
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  

& ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ (ΣΑΣΜ) 

 

 

Άρθρο 1: Σκοπός 

 

 Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει τους γενικούς όρους αιμοδοσίας και λειτουργίας μίας ή 

περισσοτέρων  Τραπεζών Αίματος που θα φέρουν την επωνυμία «Τράπεζα Αίματος ΣΑΣΜ» (εφεξής 

και απλώς «Τράπεζα»). Τράπεζα Αίματος, κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

(ΔΣ) του ΣΑΣΜ, δύναται να λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

και σε συνεργασία με διάφορα Νοσοκομεία στην Ελλάδα τα οποία και θα αναφέρονται συγκεκριμένα 

στην εκάστοτε απόφαση του ΔΣ, το οποίο με την ίδια απόφαση θα εγκρίνει και τους εκάστοτε 

συγκεκριμένους όρους συνεργασίας.   

 

Σκοπός  είναι η έμπρακτη προσφορά και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Συνδέσμου Αποφοίτων 

Σχολής Μωραΐτη (εφεξής «ΣΑΣΜ» ή «Σύνδεσμος»), η προαγωγή της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας 

στην ευρύτερη οικογένεια των αποφοίτων – μελών του αλλά και αποφοίτων της Σχολής Μωραΐτη και 

στους πολίτες εν γένει, καθώς και η κοινωνική προσφορά του Συνδέσμου μέσω της προσφοράς 

αίματος σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη. 

 

Άρθρο 2: Πλαίσιο Συνεργασίας με τα  Νοσοκομεία  

 

Υπό την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 

περί Εθνικού Κέντρου & Μητρώου Αιμοδοτών, ο Σύνδεσμος μπορεί σε συνεργασία με το εκάστοτε 

Νοσοκομείο να διαμορφώνει τους όρους συνεργασίας τους και αυτοί να αποτυπώνονται σε ιδιαίτερο 

Προσάρτημα του παρόντος ή σε ιδιαίτερο συμφωνητικό με το Νοσοκομείο. Το κάθε Νοσοκομείο σε 

κάθε περίπτωση θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τον έλεγχο, την επεξεργασία και τη διακίνηση 

του αίματος.  

 

 

Άρθρο 3: Διάκριση σε Μέλη και Αιμοδότες 

 

«Μέλη» της Τράπεζας είναι αυτοδικαίως και αποκλειστικώς τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΣΑΣΜ. 

«Αιμοδότες» θεωρούνται όσοι έχουν δώσει αίμα για την Τράπεζα, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως 

μελών ή όχι του Συνδέσμου και ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως αποφοίτων της Σχολής Μωραΐτη 

δύνανται δηλαδή να είμαι «Αιμοδότες» και μη απόφοιτοι-Μέλη. 

Τα Μέλη που δίνουν αίμα και οι Αιμοδότες μη μέλη θα καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο 

Αιμοδοτών εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης και ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

  



 

 

Άρθρο 4: Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης 

 

Συστήνεται τριμελής «Επιτροπή Διαχείρισης» η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει ομοφώνως για 

κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Τράπεζας, τυχόν διαδικαστικά, 

διαχειριστικά θέματα που θα προκύπτουν κατά τη συνήθη ροή των εργασιών, μεταξύ των οποίων και 

θέματα σχετικά με το Νοσοκομείο ή/και την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΜ για 

την τροποποίηση του Κανονισμού της Τράπεζας. Σε περίπτωση διαφωνίας για οποιοδήποτε θέμα, 

αποκλειστικώς αρμόδιο να αποφανθεί είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Διαχείρισης 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΜ. Η θητεία της είναι διετής και μπορεί να 

περιλαμβάνει Μέλη εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΣΜ, αλλά και μη απόφοιτους. 

Αντικατάσταση των Μελών την Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 5: Επικοινωνία με τα Νοσοκομεία 

 

Από την Επιτροπή Διαχείρισης ορίζεται ένα πρόσωπο ως Εκπρόσωπος (ή Υπεύθυνος Διαχείρισης) και 

ένα ως Αναπληρωτής, όσον αφορά την επίσημη επικοινωνία και ανταλλαγή-διαβίβαση αιτημάτων 

ή/και οδηγιών προς το κάθε Νοσοκομείο, αναφορικά με τη διάθεση μονάδων αίματος. Η 

γνωστοποίηση αυτών των προσώπων προς το Νοσοκομείο γίνεται με επίσημη, δεσμευτική επιστολή 

του Συνδέσμου. 

 

Άρθρο 6: Δικαιώματα Μελών και Αιμοδοτών 

 

Α) Κάθε Μέλος της Τράπεζας που δεν είναι Αιμοδότης της Τράπεζας, μπορεί να κάνει αίτηση για να 

λάβει έως δύο (2) μονάδες αίματος ετησίως. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ζητήσει αίμα για 

συγγενή του μέχρι και 2ου βαθμού εξ αίματος, τον/την σύζυγο, καθώς και συγγενή μέχρι και 1ου 

βαθμού εξ αγχιστείας.  

 

Β) Κάθε Αιμοδότης της Τράπεζας, που δεν είναι Μέλος της Τράπεζας, μπορεί να κάνει αίτηση για να 

λάβει το σύνολο των μονάδων αίματος που έχει ο ίδιος προσφέρει στην Τράπεζα, για τον ίδιο ή 

φιλικό, συγγενικό πρόσωπο που θα υποδείξει, ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας.  

 

Γ) Κάθε Αιμοδότης που είναι και Μέλος της Τράπεζας μπορεί να κάνει αίτηση για να λάβει μέχρι το 

σύνολο των μονάδων αίματος που έχει ο ίδιος προσφέρει στην Τράπεζα, συν δυο (2) επιπλέον 

μονάδες αίματος, για τον ίδιο ή φιλικό, συγγενικό πρόσωπο που θα υποδείξει, ανεξαρτήτως βαθμού 

συγγενείας. 

 

Τα ανωτέρω εδάφια του Άρθρου 6 ισχύουν με την επιφύλαξη της διατήρησης του ελάχιστου αριθμού 

μονάδων αίματος που ορίζεται ως Απόθεμα Ασφαλείας της Τράπεζας που θα τηρείται σε κάθε 

Νοσοκομείο. Η ποσότητα του Αποθέματος Ασφαλείας της Τράπεζας κάθε Νοσοκομείου καθορίζεται 

αρχικά, κατά τον χρόνο έγκρισης του Κανονισμού σε είκοσι (20) μονάδες. Η Επιτροπή Διαχείρισης 

μπορεί να αναπροσαρμόζει τα όρια του Αποθέματος Ασφάλειας, κρίνοντας σύμφωνα με τα δεδομένα 

της προσφοράς και ζήτησης μονάδων αίματος κατά την πορεία ανάπτυξης της Τράπεζας. 

 



 

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει την αρμοδιότητα να χορηγήσει εξαιρετικά κατά περίπτωση και δυνάμει 

ειδικώς αιτιολογημένης απόφασής της, μεγαλύτερο αριθμό μονάδων αίματος από τους ανωτέρω 

αναφερόμενους, εφόσον κρίνει ότι αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις.  

 

Σε περίπτωση όπου, λόγω ειδικών συνθηκών, τα Αποθέματα Ασφαλείας της Τράπεζας μειώνονται σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από 50% του Αποθέματος Ασφαλείας της Τράπεζας κάθε συνεργαζόμενου 

Νοσοκομείου, απαγορεύεται η χορήγηση επιπλέον μονάδων σε οποιονδήποτε, χωρίς έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. 

 

Με την επιφύλαξη της διάταξης του 4ου εδαφίου του παρόντος Άρθρου 6 περί τήρησης του 

Αποθέματος Ασφάλειας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και σύμφωνη 

γνώμη ή εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης μπορεί να χορηγηθούν μονάδες αίματος προς τρίτα 

πρόσωπα, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής προσφοράς του Συνδέσμου, όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται ομάδες του γενικού πληθυσμού ή συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, τα οποία 

έχουν πληγεί από θεομηνίες ή ατυχήματα. 

 

Άρθρο 7: Αντικατάσταση των Μονάδων Αίματος 

 

Όταν αίτημα Μέλους (στο πρόσωπο του οποίου δεν συντρέχει η ιδιότητα του Αιμοδότη) γίνεται 

δεκτό από την Επιτροπή Διαχείρισης, τίθεται από αυτήν ενδεικτικό χρονικό όριο αντικατάστασης των 

μονάδων αίματος που χορηγήθηκαν. Αντικατάσταση με την παραπάνω έννοια είναι δυνατή τόσο από 

συμμετοχή του αιτούνται σε αιμοληψία, όσο και από συμμετοχή άλλων προσώπων που προσφέρουν 

με τη ρητή βούληση αντικατάστασης υπέρ του αιτούντα. Ίδιο χρονικό όριο τίθεται όταν γίνεται δεκτό 

αίτημα Αιμοδότη (ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του ως Μέλους), αλλά ο αριθμός των ζητούμενων 

μονάδων προς αντικατάσταση μειώνεται κατά τον αριθμό μονάδων που έχει προσφέρει παλαιότερα 

ο Αιμοδότης στην Τράπεζα. 

 

Άρθρο 8: Συνέπεια Άπρακτης Προθεσμίας 

 

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τέθηκε από την Επιτροπή Διαχείρισης, αυτή έχει διακριτική 

ευχέρεια να μην δεχθεί περαιτέρω αιτήματα του ιδίου Μέλους ή Αιμοδότη μέχρι την αντικατάσταση 

των μονάδων που χορηγήθηκαν.  

 

Η συνέπεια αυτή δεν έχει  χαρακτήρα επιβολής κύρωσης αλλά αποσκοπεί αποκλειστικά στην 

καλύτερη διαχειριστική μέριμνα. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού μελών του Συνδέσμου και 

συνεπώς των προσώπων που ενδέχεται να αιτηθούν αίμα, η έλλειψη τέτοιας πρόβλεψης θα 

οδηγούσε άμεσα σε έλλειψη αποθεμάτων και σε αδυναμία ορθής λειτουργίας της Τράπεζας.  

 

Άρθρο 9: Προσφορά Αίματος 

 

Μπορούν να δώσουν αίμα ενήλικοι και επίσης ανήλικοι άνω των 17 ετών, με γραπτή συναίνεση του 

κηδεμόνα τους είτε στις αιμοληψίες που διοργανώνονται από τον ΣΑΣΜ είτε σε οποιοδήποτε 

νοσοκομείο που εντάσσεται στο Σύστημα Αιμοδοσίας της χώρας, με απλή αναφορά ότι δίνουν αίμα 

για την Τράπεζα Αίματος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη (ΣΑΣΜ) και του κάθε 

συνεργαζόμενου Νοσοκομείου.  


