
 

 

Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Πανεπιστημίου Φλώρινας 

(Ο.Ε.Α. του Π.Φ.) 

 

Την 1η Δεκεμβρίου του 2009 με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου 

Φλώρινας (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) δημιουργήθηκε τράπεζα αιμοδοσίας με σκοπό η πανεπιστημιακή 

κοινότητα να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για αίμα. Λαμβάνοντας 

υπόψη την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης των νέων και των φορέων της πόλης μας σε 

θέματα εθελοντισμού δημιουργήθηκε η Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Πανεπιστημίου 

Φλώρινας (Ο.Ε.Α. του Π.Φ.), που απαρτίζεται από φοιτητές των τριών Πανεπιστημιακών 

τμημάτων στην Φλώρινα, μεταξύ των οποίων προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και 

υποψήφιοι διδάκτορες. Η εντυπωσιακή προσέλευση στις αιμοδοσίες που διοργανώθηκαν 

στο Πανεπιστήμιο από το 2009 έως και το 2013 είχαν ως αποτέλεσμα να αιμοδοτήσουν 

συνολικά 134 άτομα και να συγκεντρωθούν 162 μονάδες αίματος καθώς πολύ νέοι 

αιμοδότησαν δύο και τρεις φορές αυτά τα πέντε χρόνια. Από αυτές τις μονάδες αίματος, 

33 έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για να καλύψουν άμεσες ανάγκες για αίμα σε 11 

περιπτώσεις ανθρώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας της Φλώρινας ή συγγενών 

αυτών.  Το απόθεμα σε μονάδες αίματος τον Οκτώβριο του 2014 αριθμεί τις 129. Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 2014 η Ο.Ε.Α. του Π.Φ. αποτελεί μέλος του 

Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών το οποίο αποτελεί νεοσύστατο φορέα με στόχο τη 

δικτύωση των φορέων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εθελοντικής 

αιμοδοσίας και της καλύτερης οργάνωσης και συντονισμού αυτής της προσπάθειας.  

 

Το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών είναι το εξής:  

 Αιμοδότες της τράπεζας είναι οι φοιτητές όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων, 

τα μέλη Δ.Ε.Π., το τεχνικό, εργατικό και λοιπό προσωπικό του πανεπιστημίου, αλλά 

και ο κάθε πολίτης που επιθυμεί να προσφέρει στην τράπεζα αιμοδοσίας του Α.Ε.Ι.  

 



 

 Οι μονάδες αίματος διατίθενται για τις ανάγκες των φοιτητών, των μελών Δ.Ε.Π., 

του τεχνικού, εργατικού και λοιπού προσωπικού καθώς και στους συγγενείς Α’ 

βαθμού αυτών.  

 

 Η διάθεση των μονάδων αίματος σε περίπτωση ανάγκης γίνεται από το Γενικό 

Νοσοκομείο Φλώρινας με παρέμβαση του συντονιστή της Ο.Ε.Α. του Π.Φ. κ. 

Κωνσταντίνο Στεργίου.  

 

 Εκτός από την Αιμοδοσία που θα πραγματοποιείται στο χώρο του Πανεπιστημίου 

μία με δύο φορές το χρόνο, θα γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 

οργανωμένες αιμοδοσίες με ομάδες των 8-10 ατόμων με αρμόδια τη συντονιστική 

επιτροπή της Ο.Ε.Α. του Π.Φ. Επίσης θα μπορούν να γίνονται και μεμονωμένες 

αιμοδοσίες, αρκεί ο κάθε αιμοδότης να δηλώνει ότι η μονάδα αίματος που θα 

προσφέρει θα παραχωρηθεί στην Τράπεζα Αίματος του Πανεπιστημίου Φλώρινας.  

 

 Ο εκάστοτε λήπτης μονάδων αίματος από την Τράπεζα του πανεπιστημίου θα 

πρέπει να γνωρίζει ότι οφείλει να επιστρέψει της μονάδες αίματος μέσα σε ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να συντηρείται το αποθεματικό της τράπεζας 

και να εξασφαλίζεται η λειτουργία και η βιωσιμότητα αυτής.  

 

Σε περίπτωση ανάγκης για αίμα τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα εξής: 

 

Κωνσταντίνος Στεργίου Συντονιστής της Ο.Ε.Α. του Π.Φ. 2385045145  6974828298 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Φοιτητικούς συλλόγους 

των Πανεπιστημιακών Τμημάτων αλλά και στα εξής μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής: 

Κωνσταντίνος Στεργίου Υποψήφιος Διδάκτωρ του Π.Τ.Δ.Ε stergioukon@gmail.com 

Μαρία Μακρίδου Προπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. maria.makridou6@gmail.com 

 


