Αθήνα 21/7/2017
Δελτίο Τύπου
To Δ.Σ της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει, μετά από
πολυετή επιθυμία, την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης της
Τράπεζας
Αίματος
της
ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του
Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.
Σκοπός της Τράπεζας είναι η δημιουργία παρακαταθήκης αίματος,
ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση κάλυψη των αναγκών σε αίμα των μελών
της καθώς και η ενίσχυση του πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής
προσφοράς μεταξύ των συναδέλφων Λογιστών-Φοροτεχνικών και όχι μόνο.
Στην ιστοσελίδα της Ένωσης ( www.effea.gr) θα υπάρχει
αναρτημένος ο Κανονισμός Λειτουργίας της Τράπεζας όπως ψηφίστηκε
στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ.
Διαχειριστής της Τράπεζας Αίματος ορίσθηκε το μέλος του Δ.Σ. κ
Ντάλλας Απόστολος, ο οποίος χειρίστηκε επιτυχώς αυτή τη προσπάθεια
από την αρχή έως το τέλος και τον ευχαριστούμε για την αμεσότητα του
αποτελέσματος.
Καλούμε
οποιονδήποτε
συνάδελφο,
Λογιστή-Φοροτεχνικό,
Οικονομολόγο Ελεύθερο Επαγγελματία ή μισθωτό, ανεξαρτήτως αν είναι
μέλος ή όχι της Ένωσης μας, καθώς και οποιονδήποτε πολίτη που
συναισθάνεται την ανάγκη να προσφέρει στους συνανθρώπους του αυτό το
ανεκτίμητο δώρο ζωής, να εγγραφεί ως μέλος στην Τράπεζα Αίματος της
Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και να συνδράμει στο έργο της με την εθελοντική του
αιμοδοσία.
Απώτερος σκοπός του Δ.Σ είναι η συγκεκριμένη Τράπεζα να
αγκαλιάσει το σύνολο των συναδέλφων όλης της χώρας και να αποτελέσει
μια Πανελλαδική Τράπεζα Αίματος του κλάδου.
Πληροφορίες για την διαδικασία αιμοδοσίας στο Ν.Υ. Αιμοδοσίας
του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας». υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο
( http://www.agsavvas-hosp.gr).

Η διαδικασία είναι απλή.
Οποιοσδήποτε μπορεί να πάει σε όποια Αιμοδοσία, οποιουδήποτε
Νοσοκομείου της Επικράτειας και να δηλώσει στο σχετικό έντυπο που θα του
δώσουν να συμπληρώσει τον αριθμό μητρώου που είναι ο 14227, είτε την
επωνυμία της Τράπεζας Αίματος.
Πέρα από τις εθελοντικές αιμοδοσίες στις κατά τόπους Μονάδες Υγείας
που συνεργάζονται με την Τράπεζα , στόχος είναι να διενεργούνται και
αιμοδοσίες μέσω κινητών μονάδων σε τόπους όπου διοργανώνονται
σεμινάρια και ημερίδες της Ένωσης.
Η αιμοδοσία είναι πράξη ευαισθησίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και
δίνει την ικανοποίηση της προσφοράς.
Ας διαθέσουμε όλοι τον εθελοντισμό και την προσφορά μας για την
ευόδωση των σκοπών της Τράπεζας Αίματος της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Τσαμόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Κούβαρης

