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ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ   

ΘΕΜΑ: Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη_14.06.2016, µε θέµα : 
«Το αίµα µας ενώνει όλους» (Blood connect us all ). 

  
Σχετ. :1. Το µε αριθµ. Γ3δ/∆Φ 4.3,ΦΑΥ9.2016/Γ.Π./οικ.9350/08.02.2016 

(Α∆Α:7ΦΗ9465ΦΥΟ-ΟΟ2) έγγραφο της ∆/νσης  Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, µε 

θέµα : Υπενθύµιση του αρ. πρωτ. Γ3δ/∆ΦΑΥ9/Γ.Π./οικ.60005/5.08.2015 

έγγραφο της ∆/νσης  Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, µε θέµα «Καθορισµός ενιαίων 

διαδικασιών έκδοσης  Εγκυκλίων για Παγκόσµιες  και ∆ιεθνείς Ηµέρες 

/Εβδοµάδες για θέµατα υγείας» 

2. Το µε αριθµ. Γ3δ/∆ΦΑΥ9/Γ.Π./οικ.60005/5.08.2015( Α∆Α: 

6Μ9Ε465ΦΥΟ-ΤΦ8) έγγραφο της ∆/νσης  Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, µε θέµα 

«Καθορισµός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης  Εγκυκλίων για Παγκόσµιες  και 

∆ιεθνείς Ηµέρες /Εβδοµάδες για θέµατα υγείας» 

3.Το από 23.05.2016 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης Ανάπτυξης Μονάδων 
Υγείας.  
 

     Η ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τµήµα ∆΄ Αγωγής 

Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, του 

Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της καθιερωµένης Παγκόσµιας Ηµέρας  

Εθελοντή Αιµοδότη, του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, που είναι η 14η 

Ιουνίου εκάστου έτους, σας ενηµερώνει για τα ακόλουθα:  

Α.1. Η παγκόσµια κοινότητα, αναγνωρίζοντας την επιστηµονική προσφορά του 

Γερµανού γιατρού Καrl Landsteiner, του επιστήµονα που ανακάλυψε τις οµάδες αίµατος, 

επέλεξε  την 14 Ιουνίου, ηµέρα γέννησής του, ως Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη. 
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O εορτασµός  της ηµέρας στοχεύει : Στην εξάλειψη κάθε προκατάληψης, φόβου και 

άγνοιας σχετικά µε την  εθελοντική αιµοδοσία και  στην  αναγνώριση των σιωπηλών 

εθελοντών  αιµοδοτών που αθόρυβα και ανιδιοτελώς προσφέρουν το αίµα τους σε 

ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. 

Α.2. Για το έτος 2016, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, για την Παγκόσµια Ηµέρα 

του Εθελοντή Αιµοδότη, θέτει ως κεντρικό µήνυµα, «Το αίµα µας ενώνει όλους» 

(Blood connect us all ), όπου µε το µήνυµα αυτό επιδιώκεται να προβληθεί η 

αλυσίδα αλληλεγγύης : εθελοντής αιµοδότης – αίµα – ασθενής. 

Η εθελοντική αιµοδοσία είναι  επί της ουσίας προσφορά στο συνάνθρωπο. 

Είναι ένα δώρο που µπορεί να σώσει ζωές και να προσφέρει ένα νέο συµβόλαιο ζωής 

σε πολλούς ανθρώπους που το χρειάζονται. Με την αιµοδοσία ο εθελοντής αιµοδότης 

προσφέρει δυο αγαθά χωρίς ανταµοιβή: 10 λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 400 κ.ε. 

αίµα από τα 5 λίτρα που διαθέτει.  

Σύµφωνα µε στοιχεία του Π.Ο.Υ. οι συνειδητοποιηµένοι εθελοντές  δότες 

αίµατος  που εµφορούνται από αλτρουιστικά και µόνο αισθήµατα αποτελούν έναν 

από τους δείκτες ασφάλειας του συστήµατος αιµοδοσίας. Έχουν  ικανοποιητικό 

επίπεδο υγείας καθώς  υποβάλλονται  σε τακτικό  ιατρικό έλεγχο και αποφεύγουν 

συµπεριφορές που αυξάνουν την εµφάνιση λοιµώξεων  και ανταποκρίνονται σε 

έκτακτα περιστατικά.   

Β. Στη χώρα µας µόνο το 52% του συλλεγόµενου αίµατος προέρχεται από εθελοντική 

αιµοδοσία ενώ το 48% προέρχεται από δότες του συγγενικού περιβάλλοντος των 

ασθενών. Αντίθετα, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης το αίµα προέρχεται κατά 

95%-100% από εθελοντές αιµοδότες. Επίσης, η Ελλάδα έχει πολύ ισχνή δεξαµενή 

εθελοντών  δοτών µυελού και µικρό αριθµό εθελοντών δοτών οργάνων (∆ελτίο 

Τύπου, Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας). 

Γ.  Στο πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρµογής των πολιτικών για την οργάνωση ενός 

Εθνικού Συστήµατος Αιµοδοσίας, απαιτείται η εµπέδωση της εθελοντικής αιµοδοσίας 

στο σύστηµα αξιών του ανθρώπου, ώστε το άτοµο να ενθαρρυνθεί να γίνει εθελοντής 

αιµοδότης. Η εθελοντική αιµοδοσία δεν είναι απλά ενέργεια φιλανθρωπίας, είναι 

βασικός πυλώνας του ∆ηµοσίου Συστήµατος Υγείας και µια έµπρακτη έκφραση 

κοινωνικής αλληλεγγύης. 

∆. Προς την κατεύθυνση της αύξησης των συνειδητοποιηµένων εθελοντών 

αιµοδοτών, που  αποτελεί τη µεγαλύτερη πρόκληση για το σύστηµα αιµοδοσίας της 

χώρας µας, προτείνεται η ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση των ακόλουθων 

ενεργειών και δράσεων: 
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1) Ευαισθητοποίηση - ενηµέρωση της κοινής γνώµης  από  τους επαγγελµατίες υγείας 

των υπηρεσιών αιµοδοσίας αλλά και άλλων υπηρεσιών του δηµόσιου ή ιδιωτικού 

τοµέα που εµπεριέχουν στις παρεχόµενες υπηρεσίες τους προς τον πολίτη δράσεις 

αγωγής υγείας, µε σκοπό τη συνειδητοποίηση  της µεγάλης σηµασίας της προσφοράς 

αίµατος καθώς και της ηθικής ικανοποίησης που αυτή προσφέρει.  

Ιδιαίτερα, για  τις   Υπηρεσίες Αιµοδοσίας των νοσοκοµείων  της χώρας, οι πρακτικές  

προσέλκυσης και διατήρησης εθελοντών αιµοδοτών, που αναπτύσσονται  από το 

προσωπικό των υπηρεσιών αυτών, θα πρέπει να εστιάζουν, µεταξύ άλλων και στους 

κάτωθι άξονες: 

• Στην προβολή της ανθρωπιστικής διάστασης του θεσµού της εθελοντικής 

αιµοδοσίας 

• Στην προβολή του υγιούς τρόπου ζωής και ιδίως στη διαµόρφωση  

συµπεριφορών που ενέχουν χαµηλό κίνδυνο µετάδοσης λοιµώξεων 

• Στην ενθάρρυνση των εθελοντών αιµοδοτών που αποκλείστηκαν προσωρινά 

από την αιµοδοσία ώστε να επανέλθουν σε αυτή, µόλις αρθεί ο λόγος 

αποκλεισµού τους 

• Στην απονοµή  τιµητικών διακρίσεων στους εθελοντές αιµοδότες, όπως 

απονοµή διπλωµάτων και µεταλλίων, που προβλέπονται στο σχετικό 

νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας µας 

• Στην  τακτική επικοινωνία µε τους εθελοντές αιµοδότες προς απάλειψη τυχόν 

αδυναµιών και δυσλειτουργιών, που σχετίζονται µε το επίπεδο των  

υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτούς, ώστε να ληφθούν κατάλληλα  

βελτιωτικά µέτρα 

2) Συνεχής επιµόρφωση επαγγελµατιών υγείας καθώς και άλλων στελεχών που 

απασχολούνται σε δοµές  και υπηρεσίες σχετικές µε την πρόληψη και αγωγή υγείας  

3) Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στους χώρους ∆ευτεροβάθµιας και 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Η προβολή στο σχολείο του υγιεινού τρόπου ζωής και η  

ευασθητοποίηση στην εθελοντική αιµοδοσία θα προετοιµάσει τους αυριανούς 

εθελοντές αιµοδότες. 

Πέρα από τις προαναφερόµενες δράσεις οι οποίες πρέπει να αναπτύσσονται καθόλη 

τη διάρκεια του έτους για την διάδοση του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας  και 

µε αφορµή τον Εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Εθελοντή Αιµοδότη, ενδεικτικά 

προτείνονται και οι κάτωθι δράσεις για ενηµέρωση του πληθυσµού: 

• Aνάρτηση αφισών και διανοµή ενηµερωτικού υλικού και εντύπων σχετικά µε 

θέµατα εθελοντικής αιµοδοσίας 
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• Προβολή του µηνύµατος της  φετινής Παγκόσµιας  Ηµέρας Εθελοντή 

Αιµοδότη µε θέµα « Το αίµα µας ενώνει όλους» από τα µέσα  κοινωνικής 

δικτύωσης και τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς 

• ∆ιοργάνωση εκ µέρους των Υπηρεσιών Αιµοδοσίας εορταστικών  

εκδηλώσεων και εθελοντικών αιµοδοσιών σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς, 

συλλόγους, εκκλησία, δήµους κ.λ.π. και οι οποίες θα έχουν ως σκοπό την 

ενηµέρωση και προβολή της µεγάλης σηµασίας της προσφοράς αίµατος και 

της ηθικής ικανοποίησης που η  προσφορά αυτή επιφέρει.  Επιπρόσθετα, στις 

εκδηλώσεις αυτές να απευθύνονται ευχαριστίες  σε όλους εκείνους τους 

ξεχωριστούς ανθρώπους που ως τακτικοί Εθελοντές Αιµοδότες αποτελούν τη 

βάση της παροχής ασφαλούς αίµατος στη χώρα µας προσφέροντας  

ανιδιοτελώς ένα πολύτιµο δώρο ζωής.      

Για την προσέλκυση και διατήρηση εθελοντών αιµοδοτών και την εξασφάλιση 

εθνικών αποθεµάτων αίµατος, ιδιαίτερης σηµασίας είναι και η εκστρατεία εθνικής 

εµβέλειας που διοργανώνει  φέτος και το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας, η οποία, µεταξύ 

άλλων, περιλαµβάνει: 

1) ∆ιανοµή ενιαίου ενηµερωτικού υλικού, βασισµένου στα µηνύµατα του Π.Ο.Υ. για 

τη φετινή Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη,  στις Υπηρεσίες Αιµοδοσίας   της 

χώρας  

2) Ηµερίδα-Συναυλία-Έκθεση Ζωγραφικής  µαθητών την 14η Ιουνίου 2016  στην 

Αθήνα, Τεχνόπολις - Γκάζι. Η ηµερίδα θα λάβει χώρα 18.00-20.30, θα περιλαµβάνει 

θεµατική συζήτηση µε συµµετοχή ιατρών, εκπροσώπων εθελοντών αιµοδοτών και 

εκπροσώπους ασθενών και θα ακολουθήσει συναυλία. 

Ε.  Προκειµένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και 

ενέργειες, προτείνεται  οι αρµόδιοι επαγγελµατίες υγείας, όπως  γενικοί ιατροί, 

αιµατολόγοι, παθολόγοι, ιατροί δηµόσιας υγείας, επισκέπτες-τριες υγείας,  

νοσηλευτές, κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο µε φορείς, υπηρεσίες και κέντρα 

Αιµοδοσίας, Νοσοκοµεία, Μονάδες Υγείας του ΠΕ∆Υ, Φορείς Κοινωνικής 

Φροντίδας, ΟΤΑ,  Συλλόγους Αιµοδοτών, Μ.Κ.Ο. προσανατολισµένες σε θέµατα 

εθελοντικής αιµοδοσίας.  

ΣΤ. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς και επαγγελµατίες υγείας δύνανται να αναζητήσουν  

περισσότερες πληροφορίες για θέµατα  εθελοντικής αιµοδοσίας, προστασίας της 

υγείας του Εθελοντή Αιµοδότη κ.λ.π .στους ακόλουθους ιστότοπους: 

∆ιεθνείς ιστότοποι : 

• http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2016/en/  
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 (Π.Ο.Υ.-Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη)  

 

• http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs279/en/ (εµπεριέχει στοιχεία από 

την Παγκόσµια Βάση ∆εδοµένων Π.Ο.Υ. για την ασφάλεια του αίµατος 

2010-2012) 

Ελληνικοί  ιστότοποι : 

• www.ekea.gr ( Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας) 

• www.keelpno.gr ( Κέντρο Ελέγχου  και Πρόληψης Νοσηµάτων ) 

• www.posea.gr (Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών) 

 

     Ζ. Στο πλαίσιο των ανωτέρω,  το Υπουργείο Υγείας προωθεί ενέργειες για την 

προβολή τηλεοπτικού µηνύµατος διαρκείας 25 δευτερολέπτων µε θέµα, την 

«εθελοντική προσφορά αίµατος κατά την θερινή περίοδο» σε συνέχεια έγκρισης από 

το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προκειµένου να προβληθεί το εν λόγω 

µήνυµα από τηλεοπτικούς σταθµούς Πανελλήνιας και Περιφερειακής εµβέλειας, για 

το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιουλίου µέχρι και την 15η Σεπτεµβρίου 2016. 

 

     Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου,  παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά  

τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόµενο 

Φορέα.  

Επίσης, το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας, 

παρακαλείται όπως ενηµερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα 

ενηµέρωσης. 

       

Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις, παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά 

τις αρµόδιες ∆/νσεις του Υπουργείου Υγείας (∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας  

damy@moh.gov.gr, ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης 

pfy@moh.gov.gr). 

 

                                                                     Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                       
                                                                                                  

                                                                       

                                                                                  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡ∆ΑΡΟΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Προεδρία της ∆ηµοκρατίας , Βασ. Γεωργίου Β΄2, 10028 Αθήνα 

2. Βουλή των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 2-6, 10021 Αθήνα  

3. Ακαδηµία Αθηνών , Ελ. Βενιζέλου 28, 10679 Αθήνα  

4. Υπουργεία, ∆/νσεις ∆ιοικητικού, (για ενηµέρωση υπηρεσιών και εποπτευόµενων 

φορέων)   

5. Υπουργείο Υγείας  

   α) Όλες τις Υγειονοµικές Περιφέρειες, Γραφ. κ.κ. ∆ιοικητών (µε την   

παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι εποπτευόµενους φορείς τους). 

       β) Όλους τους εποπτευόµενος Φορείς, ΝΠΙ∆ & ΝΠ∆∆  

       γ) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, Γραφ. κ. ∆ιοικητή 

       δ)  Ε.Κ.Α.Β., Γραφ. κ. Προέδρου – Τέρµα Οδού Υγείας , 115 27 Αθήνα 

       ε) Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αποστόλου 12, Γραφ. κ. Προέδρου, 151 23 Μαρούσι Αττικής 

       στ) Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Παπαδιαµαντοπούλου και Θηβών 1,  

        115 27, Αθήνα  

       ζ) ΣΕΥΥΠ Γραφ. κ. Γεν. Επιθεωρητή  

       η) Ο.Κ.Α.Ν.Α. Γραφ. κ. Προέδρου, Αβέρωφ 21, 104 33 Αθήνα  

      θ) ΚΕΕΛΠΝΟ, Γραφ. κ. Προέδρου, Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι Αττικής  

      ι) Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας, Ολυµπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 θέση Λεκάνες 136 78     

       Αχαρνές – Αθήνα  

    ι)  Γραφ. Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων  

   ια) ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης       

6. ΕΣ∆Υ Γραφ. κ. Κοσµήτορος, Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα   

7. Όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Χώρας (για ενηµέρωση Σχολών και Τµηµάτων) 

8. Γ.Ε.Σ. ∆/νση Υγειονοµικού  

9.  Γ.Ε.Α. ∆/νση Υγειονοµικού  

10.  Γ.Ε.Ν. ∆/νση Υγειονοµικού 

11. Περιφέρειες της Χώρας, Γραφ. κ.κ. Περιφερειαρχών (για ενηµέρωση των Π.Ε.) 

12. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, Γραφ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων (για ενηµέρωση ΟΤΑ) 

13. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.) , Γ. Γενναδίου 8. 106 78 Αθήνα  

14. Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, Παλαιολόγου 9 

151 24, Μαρούσι Αττικής 
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15. Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος, Πειραιώς 134, 118 54 Αθήνα  

(ενηµέρωση Μελών ) 

16. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πλουτάρχου 3, και Υψηλάντους,  106 75, Αθήνα 

(ενηµέρωση Μελών)  

17. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23 115 25 Αθήνα (Ενηµέρωση 

Επιστηµονικών Εταιρειών)  

18. ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος, Ι. Γενναδίου 14, 115 21 Αθήνα  

(για ενηµέρωση Ι.Μ.)  

19. ΄Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας, Βασ. Σοφίας 47, 106 76, Αθήνα (ενηµέρωση 

Μελών)   

20. Σύλλογος Επιστηµόνων Μαιών-των, Αρ. Παππά 2, 115 21, Αθήνα (ενηµέρωση 

Μελών)  

21. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών, Παπαρηγοπούλου 15, 105 61, Αθήνα 

(ενηµέρωση Μελών )  

22. Σύλλογος Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, Γλάδστωνος 10, 106 67, Αθήνα 

(ενηµέρωση Μελών )   

23. Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών 

Ολυµπιονίκη Χρήστου Μάντικα 7, 136 71, Αχαρνές,  Αττική 

24. Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία - Θαλασσαιµία 

Αναστασίου Τσόχα 18 – 20, 115 21 Αθήνα 

25. Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17, 104 32, Αθήνα    

26. Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, 106 72 Αθήνα 

27.  Ι.Κ.Α. Τµήµα Προληπτικής Ιατρικής, Αγίου Κωνσταντίνου 8, 102 41 Αθήνα  

28.  Γενική Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης – Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και 

Επικοινωνίας : 

α) Για λογαριασµό ∆ηµόσιας Τηλεόρασης β) Για λογαριασµό ∆ηµόσιας 

Ραδιοφωνίας Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, 101 63 Αθήνα (δύο (2) 

αντίγραφα του εγγράφου). 

28. MEGA CHANNEL, Λεωφ. Μεσογείων 117 και Ρούσου 4, 115 25 Αθήνα  

29. ANTENNA, Κηφισίας 10-12, 151 25 Μαρούσι Αττικής  

30. ALPHA TV, 40ο 
χλµ Αττικής Οδού (Σ.Ε.Α. Μεσογείων , Κτίριο 6) Κάντζα 

Αττικής  

31. STAR CHANNEL, Βιλτανιώτη 36, 145 64 Κάτω Κηφισιά  Αττικής  

32. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πειραιώς 100, 118 54 Αθήνα  

33. ANTENNA 97,2 FM, Κηφισίας 10-123 151 25 Μαρούσι Αττικής  
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34. SKAI 100,3 FM, Φαληρέως 2 και Εθνάρχου Μακαρίου, 18547 Ν. Φάληρο 

Αττικής. 

35. ΕΣΗΕΑ Ακαδηµίας 20, 10671, Αθήνα  

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφ. κ. Υπουργού  Υγείας  

2. Γραφ.  κ. Αν. Υπουργού Υγείας   

3.  Γραφ. κ.κ.  Γεν. Γραµµατέων (3)   

4. Γραφ. κ.κ. Προϊσταµένων Γεν. ∆/νσεων (3) 

5. ∆/νσεις και Αυτοτελή Τµήµατα του Υπουργείου  

6. ∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας  

7. ∆/νση Π.Φ.Υ. & Πρόληψης /Τµήµα ∆’(5)    
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