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Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) σας συγχαίρει για την πρόθεσή σας, να οργανώσετε 
εθελοντική αιμοδοσία και θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια σας, για την επιτυχή επίτευξη 
αυτού του σκοπού. 
 
Η οργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα βασίζεται στο θεσμό της εθελοντικής, μη 
αμειβόμενης προσφοράς αίματος. 
 
Το  αίμα που συλλέγεται στις δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας ανήκει σε όλους τους ασθενείς, 
ανεξαρτήτως συγγένειας ή δεσμού με τα μέλη της ομάδας, του συλλόγου ή του φορέα  που 
οργανώνουν την αιμοδοσία  και δεν κατευθύνεται από κανέναν άλλον, παρά μόνο από το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας (μέσω του ΕΚΕΑ και των ΝΥΑ), έχοντας ως μοναδικό κριτήριο την 
προτεραιοποίηση των αναγκών μετάγγισης. 
Ο διαχειριστής του συλλόγου, έχει ως βασική του αρμοδιότητα την επικοινωνία με τα μέλη του 
συλλόγου και τους σχετικούς φορείς του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ, 
συνεργαζόμενη ΝΥΑ, ΕΜΑ κ.λπ.) και τη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού και της 
αλληλεγγύης, ρόλο ιδιαίτερα σημαντικό εφόσον είναι ο καταλληλότερος και 
αποτελεσματικότερος τρόπος προσέγγισης της τοπικής κοινότητας.  
 
Το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του και για την 
προώθηση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας υποστηρίζεται από το Εθνικό Μητρώο 
Αιμοδοτών (ΕΜΑ). Πρόκειται για ένα ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα για την 
καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών, οι οποίες σκοπό έχουν να διευκολύνουν τόσο 
τους αιμοδότες, όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες για 
το ΕΜΑ, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.blooddonorregistry.gr και στο 
τηλέφωνο αρωγής χρηστών του ΕΜΑ: 215 215 7865 (καθημερινά 9-5 μ.μ.) 

 
 
Προκειμένου να σχεδιάσετε μια πληθυσμιακή αιμοδοσία, καλό είναι να γνωρίζετε τα 
κάτωθι : 

 
➢ Ανεξαρτήτως της μορφής υπό την οποία πρόκειται να οργανωθεί η δράση αιμοδοσία 
σας, καλό θα είναι να μη χρησιμοποιείται σε καταστατικά, ενημερωτικά έντυπα κ.λπ., τον όρο 
«Τράπεζα Αίματος» ή παρόμοιες ορολογίες που παραπέμπουν σε χρηματοπιστωτικές 
διαδικασίες δεδομένου ότι με τον όρο τράπεζα, διεθνώς εννοείται η υπηρεσία αιμοδοσίας και 
προκαλεί σύγχυση, όσον αφορά στις αρμοδιότητες. Επιπλέον, όροι που συσχετίζονται με 
χρηματοπιστωτικές διαδικασίες δε συνάδουν με τη μη αμειβόμενη, εθελοντική προσφορά 
αίματος. 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ 
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➢ Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης πληθυσμιακών αιμοδοσιών. 

 
• Ως σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών : 

 
α) οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο διαθέτει καταστατικό ή οποιοδήποτε άλλο ιδρυτικό έγγραφο 
ορίζεται από το νόμο ανάλογα με τη νομική μορφή του και αναφέρει στους σκοπούς ίδρυσής 
του την εθελοντική αιμοδοσία. 
β) οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο διαθέτει καταστατικό ή οποιοδήποτε άλλο ιδρυτικό έγγραφο 
ορίζεται από το νόμο ανάλογα με τη νομική μορφή του και δεν αναφέρει στους σκοπούς 
ίδρυσής του την εθελοντική αιμοδοσία, όμως θέλει να συμβάλει σε αυτήν. 
 

• Ως ομάδα εθελοντών αιμοδοτών : 
 

οποιοδήποτε σύνολο φυσικών προσώπων χωρίς νομική μορφή, που θέλει να συμβάλει στην 
προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας. 

 
 

➢ Αιμοδοσία στο χώρο σας από το ΕΚΕΑ (στην Αττική) 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια της αιμοδοσίας από το ΕΚΕΑ, είναι η 
προεγγραφή ενός ελάχιστου αριθμού 50-60 αιμοδοτών.  
Η οργάνωση και η υλοποίηση της αιμοδοσίας είναι μία διαδικασία που προκειμένου να είναι 
επιτυχημένη και αποτελεσματική, χρειάζεται να μεσολαβεί προγραμματισμός ενός μήνα 
περίπου. 
 Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνεται ο παραπάνω αριθμός αιμοδοτών, μπορείτε 
εναλλακτικά να κατευθύνεται τους αιμοδότες σας, στην κοντινότερη σ εσάς Νοσοκομειακή 
Υπηρεσία Αιμοδοσίας ή σε κάποια κοντινή εξόρμηση αιμοδοσίας. 
 
➢ Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η αιμοδοσία, θα πρέπει:  
 

• να επιτρέπει την ασφαλή και άνετη διεξαγωγή των αιμοληψιών 

• να εξασφαλίζει την εμπιστευτική συνέντευξη του αιμοδότη 

• να διαθέτει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, επαρκή φωτισμό, θέρμανση – ψύξη και καλό 
αερισμό  

• να έχει τραπέζια, καρέκλες και ευρύχωρο ασανσέρ (εάν δεν βρίσκεται σε ισόγειο)  

• να έχει πρόσβαση σε τουαλέτες.  

• λόγω των πρόσφατων μέτρων για την Covid 19, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
αποστάσεων στο χώρο τόσο ανάμεσα στα κρεβάτια των αιμοδοτών, όσο και στο 
γενικότερο χώρο που πραγματοποιείται η αιμοδοσία. 

 
➢ Αιμοδοσία στη σταθερή αίθουσα αιμοδοσίας του ΕΚΕΑ στο Αιγάλεω 
 
Σας ενημερώνουμε, ότι στο Δημοτικό Γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Θηβών 314, στο 
Αιγάλεω, λειτουργεί καθημερινά με διευρυμένο ωράριο σταθερή αίθουσα αιμοληψιών, η μόνη 
στην Ελλάδα, εκτός νοσοκομειακού χώρου.  
Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλ.210-5697986, ή στο 
e-mail: aimodosia-egaleo@ekea.gr 
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➢ Εγγραφή στο Εθνικό μητρώο Αιμοδοτών : 
 

• Εθελοντές αιμοδότες (ανεξαρτήτως εάν ανήκουν σε σύλλογο, ομάδα ή αιμοδοτούν 
μεμονωμένα) : εφόσον επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν στο ΕΜΑ και να αιτηθούν την 
έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του εθελοντή αιμοδότη. Με αυτόν τον τρόπο, τους δίνεται 
η δυνατότητα να ενημερώνονται σχετικά με τις αιμοδοτήσεις τους και να εξυπηρετούνται από 
οποιαδήποτε νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας επιθυμούν. 
 

• Σύλλογοι / ομάδες αιμοδοτών :  Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εθελοντικής αιμοδοσίας εγγράφονται στο Εθνικό 
Μητρώο Αιμοδοτών, έτσι ώστε οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας να μπορούν να καταχωρούν τις 
αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται από τα μέλη τους και οι ίδιοι να μπορούν να 
ενημερώνονται για τα στατιστικά  του συλλόγου τους. 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή ενός συλλόγου στο ΕΜΑ, θα πρέπει να διασυνδεθεί 
σε αυτό με το ΕΚΕΑ ή με μία ΝΥΑ, αφού έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση. Όλες οι 
διασυνδέσεις διενεργούνται από το ΕΚΕΑ, ύστερα από την αποστολή email στο: 
mgiannoulaki@ekea.gr, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του 
συλλόγου και η συνεργαζόμενη υπηρεσία αιμοδοσίας (με την οποία έχει προηγηθεί σχετική 
συνεννόηση). 
Στην περίπτωση που υπάρχει καταστατικό, εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο σχετίζεται με την οργάνωση κι υλοποίηση εθελοντικών 
αιμοδοσιών, παρακαλούμε όπως το αποστείλετε στο e-mail: mgiannoulaki@ekea.gr 

 
Σας  ευχαριστούμε  εκ  των  προτέρων  για  την  πρωτοβουλία σας και παραμένουμε στη 
διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία  χρειαστείτε. 
 

 

2132146716 - 2132146726 

 proselkisiekea@gmail.com 

 
 
                          Γραφείο Προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών ΕΚΕΑ 
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