
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                             Αταλάντη   29 – 11- 2019 
   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 

 
       Στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας λειτουργεί ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, 
από το 1985. 
 

1. Σκοπός της Τράπεζας Αίματος αυτής είναι η κάλυψη έκτακτων αναγκών σε 
αίμα των αιμοδοτών που εμπλουτίζουν την Τράπεζα με την αιμοδοσία τους 
καθώς και σε δημότες της Αταλάντης που δεν είναι αιμοδότες. 

2. Οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να είναι όλοι, που τους το επιτρέπει η 
υγεία και είναι σε ηλικία από 18  μέλη 62 ετών. Είναι μέλη της Τράπεζας 
Αίματος του Αταλάντης και δεν συγκροτούν μ’ αυτόν τον τρόπο Σύλλογο 
Αιμοδοτών, χωρίς να αποκλείεται η σύσταση Συλλόγου από τα ίδια τα 
μέλη. 

3. Η εθελοντική Αιμοδοσία αποτελεί  Κοινωνική Προσφορά για αντιμετώπιση 
αναγκών της τοπικής κοινωνίας της Αταλάντης με πρώτιστο χρέος την 
εξασφάλιση των αιμοδοτών σε περίπτωση ανάγκης. 

4. Οι ενεργοί αιμοδότες, οι σύζυγοι, τα τέκνα τους και οι γονείς τους, 
δικαιούνται έως 5 μονάδες ετησίως. Το πλέον των πέντε μονάδων, αν 
χρειαστεί, υποχρεωτικά θα πρέπει να αντικατασταθούν εντός ενός μηνός 
από τη χορήγηση. 

5. Για του μη αιμοδότες που είναι δημότες Αταλάντης θα υπάρχει δυνατότητα 
χορήγησης μέχρι 2 μονάδων σε διάστημα ενός έτους, με την υποχρέωση 
να αντικατασταθεί η ποσότητα αίματος αυτή  στην Τράπεζα στην αμέσως 
επόμενη αιμοδοσία που θα γίνει στην Αταλάντη. Σε περίπτωση που δεν 
γίνει η αντικατάσταση και δεν υπάρχει βάσιμος λόγος, που θα εξετάζεται 
από την Επιτροπή, δεν θα υπάρξει δυνατότητα στο μέλλον για 
εξυπηρέτηση από την Τράπεζα Αίματος Αταλάντης εκτός αν τακτοποιηθεί 
η προηγούμενη υποχρέωση. 

6. Για περιπτώσεις εθελοντών  της Τράπεζας Αίματος Αταλάντης που 
χρειάζονται (οι ίδιοι ή συγγενικά πρόσωπα Α΄ βαθμού) χρειάζονται αίμα 



μόνιμα λόγω χρόνιων παθήσεων θα δίνεται αίμα ανάλογα με το  υπάρχον 
απόθεμα της Τράπεζας και σε ποσοστό μέχρι 20%. 

7. Η διαχείριση του αποθέματος της Τράπεζας αίματος γίνεται από το Τμήμα 
Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Λαμίας σε συνεργασία με  Τριμελή Επιτροπή που  
απαρτίζεται:  από τρία (3)  ενεργά μέλη της Τράπεζας Αίματος (εθελοντές 
αιμοδότες). Ο ορισμός των μελών θα γίνεται  με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λοκρών και την θητεία τους θα ακολουθεί τη θητεία του 
προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.  

8. Η χορήγηση μονάδων αίματος θα γίνεται μετά από σημείωμα  προς το 
Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Λαμίας που θα υπογράφεται από την τριμελή 
Επιτροπή αφού πρώτα θα κατατίθεται στο Δήμο βεβαίωση από αρμόδιο 
ιατρό του Νοσοκομείου για την απαιτούμενη συνολικά ποσότητα αίματος. 
Σε περίπτωση έκτατης ανάγκης τα παραπάνω θα παρακάμπτονται αρχικά 
αλλά εκ των υστέρων θα συμπληρώνεται η όλη τυπική διαδικασία. 

9. Για τρίτα πρόσωπα αποφασίζει η Επιτροπή 

10. Άλλη φροντίδα και ευθύνη της τριμελούς επιτροπής είναι η οργάνωση 
εκδηλώσεων με σκοπό την κατανόηση της ανάγκης της εθελοντικής 
αιμοδοσίας και την καταπολέμηση της αρνητικής στάσης πάνω στο θέμα 
της αιμοδοσίας,   

11. Κατά την περίοδο μεταξύ δύο αιμοδοσιών όταν το απόθεμα φθάσει στις 10 
μονάδες, που ορίζεται ως  βάση ασφαλείας, δεν θα γίνεται χορήγηση σε 
μη εθελοντές. 

12. Ενεργός αιμοδότης θεωρείται αυτός που δίνει αίμα τουλάχιστον μία 
αιμοδοσία το χρόνο για την τράπεζα Αταλάντης και αποκτά τα δικαιώματα 
πλήρους κάλυψης μετά από 5 αιμοδοσίες. Μέχρι τότε, αν χρειαστεί, θα 
καλύπτεται με μονάδες ίσου αριθμού με τις  φορές που έχει συμμετάσχει 
σε αιμοδοσία, χωρίς υποχρέωση αντικατάστασης, ενώ θα υπάρχει 
δυνατότητα για χορήγηση μέχρι δύο επί πλέον αλλά με υποχρέωση 
αντικατάστασης. 

13. Η ιδιότητα του ενεργού αιμοδότη διαρκεί εφ’ όρου ζωής  για τις 
περιπτώσεις που πλέον δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σε αιμοδοσίες του 
Αταλάντης είτε λόγω ηλικίας (πέραν των 62 ετών) είτε λόγω υγείας (θα 
αποδεικνύεται με την ανάλογη ιατρική βεβαίωση) με τη βασική και 
απαραίτητη προϋπόθεση ο αιμοδότης να ήταν ενεργό μέλος επί μία 



συναπτή δεκαετία. Σε άλλες περιπτώσεις δεν διατηρούνται τα δικαιώματα 
του εθελοντή αιμοδότη πέραν της διετίας. 

14. Οι Αιμοδοσίες θα γίνονται τρεις φορές το χρόνο (Φεβρουάριο  - Ιούνιο - 
Οκτώβριο) 

15. Ορίζεται από το Δήμο Λοκρών  ημέρα του εθελοντή αιμοδότη η 30 
Ιανουαρίου κάθε έτους όπου θα γίνεται γνωστή η δραστηριότητα του 
προηγούμενου έτους και θα κοινοποιείται στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας. 
Θα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις σε εθελοντές αιμοδότες για τη συνεχή 
και μακροχρόνια προσφορά τους καθώς και σε όσους εγκαταλείπουν  την 
κοινωνική αυτή προσφορά λόγω ορίου ηλικίας Η φροντίδα  και η εισήγηση 
προς το Δήμο  όλων αυτών είναι της τριμελούς Επιτροπής, που θα γίνεται 
σύμφωνα με ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις για την Εθελοντική 
Αιμοδοσία. 

16. Στο Δήμο τηρούνται βιβλία  αρχείου στο οποίο καταγράφονται όλα τα 
στοιχεία της διαχείρισης του αποθέματος (εξυπηρετηθέντες, 
αναπλήρωση), των αιμοδοσιών (συμμετέχοντες κ.λ.π.), καθώς και μητρώο 
εθελοντών αιμοδοτών (ενεργών και δικαιούχων). 

17. Σε περίπτωση αδρανοποίησης της Τράπεζας Αίματος Αταλάντης το τυχόν 
απόθεμα θα το διαχειριστεί το Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Λαμίας αφού πρώτα 
οριστικοποιηθεί εγγράφως η παύση λειτουργίας της Τράπεζας. 
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