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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ – «ΕΛΛΩΤΙΣ» 

 
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, 
 
 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι δημιουργήθηκε ομάδα 
εθελοντών αιμοδοτών του Πανεπιστημίου Κρήτης με την ονομασία «Ελλωτίς», 
σύμφωνα με την υπ’ αρ.289/29-06-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. 
 Ως συντονίστρια της ομάδας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς το 
Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο αποδέχτηκε ομόφωνα την πρόταση για τη δημιουργία της 
ομάδας και ιδιαιτέρως τον Αντιπρύτανη Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Δημήτριο Μυλωνάκη, ο οποίος δέχτηκε να εισηγηθεί το 
θέμα στο Πρυτανικό Συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και προθυμία. Επίσης θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την κ. Μαρία Βογιατζάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Αιμοδοσίας του 
ΠαΓΝΗ για τις πολύτιμες πληροφορίες και την καθοδήγησή της καθώς και την κ. Μαρία 
Παπαδογιαννάκη, Αναπλ. Προϊσταμένη της Υπ/νσης Διοικητικού για την αμέριστη 
συμπαράστασή της.  
 Η αιμοδοσία είναι ένα σπουδαίο γεγονός προσφοράς προς το συνάνθρωπό μας. 
Πρόκειται για μία αληθινή και ευγενική πράξη αγάπης ως απόδειξη κοινωνικής 
αλληλεγγύης.  
 Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι προγραμματίζουμε την πρώτη μας εθελοντική 
αιμοδοσία στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 από ώρα 09:30 έως 14:00, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στο Φοιτητικό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Βουτών, σε 
συνεργασία με την Ομάδα Φοιτητικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας (ΟΦΕΑΚ) του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά του 
COVID-19. Σύντομα θα προγραμματιστεί εθελοντική αιμοδοσία και στην 
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου.  
 Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2810 393444, 
6937455270 ή στείλτε μήνυμα στο saloustrou@uoc.gr.  
 Μην το σκέφτεστε πολύ! Είναι μόνο δέκα λεπτά από το χρόνο σας, τα οποία χαρίζουν 
ζωή σε κάποιο συνάνθρωπό μας! Η πρόσκληση είναι ανοικτή προς όλα τα μέλη της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας.  
 Ευελπιστώντας ότι οι συνθήκες θα το επιτρέψουν, θα σας περιμένουμε με πολύ χαρά! 
 Δώσε αίμα μην αργείς, γιατί δεν την κατέχεις 
 την ώρα αυτή που θα βρεθείς ανάγκη να το έχεις!!! 

Η συντονίστρια, 
 

Ελένη Σαλούστρου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

 Πρυτανεία 

 ΓΔΔΟΥ 

 Δ/νση Διοικητικού 

 Υποδιεύθυνση Διοικητικού 

 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 

 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Δ/νσης και Υπ/νσης Διοικητικού 

 Υπεύθυνη Φοιτητικού Κέντρου 

 Σύλλογο Εργαζομένων Πανεπιστημίου Κρήτης 

 Μέλη ΔΕΠ  

 Όλες τις κατηγορίες προσωπικού 
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