
ΣΡΑΠΕΖΑ ΑΘΜΑΣΟ EKΠΑΘΔΕΤΣΗΡΘΧΝ Ν. ΖΑΓΟΡΘΑΝΑΚΟΤ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Άρθρο 1. ΕΠΧΝΤΜΘΑ -ΕΔΡΑ  

Α). Σα Δθπαηδεπηήξηά καο ίδξπζαλ Σξάπεδα Αίκαηνο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 
Παίδσλ «Αγία νθία», κε ηελ επσλπκία «Σράπεζα Αίμαηος σλλόγοσ 
Εκπαιδεσηηρίων Ν. Ζαγοριανάκοσ».  

Σν Ννζνθνκείν έρεη ηελ επζύλε θαη ηελ επίβιεςε ησλ όξσλ πγηεηλήο θαηά ηελ 
αηκνδνζία θαη ηε ιήςε θηαιώλ αίκαηνο, θαζώο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ θηαιώλ.  

Άρθρο 2: ΚΟΠΟ  

Ο θνπόο ηεο Σξάπεδαο Αίκαηνο είλαη:  

Α)  Ζ δεκηνπξγία παξαθαηαζήθεο αίκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ησλ κειώλ ηεο.  

Β) Ζ αλάπηπμε πλεύκαηνο αιιειεγγύεο θαη εζεινληηθήο πξνζθνξάο ζην 
ζπιινγηθό ρώξν θαη ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ ησλ κειώλ ηεο.  

Άρθρο 3: ΜΕΛΗ  

Α) Μέιε ηεο Σξάπεδαο είλαη:  

i. Όια ηα παηδηά ηνπ ρνιείνπ καο, αλεμάξηεηα αλ νη γνλείο είλαη αηκνδόηεο ή 
όρη θαη γηα όζν θνηηνύλ ζην ζρνιείν.  

ii. Οη Γνλείο θαη Κεδεκόλεο ησλ παηδηώλ ηνπ ζρνιείνπ (γηα όζν ηα παηδηά ηνπο 
θνηηνύλ ζην ζρνιείν) εθόζνλ πξνζθέξνπλ κία ηνπιάρηζηνλ κνλάδα αίκαηνο 
αλά έηνο.  

iii. Σα κέιε ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Ν. 
Εαγνξηαλάθνπ, γηα όζν αλήθνπλ θαη ππεξεηνύλ ζην ζρνιείν, εθόζνλ 
πξνζθέξνπλ κία ηνπιάρηζηνλ κνλάδα αίκαηνο αλά έηνο.  

Β) Γηα ηελ εγγξαθή ζην κεηξών κειώλ ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο απαηηείηαη:  

i. πκπιήξσζε αίηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη (όλνκα, επίζεην, παηξώλπκν, 
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο).  

ii. Γήισζε απνδνρήο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.  

Γ) Όια ηα κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπο  

Γ) Γελ ζεσξνύληαη κέιε, όζνη δελ έρνπλ πξνζθέξεη, έζησ θαη κηα θνξά, αίκα.  



Δ) Όζνη από ηνπο γνλείο, θεδεκόλεο θαη δηδάζθνληεο δελ κπνξνύλ λα 
αηκνδνηήζνπλ, ζα θαιύπηνληαη από ηελ ηξάπεδα, εθόζνλ θάπνηνο ηξίηνο 
πξνζθέξεη γηα ινγαξηαζκό ηνπο αίκα.  

Σ) Ζ ηξάπεδα δέρεηαη πξνζθνξά αίκαηνο από θίινπο πνπ δελ επηζπκνύλ λα 
εγγξαθνύλ ζην κεηξών κειώλ ηεο ηξάπεδαο.  

Άρθρο 4: ΔΘΑΚΡΘΗ ΜΕΛΧΝ  

Σα κέιε ηεο Σξάπεδαο δηαρσξίδνληαη ζε «ηαθηηθά» θαη «αξσγά»  

Α) Σαθηηθά κέιε νλνκάδνληαη όζνη πξνζθέξνπλ αίκα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην 
ρξόλν θαη αξσγά ηα κέιε πνπ πξνζθέξνπλ αίκα κε ζπρλόηεηα κηθξόηεξε ησλ 
ηαθηηθώλ κειώλ.  

Β) Όια ηα κέιε κε ηελ εγγξαθή θαη ηελ πξώηε αηκνδνζία ραξαθηεξίδνληαη 
αξσγά θαη κεηά δύν ζπλερόκελεο αηκνδνζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 
δηάζηεκα δύν εηώλ ραξαθηεξίδνληαη ηαθηηθά.  

Γ) Σα δηθαηώκαηα ησλ θαηεγνξηώλ ηνπ άξζξνπ απηνύ είλαη δηαθνξεηηθά.  

Γ) Σα κέιε πνπ ζα θηάζνπλ ζηελ 5ε αηκνδνζία ζα ηηκώληαη κε εηδηθό έπαηλν.  

Δ) Σα κέιε πνπ ζα θηάζνπλ ζηελ 10ε αηκνδνζία ζα ηηκώληαη κεηά από 
πξόηαζε ηνπ πιιόγνπ θαη ηεο Αηκνδνζίαο κε εηδηθό κεηάιιην.  

Άρθρο 5: ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ-ΝΟΜΘΜΟ ΕΚΠΡΟΧΠΟ  

Α) Σελ επζύλε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο Σξάπεδαο Αίκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξόληνο θαλνληζκνύ έρεη ν κ. Γρηγοράς Γεώργιος (Δθπαηδεπηηθόο – 
Φηιόινγνο ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Ν. Εαγνξηαλάθνπ).Ο ηειεπηαίνο απνηειεί θαη 
ηνλ Νόκηκν εθπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ. 

Άρθρο 6: ΑΡΜΟΔΘΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΝΟΜΘΜΟΤ ΕΚΠΡΟΧΠΟΤ 

πγθεθξηκέλα ,ο Νόμιμος εκπρόζωπος έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:  

α) Σν ζπλερή έιεγρν ησλ απνζεκάησλ αίκαηνο.  

β) Σελ έγθξηζε δηάζεζεο αίκαηνο ζηνπο δηθαηνύρνπο.  

γ) Σηο νπνηεζδήπνηε ζπλελλνήζεηο κε ηα θέληξα αηκνδνζίαο.  

δ) Σελ ηήξεζε κεηξώνπ κειώλ (δύλαηαη λα είλαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή), 
όπνπ ζηελ πξνζσπηθή θαξηέια ηνπ θάζε κέινπο – αηκνδόηε ζα 
πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνύ απνζεκαηηθνύ ζε αίκα , θαζώο 
θαη ε ζπλνιηθή θαηάζηαζε δηαρείξηζεο ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο κε ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνύ απνζεκαηηθνύ.  

ε) Σελ παξαθνινύζεζε ησλ πξνζθνξώλ αίκαηνο ζηελ ηξάπεδα. 



ζη) Σελ νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα νκαδηθήο αηκνδνζίαο (ηαθηηθή ή έθηαθηε 
αηκνδνζία). 

δ) Σελ νξγάλσζε εθδειώζεσλ θαη έθδνζε αλαθνηλώζεσλ κε ζθνπό ηελ 
ππνγξάκκηζε ηεο αλάγθεο γηα εζεινληηθή αηκνδνζία θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 
ησλ επηθπιάμεσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ είλαη εκπόδηα θαη βαζηθέο 
αηηίεο αλάζρεζεο ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο αίκαηνο.  

ε) Δθδίδεη εληνιέο παξαρώξεζεο αίκαηνο πξνο ην λνζνθνκείν θαηόπηλ 
ζπλελλόεζεο ησλ κειώλ ηεο.  

ζ) Δθδίδεη ζαθείο γξαπηέο εληνιέο (αξηζκόο θηαιώλ θαη νκάδα αίκαηνο) γηα 
όπνην από ηα άηνκα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ ππάξρνληνο θαλνληζκνύ, 
παξαζηεί αλάγθε.  

Οη εληνιέο ππνγξάθνληαη από ηνλ Νόκηκν εθπξόζσπν. ε εμαηξεηηθά 
επείγνπζεο πεξηπηώζεηο ή θαηά ηηο κε εξγάζηκεο ή λπρηεξηλέο ώξεο, κπνξεί 
λα δνζεί θαη πξνθνξηθή εληνιή από ηνλ Νόκηκν εθπξόζσπν, αιιά ηελ 
επνκέλε εξγάζηκε εκέξα εθδίδεηαη απαξαίηεηα θαη ε γξαπηή εληνιή 
ππνγεγξακκέλε πάιη από ηνλ ίδην. 

Άρθρο 7: ΑΘΜΟΔΟΘΑ ΜΕΛΧΝ  

α) Ο ρξόλνο αηκνδνζίαο νξίδεηαη από ηελ Δ.Γ. θαη αλαθνηλώλεηαη έγθαηξα ζηα 
κέιε ηεο Σξάπεδαο Αίκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ 
«Αγίαο νθίαο». Πεξίνδνη αηκνδνζίαο νξίδνληαη ηα δηαζηήκαηα ησλ κελώλ 
από Απξίιην έσο Μάην θαη από Ννέκβξην έσο Γεθέκβξην θάζε έηνπο.  

Έθηαθηε νκαδηθή αηκνδνζία κπνξεί λα γίλεηαη όπνηα άιιε ζηηγκή θξίλεη ε 
επηηξνπή δηαρείξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ην απόζεκα αζθαιείαο ή 
ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.  

β) Απόζεκα αζθαιείαο νξίδνληαη νη 10 κνλάδεο αίκαηνο.  

γ) Κάζε κέινο ηεο Σξάπεδαο Αίκαηνο ππνρξενύηαη εθόζνλ είλαη πγηέο λα 
ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) θνξέο ην ρξόλν ζηηο αηκνδνζίεο πνπ 
νξγαλώλεη ν ύιινγνο, εθηόο θη αλ αδπλαηεί λα δώζεη αίκα γηα ιόγνπο πγείαο. 
Σν αίκα πνπ δίλεη θάζε κέινο θαηαλέκεηαη κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 
απνζεκαηηθνύ θαη ηνπ απνζεκαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο ζε αξηζκό ζπλνιηθώλ 
θηαιώλ 60% θαη 40% αληίζηνηρα ζηξνγγπινπνηεκέλν ζηελ πιεζηέζηεξε θάζε 
θνξά αθέξαηα θηάιε.  

δ) Κάζε κέινο ηεο ηξάπεδαο κπνξεί λα πξνζθέξεη αίκα όπνηα άιιε ζηηγκή ην 
επηζπκεί (εθόζνλ είλαη πγηέο) θαη ζε νπνηνδήπνηε δεκόζην Ννζνθνκείν 
δειώλνληαο ηαπηόρξνλα όηη γίλεηαη γηα ηελ Σξάπεδα Αίκαηνο ηνπ πιιόγνπ 
«Δθπαηδεπηήξηα Ν. Εαγνξηαλάθνπ» πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην Γεληθό 
Ννζνθνκείν Παίδσλ «Αγίαο νθίαο» θαη κε ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεη 
ηελ επηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεη ηα δειηία ησλ αηκνδνηώλ.  

ε) Κάζε αηκνδόηεο δίλεη αίκα έπεηηα από νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  



Άρθρο 8: ΔΘΚΑΘΧΜΑΣΑ ΑΘΜΟΔΟΣΧΝ- ΑΘΜΟΛΗΦΘΑ  

α) Όινη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ απεξηόξηζηε θάιπςε κνλάδσλ αίκαηνο, 
αλεμαξηήησο αλ νη γνλείο είλαη ή όρη αηκνδόηεο θαη εθόζνλ ππάξρεη απόζεκα 
αίκαηνο.  

β) Οη ηαθηηθνί αηκνδόηεο γηα θάζε κνλάδα αίκαηνο πνπ ρνξεγνύλ, 
θαηνρπξώλνπλ δηπιάζην αξηζκό κνλάδσλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηα κέιε ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπο (ζύδπγν, παηδηά, γνλείο θαη αδέξθηα), εθόζνλ ππάξρεη 
απόζεκα αίκαηνο θαη ρσξίο ππνρξέσζε επηζηξνθήο.  

γ) Οη αξσγνί αηκνδόηεο, γηα θάζε κνλάδα αίκαηνο πνπ ρνξεγνύλ, 
θαηνρπξώλνπλ δηπιάζην αξηζκό κνλάδσλ γηα ηνπο ίδηνπο, ελώ γηα ηα κέιε ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπο (ζύδπγν, παηδηά, γνλείο θαη αδέξθηα) θαηνρπξώλνπλ ίζεο 
κνλάδεο αίκαηνο κε απηέο πνπ έρνπλ πξνζθέξεη εθόζνλ ππάξρεη απόζεκα 
αίκαηνο θαη κε ππνρξέσζε επηζηξνθήο εληόο ηξηώλ (3) κελώλ.  

δ) Οη αηκνδόηεο (ηαθηηθνί ή αξσγνί) όηαλ ιόγσ αζζελείαο ή νξίνπ ειηθίαο δελ 
κπνξνύλ λα δώζνπλ αίκα, δηαηεξνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο, αθνύ πξώηα 
πξνζθνκίζνπλ ζηνλ ζύιινγν βεβαίσζε λνζνθνκείνπ.  

ε) Οη καζεηέο θαη νη γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ, δηαηεξνύλ ηα 
δηθαηώκαηά ηνπο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ηα παηδηά θνηηνύλ ζην ρνιείν καο. 
Οκνίσο, νη δηδάζθνληεο γηα όζν δηάζηεκα αλήθνπλ ζην ζύιινγν δηδαζθόλησλ 
ηνπ ρνιείνπ καο.  

ζη) Κάζε κέινο ηεο Σξάπεδαο, δηθαηνύηαη λα εγγξάςεη ζηελ αηνκηθή ηνπ 
θαξηέια σο αηκνδόηε θάπνην ηξίην πξόζσπν, αληί γη΄ απηόλ.  

δ) Γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πνπ δελ εκπίπηεη ζηα άξζξα ηνπ παξόληνο 
θαλνληζκνύ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη νκόθσλε απόθαζε ηνπ πιιόγνπ. Γελ 
θαιύπηνληαη αλάγθεο πνπ αθνξνύλ αηκνιεςία ιόγσ ρξόλησλ παζήζεσλ.  

ε) Ζ έγθξηζε γηα ηε ρνξήγεζε πνζόηεηαο αίκαηνο ζε θάπνην κέινο ηεο 
Σξάπεδαο Αίκαηνο ή ζπγγελνύο ηνπ, εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, δίλεηαη κεηά 
από γξαπηή αίηεζε ηνπ κέινπο ζε εηδηθό έληππν πνπ θέξεη ην 
νλνκαηεπώλπκό ηνπ, ηελ εκεξνκελία, ηνλ αξηζκό ησλ κνλάδσλ αίκαηνο, ηελ 
πιήξε δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ην ηειέθσλό ηνπ θαη ηνλ αξηζκό ηνπ δειηίνπ ηεο 
αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο. ε εμαηξεηηθά επείγνπζεο όκσο πεξηπηώζεηο, 
αξθεί θαη κόλν ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ κέινπο πνπ αηηείηαη ηε θηάιε 
αίκαηνο, κε ηνλ ύιινγν, όηαλ ε θξηζηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο δελ επηηξέπεη 
ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε απηή ε αίηεζε ζα ζπκπιεξώλεηαη 
ακέζσο κεηά.  

ζ) Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Ν. Εαγνξηαλάθνπ, 
δύλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο παξαθαηαζήθεο ησλ κνλάδσλ πνπ πθίζηαληαη 
ζηελ Σξάπεδα Αίκαηνο γηα ινγαξηαζκό πνιηηώλ, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί θαη κόλν 
κεηά από εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ πιιόγνπ θαη ζα γίλεηαη κε ηε κνξθή 
δαλεηζκνύ. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηεο Σξάπεδαο Αίκαηνο, ζα απνθαζίδεη 



γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ηνλ αξηζκό ησλ θηαιώλ αίκαηνο πνπ ζα 
επηζηξαθνύλ.  

η) Μεηά ηελ ρνξήγεζε θηαιώλ αίκαηνο, ζα πξέπεη κέζα ζε εύινγν ρξνληθό 
δηάζηεκα λα πξνζθνκηζηνύλ ζηνλ Νόκηκν εθπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ, 
παξαζηαηηθά ηα νπνία ζα θπιάζζνληαη ζηα αξρεία ηεο Σξάπεδαο Αίκαηνο θαη 
ηα νπνία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ρξεζηκνπνηήζεθε ην αίκα από ηνπο 
πξαγκαηηθνύο δηθαηνύρνπο. Δάλ θάπνηνο ελώ έρεη δαλεηζζεί πνζόηεηα αίκαηνο 
δελ επηζηξέςεη ηε ζπκθσλεζείζα πνζόηεηα αίκαηνο, δελ κπνξεί ζην κέιινλ 
λα θάλεη ρξήζε ηεο παξαθαηαζήθεο ησλ κνλάδσλ αίκαηνο ηεο Σξάπεδαο.  

Άρθρο 9: ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ- ΔΘΑΛΤΗ ΣΡΑΠΕΖΑ  

α) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ απνθαζίδεηαη από ηνλ Νόκηκν 
εθπξόζσπν β) Ζ Σξάπεδαο Αίκαηνο θαηαξγείηαη εθόζνλ πξνεγεζεί δηάιπζε 
ηνπ πιιόγνπ θαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ παζηθαλείο ιόγνη πνπ θάλνπλ αδύλαηε 
ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο ηξάπεδαο Αίκαηνο ην ζπλνιηθό απόζεκα ζε αίκα 
πεξηέξρεηαη αλαινγηθά θαη θαη’ αληηζηνηρία σο πξνζσπηθό απόζεκα ζηα κέιε 
πνπ ην έρνπλ θαηαζέζεη ή πεξηέξρεηαη ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ «Αγία 
νθία».  

Άρθρο 10: ΕΠΘΚΤΡΧΗ  

Ο παξόλ Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο πνπ απνηειείηαη από 10 άξζξα, εγθξίλεηαη 
κε απόθαζε ηεο Γηεύζπλζεο ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Ν. Εαγνξηαλάθνπ. Ζ ηζρύο 
ηνπ παξόληνο αξρίδεη από ηελ επνκέλε ηεο έγθξηζήο ηνπ. 

Ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη από ηα 10 άξζξα ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ιύλεηαη κε 
απόθαζε ηνπ Νόκηκνπ εθπξνζώπνπ.  

Γιπθά Νεξά, 

Νόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ                                             Ζ Γηεύζπλζε  
 


