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Αεροτοµή 
Βρείτε Όλα Τα Αξεσουάρ 
Αισθητικής Βελτίωσης Του 
Αυτοκινήτου Σας Εδώ!  
www.automobileclub.gr 

Εδώ Και Τώρα 
πτήσεις για Άµστερνταµ µέσω 
Αθήνας Τα νέα δροµολόγια Sky 
Europe!  
www.SkyEurope.com 

Delivery στη Θεσσαλονίκη 
Ο πιο οργανωµένος κατάλογος 
φαγητού delivery της 
Θεσσαλονίκης  
www.ad-street.gr 

Tecview 2050 fae 
Μονο 169 Eυρω µε φπα και 2 
Xρονια Εγγυηση µονο απο το 
Gadget Planet  
www.gadgetplanet.gr 
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Ίδρυση «τράπεζας αίµατος» από τον ΣΒΒΕ 
 
Μια πράξη υπευθυνότητας και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο 
 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο των 
δράσεων κοινωνικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων – 
µελών του αποφάσισε την ίδρυση «τράπεζας αίµατος». 
 
Η ίδρυση της «τράπεζας αίµατος» συµβάλλει αφενός στη διάδοση της ιδέας 
του εθελοντισµού και αφετέρου στη δηµιουργία ολοένα και περισσότερων 
«τραπεζών αίµατος» από τις επιχειρήσεις - µέλη του. 
 
Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ στόχο έχει να συµβάλει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
εξεύρεσης αίµατος, καθώς επίσης και των παραγώγων του. Ως αρχικοί εθελοντές αιµοδότες – µέλη της 
τράπεζας είναι τα µέλη της ∆ιοίκησης του ΣΒΒΕ και οι εργαζόµενοι στον Σύνδεσµο. Εθελοντικές αιµοδοσίες θα 
διενεργούνται δυο φορές το χρόνο, σε ηµεροµηνίες που θα κρίνονται πρόσφορες για το σκοπό αυτό. 
 
Ας σηµειωθεί ότι η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ έλαβε την απόφαση αυτή γιατί πιστεύει ότι η αιµοδοσία είναι µια πράξη 
υπευθυνότητας, προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, αλλά πάνω απ΄ όλα αλληλεγγύης, προς εκείνον που έχει 
ανάγκη.  
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