
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Καταστατικό 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  
Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και το σχολείο «Εκπαιδευτική Αναγέννηση» ιδρύει Τράπεζα 
Αίματος στο Νοσοκομείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ με την επωνυμία «Τράπεζα 
Αίματος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «Εκπαιδευτική Αναγέννηση».  
Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ.  
Ο Σκοπός της τράπεζας αίματος είναι:  
Α). Η δημιουργία παρακαταθήκης αίματος για τις ανάγκες των μαθητών και των 
εργαζομένων του σχολείου καθώς και των ενεργών αιμοδοτών-γονέων και αποφοίτων του 
σχολείου.  
Β) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στο συλλογικό χώρο και 
το κοινωνικό περιβάλλον.  
Άρθρο 3: ΜΕΛΗ:  
Μέλη της Τράπεζας μπορούν να είναι:  
Α) Όλοι οι γονείς & κηδεμόνες παιδιών που φοιτούν στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, οι 
εργαζόμενοι στα εκπαιδευτήρια Εκπαιδευτική Αναγέννηση, απόφοιτοι του σχολείου.  
Β) Για την εγγραφή στο μητρώο μελών της τράπεζας απαιτείται συμπλήρωση αίτησης που 
περιλαμβάνει όσα ορίζει η τρέχουσα ελληνική νομοθεσία.  
Γ) Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να αποδέχονται το 
παρόν κανονισμό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των αιμοδοτών.  
Δ) Δεν θεωρούνται μέλη οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο χωρίς να έχουν προσφέρει, έστω και 
μια φορά, αίμα.  
Ε) Η τράπεζα δέχεται προσφορά αίματος από φίλους που δεν επιθυμούν να εγγραφούν στο 
μητρώο μελών της τράπεζας.  
Άρθρο 4: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ.  
Τα μέλη της Τράπεζας διαχωρίζονται σε «τακτικά» και «αρωγά»  
Α) Τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και 
αρωγά τα μέλη που προσφέρουν αίμα με συχνότητα μικρότερη των τακτικών μελών.  
Β) Όλα τα μέλη με την εγγραφή και την πρώτη αιμοδοσία χαρακτηρίζονται αρωγά και μετά 
δύο συνεχόμενες αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται σε διάστημα δύο ετών 
χαρακτηρίζονται τακτικά. 
Άρθρο 5: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Α) Τη διαχείριση της Τράπεζας Αίματος την έχει ένα μέλος του ΔΣ του συλλόγου που 
εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ, εκπρόσωπος του σχολείου που 
ορίζεται από τους ιδιοκτήτες, καθώς και ένα μέλος από τους τακτικούς αιμοδότες. Ειδικά για 
τον πρώτο χρόνο ο αιμοδότης θα είναι αρωγό μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4Β.  
Β) Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή του μέλους αιμοδότη της επιτροπής διαχείρισης έχουν 
όλοι οι αιμοδότες (τακτικοί και αρωγοί).  
Γ) Η διάρκεια της θητείας της τριμελούς επιτροπής είναι όση και η διάρκεια του Δ.Σ του 
συλλόγου  
Δ) Η επιτροπή διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος τελεί υπό την εποπτεία του Δ.Σ του 
συλλόγου, του σχολείου και των γενικών συνελεύσεων του συλλόγου.  
Ε) Η ανάδειξη της τριμελούς επιτροπής γίνεται παράλληλα με τις εκλογές του συλλόγου.  



Άρθρο 6: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.  
Η επιτροπή διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες.  
Α) Το συνεχή έλεγχο των αποθεμάτων αίματος.  
Β) Την έγκριση διάθεσης αίματος στους δικαιούχους.  
Γ) Τις οποιεσδήποτε συνεννοήσεις με τα κέντρα αιμοδοσίας.  
Δ) Την τήρηση μητρώου μελών καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών και των 
δικαιωμάτων τους.  
Ε) Την παρακολούθηση των προσφορών αίματος στην τράπεζα καθώς και  
την ενημέρωση των ατομικών δελτίων.  
Ζ) Την οργάνωση ομαδικής αιμοδοσίας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.  
Η) Την οργάνωση διαλέξεων για την ενημέρωση των μελών και των παιδιών του σχολείου.  
Άρθρο 7: ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΕΛΩΝ  
Α) Περίοδοι αιμοδοσίας ορίζονται τα διαστήματα των μηνών από Απρίλιο έως Μάιο και από 
Οκτώβριο έως Νοέμβριο κάθε έτους και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του σχολείου 
από κινητή μονάδα.  
Έκτακτη ομαδική αιμοδοσία μπορεί να γίνεται όποια στιγμή κρίνει η επιτροπή διαχείρισης.  
Β) Κάθε μέλος της τράπεζας μπορεί να προσφέρει αίμα στην Τράπεζα Αίματος όποια άλλη 
στιγμή το επιθυμεί, με την υποχρέωση να ενημερώνει την επιτροπή, προκειμένου να 
ενημερώνει τα δελτία των αιμοδοτών. 
Άρθρο 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ.  
Α) Οι τακτικοί αιμοδότες-γονείς παιδιών του σχολείου έχουν κάλυψη μονάδων αίματος 
αντίστοιχη με αυτή που δίνουν οι ίδιοι. Επίσης, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν 
κατοχυρώνουν αντίστοιχο αριθμό μονάδων για τον/τη σύζυγο και αδέλφια μαθητών που δεν 
φοιτούν στο σχολείο. Τα παιδιά των αιμοδοτών και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, έχουν 
απεριόριστη πρόσβαση, και με μοναδικό περιορισμό τη διαθέσιμη ποσότητα αίματος και τις 
ανάγκες των άλλων παιδιών.  
Β) Οι αιμοδότες ( τακτικοί και αρωγοί) όταν λόγω ασθενείας δεν μπορούν να δώσουν αίμα, 
διατηρούν τα δικαιώματά τους, αφού πρώτα προσκομίσουν στην επιτροπή διαχείρισης 
βεβαίωση νοσοκομείου.  
Γ) Κάθε μέλος της Τράπεζας δικαιούται να εγγράψει στην ατομική του καρτέλα ως αιμοδότη 
τρίτο πρόσωπο, αντί γι΄ αυτόν, στην περίπτωση που για λόγους υγείας δεν μπορεί να δώσει 
αίμα. Τα δικαιώματα παραμένουν στο μέλος της Τράπεζας.  
Δ) Για οποιαδήποτε περίπτωση που δεν εμπίπτει στα άρθρα του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση της τριμελούς επιτροπής διαχείρισης.  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ:  
Α) Η τριμελής επιτροπή διαχείρισης συνεδριάζει σε χώρο του σχολείου, χρησιμοποιεί 
ηλεκτρονικό υπολογιστή για τη δημιουργία των αρχείων, και ζητά από το σύλλογο και το 
σχολείο τα αναγκαία υλικά για τη λειτουργία του.  
Β) Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των 
μελών της Τράπεζας, όπου συμμετέχει το 50% των Μελών.  
Γ) Σε περίπτωση διάλυσης της τράπεζας, τα αποθέματα αίματος, παραμένουν στο 
νοσοκομείο.  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαρία Κομπότη  
Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ερασμία Παπαδοπούλου  
ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΕΛΟΣ Ευδοκία Ευθυμίου  
ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΕΛΟΣ Ελένη Ζορμπά 


