
 

 
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ (Σ.Ε.Ε.) 

ΣΜΗΜΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

 
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13 –  491 00 ΚΕΡΚΤΡΑ 

                        

 

ΣΕΕ Σμήμα Κέρκσρας    ΣΗΛ. : 26610-30058      ΦΑΞ : 26610-47702     e-mail : tee_kerk@tee.gr     website: www.teekerk.gr 
 

 

Α π ό ζ π α ζ μ α 
από ηα πξαθηηθά ηεο Αληηπξνζσπείαο 

ηεο 7
εο

 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο, ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2019 
 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ: ΜΠΟΛΟΒΗΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΠΡΟΔΓΡΟ, ΠΑΝΓΖ ΣΤΛΗΑΝΟ, 
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ, ΚΟΤΛΟΤΡΖ ΜΑΞΗΜΟ, ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ,  ΑΛΔΓΡΖ 
ΑΝΓΡΔΑ, ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΓΟΤΓΔΛΖ ΚΟΡΗΝΑ, ΘΔΟΓΟΖ 
ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ, ΚΟΤΛΟΤΡΖ ΑΓΓΔΛΟ, ΚΡΔΜΜΟΝΑ ΔΡΡΗΚΟ, ΜΑΚΡΖ 
ΑΘΑΝΑΗΟ, ΜΑΡΚΑΣΖ ΔΛΔΝΖ, ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ ΗΧΑΝΝΖ, ΟΡΦΑΝΟΤΓΑΚΖ 
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, ΡΑΦΟΜΑΝΗΚΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΡΧΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΣΡΗΑΝΣΟ 
ΝΗΚΟΛΑΟ, ΣΟΛΑΚΟΤ ΔΛΔΝΖ, ΥΑΛΜΟΤΚΖ ΠΔΣΡΟ ΜΔΛΖ. 
 

ΑΠΟΝΣΕ: ΒΔΝΣΟΤΡΑ ΛΟΤΚΗΑ, ΒΛΑΖ ΑΝΣΧΝΗΑ, ΓΡΑΓΑΝΗΓΟ ΒΑΗΛΖ, 
ΕΔΡΒΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΗΓΧΝ, ΚΟΡΧΝΑΚΖ ΠΤΡΗΓΧΝ, ΠΑΓΗΑΣΑΚΖ ΠΤΡΗΓΧΝ,  
ΟΦΗΑΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ. 

 
 

ΑΠΟΦ.: ΑΝΣ/2019/07/Σ/02 Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ Σξάπεδαο Αίκαηνο ΣΚ/ΣΔΔ 
«ρεξάλη» 
 
Ζ Αληηπξνζσπεία ηνπ Π. Σκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ έρνληαο ππόςε: 
Α. Σνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο, όπσο εγθξίζεθε νκόθσλα από ηελ 
Αληηπξνζσπεία ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο,  κε ηελ ππ. αξ. ΑΝΣ/2011/05/006/10 
Μαξηίνπ 2011  απόθαζή ηεο. 
Β. Σελ επηζηνιή ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Αηκνδνζίαο 
Γ. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
 

μεηονομάζει ηην Σράπεζα Αίμαηος ΣΚ/ΣΕΕ «χεράνι» ζε Ομάδα Εθελονηών 

Αιμοδοηών ΣΚ/ΣΕΕ «χεράνι» πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηαη ζε πιήξε ελαξκόληζε κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ  Δζληθνύ Κέληξνπ Αηκνδνζίαο.  
 
Αθνινύζσο ν Καλνληζκόο ηξνπνπνηείηαη, σο εμήο:  
Άξζξν 1 
 
Ηδξύεηαη Οκάδα Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ TK/TEE από ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
Σκήκαηνο Ννκνύ Κέξθπξαο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, (ΣΚ/ΣΔΔ) κε ην 
όλνκα «ΥΔΡΑΝΗ».  
 
Άξζξν 2 
θνπνί ηεο Οκάδαο Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ TK/TEE 
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 Ζ δεκηνπξγία δηαξθνύο παξαθαηαζήθεο αίκαηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
αλαγθώλ ησλ κειώλ ηεο. 
 Ζ παξνρή βνήζεηαο θαη ε ζπκπαξάζηαζε γηα ηελ εμεύξεζε αίκαηνο ζηηο 
έθηαθηεο αλάγθεο ησλ κειώλ, όηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν απόζεκα ζηελ 
«ΥΔΡΑΝΗ». 
 Ζ αλάπηπμε πλεύκαηνο αιιειεγγύεο θαη εζεινληηθήο πξνζθνξάο αίκαηνο ζην 
ζπιινγηθό ρώξν θαη ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ ησλ κειώλ ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ. 
 
Άξζξν 3 
Μέιε 
 
Σα κέιε ηεο Οκάδαο Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ ΣΚ/ΣΔΔ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά θαη κε 
ηαθηηθά. 
 
• Σαθηηθά κπνξνύλ λα γίλνπλ ηα κέιε ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ, ηα ζπγγεληθά ηνπο πξόζσπα, 
νη εξγαδόκελνη ζην Π.Σ. θαη δηάθνξνη ηξίηνη πνπ είλαη εζεινληέο αηκνδόηεο θαη έρνπλ 
εληαρζεί ζηε ΥΔΡΑΝΗ. 
• Με ηαθηηθά, νλνκάδνληαη ηα κέιε ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ  θαη έμσ από απηό πνπ δελ είλαη 
εζεινληέο αηκνδόηεο. 
 
Άξζξν 4 
Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο 
 
Κάζε ηαθηηθό κέινο ηεο Οκάδαο Δζεινληώλ κπνξεί λα δεηήζεη αίκα γηα δηθέο ηνπ 
αλάγθεο ή αλάγθεο άιισλ (παηδηά, γνλείο, ζύδπγν, ζπγγελείο Α΄ βαζκνύ). 
 
Κάζε ηαθηηθό κέινο είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπκκεηέρεη ζηηο αηκνδνζίεο πνπ νξγαλώλεη 
ην ΣΚ/ΣΔΔ ή κεκνλσκέλα ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην ρξόλν.  
 
Σα ηαθηηθά κέιε πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο αηκνδνζίεο πνπ νξγαλώλεη ε Οκάδα 
Δζεινληώλ,  ρσξίο πξνβιήκαηα πγείαο, ζα εμππεξεηνύληαη εθόζνλ ππάξρεη απόζεκα 
αίκαηνο. 
Σα κε ηαθηηθά κέιε ηεο Οκάδαο Δζεινληώλ εμππεξεηνύληαη επίζεο, εθόζνλ ππάξρεη 
απόζεκα αίκαηνο. 
Κάζε κε ηαθηηθό κέινο ηεο Οκάδαο Δζεινληώλ πνπ εμππεξεηήζεθε αλαιακβάλεη ηελ 
ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ηελ πνζόηεηα αίκαηνο πνπ έιαβε κέζα ζε ζύληνκν  
ρξνληθό δηάζηεκα  (έσο ηξηάληα εκέξεο). 
 
Κάζε κέινο είλαη ππνρξεσκέλν λα θξνληίδεη γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 
«ΥΔΡΑΝΗ» θαη λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο 
εζεινληηθήο αηκνδνζίαο. 
 
Άξζξν 5 
Λεηηνπξγία 
 
Ζ Οκάδα Δζεινληώλ  Αηκνδνηώλ ΣΚ/ΣΔΔ ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα 
Αηκνδνζίαο ηνπ Γεληθνύ Ννκαξρηαθνύ Ννζνθνκείνπ Κέξθπξαο, ην νπνίν ηεξεί αξρείν 
αηκνδνηώλ, ηνπο εθνδηάδεη κε ηε ζρεηηθή θάξηα, δηαρεηξίδεηαη ηα απνζέκαηα κεηά από 
ζρεηηθέο έγγξαθεο εληνιέο παξαρώξεζεο αίκαηνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ 
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παξόληνο θαλνληζκνύ θαη  παξαθνινπζεί ηε δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο ησλ κειώλ 
ηεο. 
Σελ επζύλε ηεο αηκνδνζίαο γηα ηνπο όξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο έρεη ην 
Ννζνθνκείν. 
Κάζε αηκνδόηεο δίλεη αίκα ύζηεξα από νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
Άξζξν 6 
Γηνίθεζε 
 
Σελ επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ έρεη ε αξκόδηα Δπηηξνπή 
Αηκνδνζίαο, ε νπνία απνηειείηαη από ηνλ εθάζηνηε Πξόεδξν ηεο Γηνηθνύζαο 
Δπηηξνπήο ή ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σκήκαηνο θαη δπν ηαθηηθά κέιε ηεο 
«ΥΔΡΑΝΗ», ηα νπνία εθιέγνληαη από ηελ Αληηπξνζσπεία, κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ. 
Σελ πξώηε θνξά, ηα δπν ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη από ηα κέιε ηεο 
Αληηπξνζσπείαο, θαηά πξνηίκεζε εζεινληέο  αηκνδόηεο. 
 
Ζ Δπηηξνπή Αηκνδνζίαο νξίδεηαη από ηε Γ.Δ, ε νπνία επηπιένλ νξίδεη ην έλα από ηα 
δπν εθιεγκέλα κέιε ηεο σο ζύλδεζκν ηεο «ΥΔΡΑΝΗ» κε ην Ννζνθνκείν θαη ην 
δεύηεξν σο αλαπιεξσηή ηνπ. 
 
 Σελ εθπξνζώπεζε ηεο «ΥΔΡΑΝΗ» έρεη ε 3κειήο Δπηηξνπή Αηκνδνζίαο. 
 
Ζ ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο. Αξρίδεη θαη ιήγεη καδί κε ηε ζεηεία ησλ  
Οξγάλσλ ηνπ ΣΚ/ΣΔΔ. 
 
Κάζε νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηεο «ΥΔΡΑΝΗ» θαιύπηεηαη από ην ΣΚ/ΣΔΔ. 
 
Άξζξν 7 
Τπνρξεώζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αηκνδνζίαο 
 
Ζ Δπηηξνπή Αηκνδνζίαο: 
 
- Έρεη ηελ θύξηα επζύλε γηα ηε δηαξθή εμαζθάιηζε δπλαηόηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ 
κειώλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε αηκνδνηώλ θαη αηκνιεπηώλ γηα ηε ζπλεπή 
αληαπόθξηζε ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. 
 
- Οξγαλώλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αηκνδνζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηηο 
αηκνιεςίεο. 
 
-  Έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ νξγάλσζε εθδειώζεσλ θαη ηελ πεξηνδηθή έθδνζε 
αλαθνηλώζεσλ κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζην ζεζκό ηεο εζεινληηθήο 
αηκνδνζίαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ επηθπιάμεσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ 
είλαη εκπόδηα θαη βαζηθέο αηηίεο αλάζρεζεο ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο αίκαηνο γηα 
ηε ζσηεξία ησλ παζρόλησλ  ζπλαλζξώπσλ καο. 
 
Έρεη επίζεο ηελ επζύλε γηα: 
 
- Σελ ηήξεζε αξρείνπ κειώλ θαη ηε ζπλερή πξνζπάζεηα γηα επαύμεζή ηνπο, θπξίσο 
ησλ ηαθηηθώλ αηκνδνηώλ. 
-  Σν δαλεηζκό αίκαηνο ζε άιινπο θνξείο γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθώλ ηνπο 
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(αηπρήκαηα, θ.ιπ). 
 
- Σελ έθδνζε εληνιώλ παξαρώξεζεο αίκαηνο πξνο ην Ννζνθνκείν, πνπ 
ππνγξάθνληαη από ην κέινο ηεο πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί ζρεηηθά. 
ε πεξίπησζε αλάγθεο, θαηά ηηο κε εξγάζηκεο ή λπρηεξηλέο ώξεο, ηελ εληνιή, γξαπηή 
ή πξνθνξηθή, δίλεη νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αηκνδνζίαο αιιά ηελ επόκελε 
εκέξα εθδίδεηαη απαξαίηεηα θαη ε ηππηθή εληνιή. 
 
Άξζξν 8 
 
Κάζε δήηεκα πνπ πξνθύπηεη θαη δελ ξπζκίδεηαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό 
αληηκεησπίδεηαη κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αηκνδνζίαο ή ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ 
Σκήκαηνο. 
 
Άξζξν 9 
 
Ζ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ γίλεηαη από ηελ Αληηπξνζσπεία 
ηνπ Σκήκαηνο κε πιεηνςεθία ½ ζπλ 1 ησλ παξόλησλ κειώλ. 
 
Άξζξν 10 
 
ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο Οκάδαο Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ ΣΚ/ΣΔΔ ην ππάξρνλ 
απόζεκα πεξηέξρεηαη ζην Ννζνθνκείν Κέξθπξαο. 
 
Δπηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 
 
 

      Ο Πξόεδξνο                                            Ο Γελ. Γξακκαηέαο 
 

Παλαγηώηεο – Μάξηνο Μπνινβίλνο                          Μάμηκνο Κνπινύξεο 
 

 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
 

 
Αγγειηθή ηξαβνξάβδε 

ΣΔ-Α΄ 

              


