην έηνο 2015, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα 

ηνπ Δζεινληή Αηκνδφηε, ζέηεη σο ζέκα  ηεο ελεκεξσηηθήο Δθζηξαηείαο, «ας 

εσταριζηώ για ηη διάζφζη ηης ζφής μοσ» (Thank you for saving my life ), φπνπ 

κε ην κήλπκα απηφ επηδηψθεηαη λα ηηκεζεί ν εζεινληήο αηκνδφηεο θαη λα εθθξαζηνχλ 

επραξηζηίεο γηα ηελ πνιχηηκε πξνζθνξά αίκαηνο σο «δώρο ποσ ζώζει ζφές». Με ην 

ζχλζεκα «Γώζε αίμα ελεύθερα και ζστνά» (Give freely, give often. Blood donation 

matters) ζηφρνο, είλαη λα ελζαξξπλζνχλ πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν γηα 

ηελ ηαθηηθή εζεινληηθή κε ακεηβφκελε αηκνδνζία θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ηα 

παηδηά θαη νη λένη ψζηε λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε πξνζθνξάο δσήο κέζσ ηεο 

εζεινληηθήο αηκνδνζίαο. 

    Παξάιιεια, ηδηαίηεξε ζεκαζία δίδεηαη  ζηελ αλαγθαηφηεηα δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ, γηα αζζελείο 

θαη πνιίηεο  πνπ ην έρνπλ αλάγθε.  
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Ζ κεηάγγηζε ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ, ζπκβάιεη ζηελ δηάζσζε 

εθαηνκκπξίσλ δσψλ θάζε ρξφλν. Ζ αηκνδνζία βνεζά ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ 

απεηιεηηθέο γηα ηε δσή παζήζεηο  απμάλνληαο ην πξνζδφθηκν επηβίσζήο ηνπο θαη 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο  πνηφηεηα δσήο ηνπο, ππνζηεξίδνληαο  πεξίπινθεο 

ηαηξηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηαδξακαηίδνληαο  νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ 

θξνληίδα κεηέξσλ θαη παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα αλζξσπνγελψλ θαη θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ.  

    Ωζηφζν, ζε πνιιέο ρψξεο, ε δήηεζε αίκαηνο  ππεξβαίλεη ηελ  πξνζθνξά, θαζψο νη 

ππεξεζίεο Αηκνδνζίαο θαινχληαη λα  αληηκεησπίζνπλ ηελ πξφθιεζε ηεο δηάζεζεο 

επαξθνχο πνζφηεηαο αίκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα νθείινπλ λα εγγπψληαη γηα  ηελ  

πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηά ηνπ.  Ζ δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο εθνδηαζκνχ ζε 

κνλάδεο αίκαηνο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί θπξίσο κέζσ ηεο ηαθηηθήο δσξεάο  απφ 

εζεινληέο θαη κε ακεηβφκελνπο αηκνδφηεο. 

Β1.  Σν αίκα είλαη έλαο δσληαλφο ηζηφο, πνπ δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί κε θαλέλα 

θάξκαθν ή ρεκηθή νπζία, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεο απηνχ  απφ 

πγηείο δφηεο.  

     Κάζε άλζξσπνο κεηαμχ 18 θαη 65 εηψλ, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη εζεινληήο 

αηκνδφηεο, αθνχ πξψηα ειεγρζεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, κε ηε ιήςε ηζηνξηθνχ, 

ηε κέηξεζε ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαη ηεο αηκνζθαηξίλεο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία 

αηκνδνζίαο γηα θάζε πγηή άλζξσπν δχλαηαη λα επαλαιακβάλεηαη θάζε 4 κήλεο. 

Ζ αηκνδνζία δηαξθεί κφλν ιίγα ιεπηά, ν φγθνο ηνπ αίκαηνο πνπ ιακβάλεηαη 

είλαη πεξίπνπ 450 ml, ε αλαπιήξσζε ηνπ ρακέλνπ φγθνπ γίλεηαη πιήξσο ζε 24 ψξεο 

θαη ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα απνθαζίζηαληαη  ζε 4 πεξίπνπ εβδνκάδεο.  

  Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ αίκαηνο, δε γίλεηαη αηκνιεςία απφ 

άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ δηάθνξα λνζήκαηα, παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη πνπ 

πηζαλφλ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο παξαγφλησλ θηλδχλνπ.(βι.θπι. ζπλ. 1). 

Β2. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Π.Ο.Τ., θάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηνχληαη 108 

εθαηνκκχξηα αηκνιεςίεο απφ εζεινληέο αηκνδφηεο , ην 65% ησλ κεηαγγίζεσλ αίκαηνο 

ζε ρψξεο κε ρακειφ εηζφδεκα, δίλνληαη ζε παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ. 

ε ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο ε πην ζπρλά κεηαγγηζζείζα θαηεγνξία πιεζπζκνχ 

είλαη απηή ησλ αζζελψλ άλσ ησλ 65 εηψλ, ελψ ην 2020 είλαη ην έηνο ζηφρνο γηα φιεο 

ηηο ρψξεο, ψζηε  λα απνθηήζνπλ ην 100% ησλ πξνκεζεηψλ αίκαηνο απφ εζεινληέο κε 

ακεηβφκελνπο αηκνδφηεο.  

 ήκεξα, ζε  62 ρψξεο, ηα εζληθά απνζέκαηα αίκαηνο βαζίδνληαη  πεξίπνπ ζην 100% 

ηεο εζεινληηθήο κε ακεηβφκελεο αηκνδνζίαο, ελψ ζε  40 ρψξεο  νη αλάγθεο αίκαηνο 
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εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ  θαη  ακεηβφκελνπο 

δφηεο. 

   ηελ Διιάδα, αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο, απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 

600.000 κνλάδεο αίκαηνο, απφ ηηο νπνίεο κφλν ην 40% θαιχπηεηαη απφ εζεινληέο 

αηκνδφηεο. 
 

Ζ πεξηζηαζηαθή αηκνδνζία, ηνπ ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο ησλ αζζελψλ πνπ ην 

έρνπλ αλάγθε θαιχπηεη ην 52% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο αίκαηνο, ελψ ε Δζεινληηθή 

Αηκνδνζία θαιχπηεη κφλν ην 45%. Σν ππφινηπν πνζνζηφ ηεο δήηεζεο θαιχπηεηαη 

απφ ηνλ ηξαηφ, ηα ψκαηα Αζθαιείαο θ.α. 

     Δπηζεκαίλεηαη, φηη  ε δηαρείξηζε ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ απαηηεί 

αλαδηάξζξσζε, ν κεγάινο αξηζκφο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ απμάλεη ηε δήηεζε γηα αίκα 

(ηδηαίηεξα ηε ζεξηλή πεξίνδν) , απαηηνχληαη  130.000 κνλάδεο αίκαηνο ην ρξφλν γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε κεζνγεηαθή αλαηκία, θαζψο επίζεο 

απαηηνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ  γηα ηηο  κεηακνζρεχζεηο 

κπεινχ ησλ νζηψλ θαη άιισλ νξγάλσλ. 

Γ1.  Ζ νξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Αηκνδνζίαο ζηεξίδεηαη ζηε ζπιινγή αίκαηνο 

απφ εζεινληέο κε ακεηβφκελνπο  αηκνδφηεο. ην πιαίζην απηφ, ε Γ/λζε Αλάπηπμεο 

Μνλάδσλ Τγείαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, εμέδσζε ηηο ππ΄ αξηζκ. 

Α3β/νηθ.34557/12.5.2015 θαη Α3β/νηθ.34554/12.5.2015 εγθπθιίνπο  κε ζέκα: «Δνξηαζκφο 

ηεο 14
εο

 Ηνπλίνπ 2015 σο Παγθφζκηαο Ζκέξαο Δζεινληή Αηκνδφηε», πξνο ηηο Τπεξεζίεο 

Αηκνδνζίαο φισλ ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο ρψξαο θαη πξνο ην Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο 

Άκπλαο αληηζηνίρσο, ηνλίδνληαο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ζηε 

δηακφξθσζε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο.   
   

   ην πιαίζην αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ νξγάλσζε ελφο Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Αηκνδνζίαο απαηηείηαη ε εκπέδσζε ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ζην ζχζηεκα 

αμηψλ ηνπ αλζξψπνπ, ψζηε ην άηνκν λα ελζαξξπλζεί λα γίλεη εζεινληήο αηκνδφηεο. Ζ 

εζεινληηθή αηκνδνζία δελ είλαη απιά ελέξγεηα  θηιαλζξσπία, είλαη βαζηθφο ππιψλαο ηνπ 

Γεκνζίνπ πζηήκαηνο Τγείαο θαη κηα έκπξαθηε έθθξαζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

Γ. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ελδεηθηηθά ε αλάπηπμε, νξγάλσζε  θαη 

πινπνίεζε ησλ αθφινπζσλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ: 

 Δπαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο – πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο /πνιηηψλ, 

παηδηψλ,  εθήβσλ, εθπαηδεπηηθψλ  επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη δηάθνξσλ 

θαηεγνξηψλ εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ πνιηηψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηαθηηθήο  

ηαθηηθήο εζεινληηθήο κε ακεηβφκελεο πξνζθνξάο αίκαηνο θαη ηελ εκπέδσζε ησλ 

αμηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζεο ζπλείδεζεο ηνπ εζεινληή αηκνδφηε. 
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 Δπηκφξθσζεο επαγγεικαηηψλ πγείαο θαζψο θαη άιισλ ζηειερψλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ  ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα  πνπ απαζρνινχληαη ζε Κέληξα θαη 

Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο, Φνξείο, Μνλάδεο Τγείαο θαη Πξνγξάκκαηα 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΓΤ, ζε 

ππεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, 

θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ηα παηδηά θαη 

νη λένη ψζηε λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε πξνζθνξάο δσήο κέζσ ηεο εζεινληηθήο 

αηκνδνζίαο. 

     Οη ελ ιφγσ δξάζεηο, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνχλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπηθψλ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ Αηκνδνζίαο θαη ησλ θαηά ηφπνπο 

Ηαηξηθψλ πιιφγσλ ή άιισλ αξκφδησλ επηζηεκνληθψλ Φνξέσλ, πιιφγσλ 

Αηκνδνηψλ θαη  Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ θ.α., 

πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνχλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο  ηνπ Δζεινληή 

Αηκνδφηε, ηεο ελίζρπζεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ ξφινπ ηνπ  θαη ηεο επξχηεξεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηαθηηθήο εζεινληηθήο κε 

ακεηβφκελεο πξνζθνξά αίκαηνο.  

 Αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ γηα δηακφξθσζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη δεκνζηνπνίεζε 

ηζηνξηψλ απφ αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ νη δσέο έρνπλ ζσζεί κέζσ ηεο αηκνδνζίαο, 

αλαδεηθλχνληαο απηήλ σο έλαλ ηξφπν ελζάξξπλζεο ησλ δσξεηψλ αίκαηνο θαη  

ελίζρπζεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ ξφινπ ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ελδεηθηηθά πξνηείλεηαη: 

 Αλάξηεζε αθηζψλ θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη εληχπσλ κε νδεγίεο, 

παξνηξχλζεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη πξνο εηδηθφηεξεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ, φπσο γνλείο, λένπο, εθπαηδεπηηθνχο, επαγγεικαηίεο  πγείαο, θ.α.  

 Αλάξηεζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε ηζηνζειίδεο Φνξέσλ, ψζηε νη 

ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο  ζπκβνπιψλ  

ζρεηηθά κε ζέκαηα αηκνδνζίαο. 

  Πξνβνιή ησλ κελπκάησλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εθζηξαηείαο γηα  ηελ Παγθφζκηα 

Ζκέξα Δζεινληή Αηκνδφηε θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζέκαηνο «ας εσταριζηώ για ηη 

διάζφζη ηης ζφής μοσ» (Thank you for saving my life ), θαη ηνπ ζπλζήκαηνο 

«Γώζε αίμα ελεύθερα και ζστνά» (Give freely, give often. Blood donation 

matters),  κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε  ηνπ πιεζπζκνχ, κέζσ 

ησλ δειηίσλ εηδήζεσλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο εηδηθψλ εθπνκπψλ. 
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 Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπνπ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα ζπδεηνχλ, λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη θσηνγξαθίεο/video, 

κε ζηφρν ηε δηάρπζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ ηαθηηθή εζεινληηθή κε 

ακεηβφκελε αηκνδνζία, ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλεη θάπνηνο αηκνδφηεο, ηε 

δηαδηθαζία αηκνιεςίαο θαη ηελ αλάδεημε ηζηνξηψλ αλζξψπσλ ησλ νπνίσλ νη δσέο 

έρνπλ ζσζεί κέζσ ηεο Δζεινληηθήο Αηκνδνζίαο. 

ην πιαίζην απηφ, πξνηείλεηαη ε  αλάπηπμε δηαιφγνπ – θαηάζεζεο εξσηεκάησλ πξνο  

θνξείο πγείαο, ή άιινπο αξκφδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ ζεκαηηθνχο  

άμνλεο.  

Δ.  Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ νη ελ ιφγσ δξάζεηο θαη 

ελέξγεηεο, πξνηείλεηαη  νη αξκφδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο , φπσο  γεληθνί ηαηξνί, 

αηκαηνιφγνη, παζνιφγνη, ηαηξνί δεκφζηαο πγείαο, επηζθέπηεο-ηξηεο πγείαο,  

λνζειεπηέο, θ.α., λα ζπλεξγαζηνχλ ζε θάζε επίπεδν κε θνξείο, ππεξεζίεο θαη θέληξα 

Αηκνδνζίαο, Ννζνθνκεία, Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, Φνξείο Κνηλσληθήο 

Φξνληίδαο, ΟΣΑ,  πιιφγνπο Αηκνδνηψλ , Μ.Κ.Ο. πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ζέκαηα 

εζεινληηθήο αηκνδνζίαο.  

Σ. Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο δχλαληαη λα αλαδεηήζνπλ  

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα  εζεινληηθήο αηκνδνζίαο, πξνζηαζίαο ηεο 

πγείαο ηνπ Δζεινληή Αηκνδφηε θ.ι.π .ζηνπο αθφινπζνπο ηζηφηνπνπο: 

 http:/www.who.int/worldblooddonorday/en (Παγκόζμια Ζμέρα Δθελονηή 

Αιμοδόηη) 

 www.moh.gov.gr/  

 www.posea.gr (Πανελλήνια Ομοζπονδία σλλόγφν Δθελονηών 

Αιμοδοηών )  

 www.ekea.gr (Δθνικό Κένηρο Αιμοδοζίας)  

 www.keelpno.gr (Κένηρο Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν) 

 

     Ε. ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ,  ην Τπνπξγείν Τγείαο πξνσζεί ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνβνιή ηειενπηηθνχ κελχκαηνο δηαξθείαο 25 δεπηεξνιέπησλ κε ζέκα, ηελ 

«εζεινληηθή πξνζθνξά αίκαηνο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν» ζε ζπλέρεηα έγθξηζεο απφ 

ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί ην ελ ιφγσ 

κήλπκα απφ ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο Παλειιήληαο θαη Πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ κέρξη θαη ηελ 15

ε
 επηεκβξίνπ 2015. 

  Παξάιιεια, πξνσζείηαη ε εθηχπσζε ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ  κε ζέκα « Ση πξέπεη 

λα γλσξίδεη ν αηκνδφηεο» θαη αθίζαο κε ζέκα « Δζεινληηθή Αηκνδνζία Εσή θαη 

http://www.moh.gov.gr/
http://www.keelpno.gr/
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Διπίδα γηα ηνλ ζπλάλζξσπφ ζνπ» φπσο απηά εγθξίζεθαλ απφ ην Δζληθφ Κέληξν 

Αηκνδνζίαο (Δ.ΚΔ.Α) πξνθεηκέλνπ λα δηαλεκεζνχλ ζηα ηκήκαηα αηκνδνζίαο ησλ 

Ννζνθνκείσλ ηεο ρψξαο.   

 

     Οη απνδέθηεο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ,  παξαθαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά  

ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο Φνξείο φπσο θαη θάζε άιιν ζπλεξγαδφκελν 

Φνξέα.  

Δπίζεο, ην Γξαθείν  Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

παξαθαιείηαη φπσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά φια ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα 

ελεκέξσζεο. 

      Ζ Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ζηελ      

 ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ,  ηελ παξνχζα εγθχθιην. 

 

Οη Φνξείο πνπ ζα νξγαλψζνπλ εθδειψζεηο, παξαθαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά 

ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γ/λζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο  

damy@moh.gov.gr, Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο 

pfy@moh.gov.gr). 

 

πλεκκέλα:  ει. ηέζζεξηο (4)                                  Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

                                                                                       ΓΖΜΟΗΑ  ΤΓΔΗΑ  

                                                                                                   

                                                                       

                                                                                        ΗΧΑΝΝΖ ΜΠΑΚΟΕΟ  

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ( με ηα ζσνημμένα)  

1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο , Βαζ. Γεσξγίνπ Β΄2, 10028 Αζήλα 

2. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βαζ. νθίαο 2-6, 10021 Αζήλα  

3. Αθαδεκία Αζελψλ , Δι. Βεληδέινπ 28, 10679 Αζήλα  

4. Τπνπξγεία, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ, (γηα ελεκέξσζε ππεξεζηψλ θαη επνπηεπφκελσλ 

θνξέσλ)   

5. Τπνπξγείν Τγείαο  

   α) Όιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, Γξαθ. θ.θ. Γηνηθεηψλ (κε ηελ   

παξάθιεζε λα ελεκεξσζνχλ φινη νη επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο). 

       β) Όινπο ηνπο επνπηεπφκελνο Φνξείο, ΝΠΗΓ & ΝΠΓΓ  

       γ) Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο, Γξαθ. θ. Γηνηθεηή 

       δ)  Δ.Κ.Α.Β., Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ – Σέξκα Οδνχ Τγείαο , 11527 Αζήλα 

       ε) Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Απνζηφινπ 12, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, 15123 Μαξνχζη Αηηηθήο 
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       ζη) Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ, Παπαδηακαληνπνχινπ θαη Θεβψλ 1, η.θ.      

        11527, Αζήλα  

       δ) ΔΤΤΠ Γξαθ. θ. Γελ. Δπηζεσξεηή  

       ε) Ο.Κ.Α.Ν.Α. Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αβέξσθ 21, 10433 Αζήλα  

      ζ) ΚΔΔΛΠΝΟ, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αγξάθσλ 3-5, 15123 Μαξνχζη Αηηηθήο  

      η) Δζληθφ Κέληξν Αηκνδνζίαο, Οιπκπηνλίθε Υξ. Μάληηθα 7 ζέζε Λεθάλεο 13678     

       Αραξλέο – Αζήλα  

    η)  Γξαθ. Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

   ηα) Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο       

6. ΔΓΤ Γξαθ. θ. Κνζκήηνξνο, Λ. Αιεμάλδξαο 196, η.θ. 11521, Αζήλα   

7. Όια ηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο Υψξαο (γηα ελεκέξσζε ρνιψλ θαη Σκεκάησλ) 

8. Γ.Δ.. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνχ  

9.  Γ.Δ.Α. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνχ  

10.  Γ.Δ.Ν. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνχ 

11. Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο, Γξαθ. θ.θ. Πεξηθεξεηαξρψλ (γηα ελεκέξσζε ησλ Π.Δ.) 

12. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (γηα ελεκέξσζε ΟΣΑ) 

13. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) , Γ. Γελλαδίνπ 8. 10678 Αζήλα  

14. Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ – Πξναγσγήο Τγείαο, Παιαηνιφγνπ 9 

15124, Μαξνχζη Αηηηθήο 

15. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο, Πεηξαηψο 134, 11854 Αζήλα  

(ελεκέξσζε Μειψλ ) 

16. Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο Πινπηάξρνπ 3, θαη Τςειάληνπο,  19675,Αζήλα 

(ελεκέξσζε Μειψλ)  

17. Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ, Μαηάλδξνπ 23 η.θ.11525 Αζήλα (Δλεκέξσζε 

Δπηζηεκνληθψλ Δηαηξεηψλ)  

18. Γηαξθήο Ηεξά χλνδνο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Η. Γελλαδίνπ 14,11521 Αζήλα  

(γηα ελεκέξσζε Η.Μ.)  

19. ΄Δλσζε  Ννζειεπηψλ Διιάδαο, Βαο. νθίαο 47, η.θ. 10676, Αζήλα (ελεκέξσζε 

Μειψλ)   

20. χιινγνο Δπηζηεκφλσλ Μαηψλ –ησλ, Αξ. Παππά 2, η.θ. 11521, 

Αζήλα,(ελεκέξσζε Μειψλ)  

21. Παλειιήληνο χιινγνο Δπηζθεπηψλ –ηξηψλ,  Παπαξεγνπνχινπ 15, η.θ. 10561, 

Αζήλα (ελεκέξσζε Μειψλ )  

22. χιινγνο Δπνπηψλ Γεκφζηαο Τγείαο, Γιάδζησλνο 10, η.θ.10667, Αζήλα 

(ελεκέξσζε Μειψλ )   
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23. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Υαιθνθνλδχιε 17 , η.θ.10432 , Αζήλα    

24. Δ.Δ.. Λπθαβεηηνχ 1, 10672 Αζήλα 

25.  Η.Κ.Α. Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 8, 10241 Αζήλα  

26.  Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο – Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη 

Δπηθνηλσλίαο : 

α) Γηα ινγαξηαζκφ Γεκφζηαο Σειεφξαζεο β) Γηα ινγαξηαζκφ Γεκφζηαο 

Ραδηνθσλίαο Αιεμάλδξνπ Πάληνπ θαη Φξαγθνχδε 11, 10163 Αζήλα (δχν (2) 

αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ). 

32. MEGA CHANNEL, Λεσθ. Μεζνγείσλ 117 θαη Ρνχζνπ 4 ,11525 Αζήλα  

33. ANTENNA, Κεθηζίαο 10-12, 15125 Μαξνχζη Αηηηθήο  

34. ALPHA TV, 40
ν 

ρικ Αηηηθήο Οδνχ (.Δ.Α. Μεζνγείσλ , Κηίξην 6) Κάληδα 

Αηηηθήο  

35. STAR CHANNEL,Βηιηαληψηε 36, 14564 Κάησ Κεθηζηά  Αηηηθήο  

36. ΑΘΖΝΑ 9,83 FM, Πεηξαηψο 100, 11854 Αζήλα  

37. ANTENNA 97,2 FM, Κεθηζίαο 10-123 15125 Μαξνχζη Αηηηθήο  

38. SKAI 100,3 FM, Φαιεξέσο 2 θαη Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, 18547 Ν. Φάιεξν 

Αηηηθήο. 

39. ΔΖΔΑ Αθαδεκίαο 20, 10671, Αζήλα  

 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνχ  Τγείαο  

2. Γξαθ.  θ. Αλ. Τπνπξγνχ Τγείαο   

3.  Γξαθ. θ.θ.  Γελ. Γξακκαηέσλ (2)   

4. Γξαθ. θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ (3) 

5. Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ  

6. Γ/λζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ  Τγείαο  

7. Γλζε Π.Φ.Τ & Πξφιεςεο    
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