ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΑΘΜΑΣΟ Ε.Φ.Ε.Ε.Α
Άρθρο 1ο ΘΔΡΤΗ
Ιδξύεηαη Τξάπεδα Αίκαηνο ηεο Έλσζεο Φνξνηερληθώλ Ειεπζέξσλ Επαγγεικαηηώλ
Αηηηθήο ( Ε.Φ.Ε.Ε.Α) κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΕΖΑ ΑΘΜΑΣΟ Ε.Φ.Ε.Ε.Α».
Έδξα ηεο ελ ιόγσ Τξάπεδαο αίκαηνο, νξίδεηαη ε Ν.Τ. Αιμοδοσίας τοσ Γ.Α.Ο.Ν.Α.
«Ο Άγιος άββας» .
Άρθρο 2ο ΚΟΠΟΘ
Σθνπνί ηεο Τξάπεδαο Αίκαηνο είλαη:
Η δεκηνπξγία δηαξθνύο παξαθαηαζήθεο αίκαηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ
ησλ κειώλ ηεο
Η παξνρή βνήζεηαο ζηα κέιε ηεο γηα αλεύξεζε αίκαηνο, όηαλ ε εμππεξέηεζε δελ
είλαη δπλαηή από ην απόζεκα αίκαηνο ηεο Τξάπεδαο.
Η αλάπηπμε πλεύκαηνο αιιειεγγύεο θαη εζεινληηθήο πξνζθνξάο ζην ζπιινγηθό
ρώξν θαη ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ ησλ κειώλ ηεο Έλσζεο.
Άρθρο 3ο ΜΕΛΗ
Τα κέιε ηεο Τξάπεδαο δηαρσξίδνληαη ζε «ηαθηηθά» θαη «αξσγά»
Ταθηηθά κέιε νλνκάδνληαη όζνη πξνζθέξνπλ αίκα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν θαη
αξσγά ηα κέιε πνπ πξνζθέξνπλ αίκα κε ζπρλόηεηα κηθξόηεξε ησλ ηαθηηθώλ κειώλ.
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.
Τα δηθαηώκαηα ησλ θαηεγνξηώλ ηνπ άξζξνπ απηνύ είλαη δηαθνξεηηθά
Ταθηηθό κέινο ηεο ελ ιόγσ Τξάπεδαο Αίκαηνο, κπνξεί λα είλαη:
1. όπνηνο είλαη κέινο ηεο ΕΦΕΕΑ , ν ίδηνο ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ.
2. όπνηνο Λνγηζηήο – Φνξνηερληθόο ,Οηθνλνκνιόγνο ,είηε Ειεύζεξνο
Επαγγεικαηίαο , είηε κηζζσηόο αλεμάξηεηα αλ είλαη κέινο ηεο ΕΦΕΕΑ θαη όπνηνο
πνιίηεο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο ηαθηηθέο αηκνδνζίεο ηεο Τξάπεδαο,
πξνζθέξνληαο ηηο απαηηνύκελεο κνλάδεο αίκαηνο.
Η ηδηόηεηα ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο δηαηεξείηαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ην κέινο
πξνζθέξεη αίκα κία θνξά ην ρξόλν ηνπιάρηζηνλ θαη γηα δύν ρξόληα αθόκα.
Επίζεο δηαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ βεβαησζεί αδπλακία αηκνιεςίαο ηνπ γηα
ιόγνπο πγείαο, από Δεκόζην Ννζνθνκείν, εθόζνλ ήηαλ κέινο ηεο Τξάπεδαο
ηνπιάρηζηνλ γηα δύν ρξόληα.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ηαθηηθό κέινο ράζεη ηελ ηδηόηεηα απηή, απνθηάεη ηα δηθαηώκαηα
ηνπ αξσγνύ, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 4ν άξζξν ηνπ παξόληα θαλνληζκνύ.

Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θάπνηνο κέινο ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο θαη λα απνδέρεηαη ηνλ παξόλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο.
Η ηξάπεδα δέρεηαη πξνζθνξά αίκαηνο από θίινπο πνπ δελ επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ
ζην κεηξών κειώλ ηεο ηξάπεδαο.
Άρθρο 4ο ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΜΕΛΩΝ
Οη ηαθηηθνί αηκνδόηεο έρνπλ απεξηόξηζηε θάιπςε κνλάδσλ αίκαηνο.
Επίζεο, γηα θάζε κνλάδα αίκαηνο πνπ ρνξεγνύλ θαηνρπξώλνπλ:
δηπιάζην αξηζκό κνλάδσλ γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (ζύδπγν, παηδηά θαη
γνλείο) ίζν αξηζκό κνλάδσλ γηα ηα θηιηθά ηνπο πξόζσπα
2. Οη αξσγνί αηκνδόηεο, γηα θάζε κνλάδα αίκαηνο πνπ ρνξεγνύλ, έρνπλ δηπιάζηα
θάιπςε θαη θαηνρπξώλνπλ γηα ηνπο ζπγγελείο ηνπο ίζεο κνλάδεο αίκαηνο κε απηέο
πνπ έρνπλ πξνζθέξεη.
3. Κάζε κέινο ηεο Τξάπεδαο δηθαηνύηαη λα εγγξάςεη ζηελ αηνκηθή ηνπ θαξηέια σο
αηκνδόηε ζπγγεληθό ή θηιηθό ηνπ πξόζσπν, αληί γη΄ απηόλ, ρσξίο όκσο ν αηκνδόηεο
λα απνθηά θαη απηόο ηα δηθαηώκαηα κέινπο.
4. Τα κέιε ηεο Τξάπεδαο Αίκαηνο (ηαθηηθά θαη αξσγά) κπνξνύλ λα δεηήζνπλ
επηπιένλ κνλάδεο αίκαηνο από απηέο πνπ δηθαηνύληαη, αλαιακβάλνληαο όκσο ηελ
ππνρξέσζε λα ηηο επηζηξέςνπλ εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηξηώλ (3) κελώλ θαη
εθόζνλ ηα απνζέκαηα κνλάδσλ αίκαηνο ηεο Τξάπεδαο ην επηηξέπνπλ.
Σε πεξίπησζε κε επηζηξνθήο δηαγξάθνληαη εθάπαμ από ηελ Τξάπεδα κε απόθαζε
ηνπ Δ.Σ. ηεο ΕΦΕΕΑ , εθηόο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιόγνη πγείαο.
5. Τα κέιε – κε αηκνδόηεο – ηεο ΕΦΕΕΑ κπνξνύλ λα ιάβνπλ κία (1) κνλάδα
αίκαηνο ην ρξόλν, ρσξίο απηή ε δπλαηόηεηα λα κεηαθέξεηαη αζξνηζηηθά ζην επόκελν
έηνο, κε ηελ ππνρξέσζε λα ηηο επηζηξέςνπλ εληόο ηξηώλ (3) κελώλ
Άρθρο 5ο ΔΘΟΘΚΗΗ
Τελ επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ έρεη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
ηεο Έλσζεο Φνξνηερληθώλ Ειεπζέξσλ Επαγγεικαηηώλ Αηηηθήο ( Ε.Φ.Ε.Ε.Α) .
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ, νξίδεη ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία
νλνκάδεηαη «Επηηξνπή Δηαρείξηζεο» θαη απνηειείηαη από κέιε ηνπ Δ.Σ. ηεο
Ε.Φ.Ε.Ε.Α θαζώο θαη από ηαθηηθά κέιε ηεο Τξάπεδαο Αίκαηνο.
Η Επηηξνπή Δηαρείξηζεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο.
1. Τν ζπλερή έιεγρν ησλ απνζεκάησλ αίκαηνο.
2. Τελ έθδνζε γξαπηώλ εληνιώλ παξαρώξεζεο αίκαηνο πξνο ην Ννζνθνκείν.
Σε πεξίπησζε αλάγθεο θαηά ηηο κε εξγάζηκεο ή λπρηεξηλέο ώξεο, ηελ εληνιή γξαπηή
ή πξνθνξηθή δίδεη νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Επηηξνπήο αιιά ηελ επόκελε εκέξα
εθδίδεηαη απαξαίηεηα θαη ε ηππηθή εληνιή από ηελ Επηηξνπή.
3. Τηο νπνηεζδήπνηε ζπλελλνήζεηο κε ηα Κέληξα Αηκνδνζίαο.

4. Τελ ηήξεζε κεηξώνπ κειώλ θαζώο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ κεηαβνιώλ θαη
ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
5. Τελ παξαθνινύζεζε ησλ πξνζθνξώλ αίκαηνο ζηελ ηξάπεδα θαζώο θαη ηελ
ελεκέξσζε ησλ αηνκηθώλ δειηίσλ.
6. Τελ νξγάλσζε νκαδηθήο αηκνδνζίαο ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ην ρξόλν.
7. Τελ νξγάλσζε δηαιέμεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ θαη ησλ ινηπώλ πνιηηώλ.
Η Επηηξνπή Δηαρείξηζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεη ην Δ.Σ. γηα ηηο κεηαβνιέο
ησλ κνλάδσλ αίκαηνο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξόλν θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ
απηή ην θξίλεη αλαγθαίν.
Η ηξηκειήο Επηηξνπή Δηαρείξηζεο ζπλεδξηάδεη θαη ηεξεί ην αξρείν ηεο ζηα γξαθεία
ηνπ ζπιιόγνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ εμνπιηζκό ηεο ΕΦΕΕΑ.
Η Τξάπεδα Αίκαηνο δελ επηηξέπεηαη λα έρεη έζνδα.
Κάζε νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηεο ζα θαιύπηεηαη από ην ηακείν ηνπ Σπιιόγνπ, αθνύ
πξώηα ππάξρεη ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Δ.Σ.
Τν Δ.Σ. ηεο ΕΦΕΕΑ κπνξεί κε απόθαζε ηνπ λα παξαρσξήζεη κνλάδεο αίκαηνο ζε
κε κέιε ηεο Τξάπεδαο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο γηα αλζξσπηζηηθνύο, θνηλσληθνύο,
πνιηηηθνύο ιόγνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ρνξεγνύκελε πνζόηεηα δελ ζα
ππεξβαίλεη ην 1/10 ησλ απνζεκάησλ.
Τν Δ.Σ. ηεο ΕΦΕΕΑ κπνξεί κε απόθαζε ηνπ λα δαλείζεη κνλάδεο αίκαηνο ζε άιινπο
αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθώλ ηνπο (αηπρήκαηα, θ.η.ι.).
Με απόθαζή ηνπ ην Δ.Σ. ηεο ΕΦΕΕΑ κπνξεί λα παξαρσξήζεη κνλάδεο αίκαηνο ζε
άιινπο Σπιιόγνπο Αηκνδνζίαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηέο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην
1/5 ησλ απνζεκάησλ θαη κε ηελ δέζκεπζε ηεο επηζηξνθήο εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ
Γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πνπ δελ εκπίπηεη ζηα άξζξα ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ
ζα πξέπεη λα ππάξρεη απόθαζε εληζρπκέλεο πιεηνςεθίαο 2/3 ηνπ Δ.Σ. ηεο ΕΦΕΕΑ .
Άρθρο 6ο ΑΘΜΟΔΟΘΑ ΜΕΛΩΝ
Η Επηηξνπή Δηαρείξηζεο πξαγκαηνπνηεί δύν ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθέο αηκνδνζίεο θάζε
έηνο.
Έθηαθηε νκαδηθή αηκνδνζία κπνξεί λα γίλεηαη όπνηα ζηηγκή θξίλεη ε Επηηξνπή
Δηαρείξηζεο.
Κάζε κέινο ηεο ηξάπεδαο κπνξεί λα πξνζθέξεη αίκα όπνηα άιιε ζηηγκή ην επηζπκεί,
κε ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεη ηελ ππεξεζία αηκνιεςίαο γηα ηελ δηάζεζε ησλ
κνλάδσλ αίκαηνο ζηελ Τξάπεδα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ επηηξνπή δηαρείξηζεο,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα δειηία ησλ αηκνδνηώλ.
Η Τξάπεδα Αίκαηνο ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα αηκνδνζίαο Ννζνθνκείνπ
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο, ην νπνίν ηεξεί αξρείν αηκνδνηώλ θαη παξαθνινπζεί ηα
ππάξρνληα απνζέκαηα θαη ηε δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο ησλ κειώλ ηεο.

Τελ επζύλε ηεο αηκνδνζίαο γηα ηνπο όξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο έρεη ην
Ννζνθνκείν.
Κάζε αηκνδόηεο δίλεη αίκα ύζηεξα από νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ
Άρθρο 7ο ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ
Τξνπνπνίεζε ηνπ παξόληα εζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Τξάπεδαο
Αίκαηνο ηεο Έλσζεο Φνξνηερληθώλ Ειεπζέξσλ Επαγγεικαηηώλ Αηηηθήο (
Ε.Φ.Ε.Ε.Α, κπνξεί λα γίλεη κε εληζρπκέλε πιεηνςεθία 2/3 ησλ κειώλ ηνπ Δ.Σ.
ΣΕΛΕΤΣΑΘΟ ΑΡΘΡΟ
Ο παξώλ εζσηεξηθόο Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Τξάπεδαο Αίκαηνο ηεο Έλσζεο
Φνξνηερληθώλ Ειεπζέξσλ Επαγγεικαηηώλ Αηηηθήο ( Ε.Φ.Ε.Ε.Α) εγθξίζεθε κε ηελ
ππ΄ αξηζ. ……./2017 απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Ε.Φ.Ε.Ε.Α 12/7/2017 .

