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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο Κανονισµός ένταξης / συµµετοχής εθελοντών (εφεξής «ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ») 

υιοθετήθηκε από την «e-Αιµοδότες Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία»   (εφ’ εξής 

«e-Αιµοδότες») µε την από 27/05/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης.  

Σκοπός του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ είναι η δηµιουργία ενός ενισχυτικού πλαίσιου για τη 

λειτουργία και ανάπτυξη του εθελοντισµού στην e-Αιµοδότες. Στον κανονισµό 

περιλαµβάνονται: το θεσµικό πλαίσιο για τον εθελοντισµό, τα πεδία 

ενεργοποίησης της εθελοντικής προσφοράς, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

των εθελοντών και της e-Αιµοδότες, καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας του 

Μητρώου Εθελοντών της e-Aιµοδότες. 

Ο Κανονισµός δεν περιλαµβάνει κάθε πιθανό ενδεχόµενο, ούτε καλύπτει κάθε 

θέµα σε πλήρη ανάλυση και θα πρέπει πάντοτε να ερµηνεύεται µε βάση την αρχή 

της καλή πίστης και τους  καταστατικούς σκοπούς της «e-Αιµοδότες».  

Ο Κανονισµός θα γνωστοποιείται σε όλους τους εθελοντές κατά την έναρξη 

απασχόλησης τους στην «e-Αιµοδότες» και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

ΑΜΚΕ ώστε είναι άµεσα διαθέσιµος σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο.  

Άρθρο 1  

e-Αιµοδότες 

Η «e-Αιµοδότες», είναι µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία που εδρεύει στη 

Κοµοτηνή, µε ΑΦΜ: 996905791 της Δ.Ο.Υ. Κοµοτηνής, που έχει συσταθεί και 

λειτουργεί νόµιµα, δυνάµει του αριθµό καταχώρησης 02/22 του Πρωτοδικείου 

Ροδόπης. 

Η «e-Αιµοδότες Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2022 

από τους δηµιουργούς του συστήµατος πληροφόρησης και άµεσης 

ειδοποίησης αναγκών αιµοδοσίας e-Αιµοδότες, µε σκοπό την ενεργό δράση για 

θέµατα αιµοδοσίας. 
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Η «e-Αιµοδότες» σύµφωνα µε τους καταστατικούς της σκοπούς στοχεύει στη µε 

κάθε σύννοµο τρόπο διάδοση της Εθελοντικής µη Αµειβόµενης Αιµοδοσίας ως 

ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και αλτρουισµού προς τους συνανθρώπους. 

Υλοποιήθηκε ως συνέχεια της εφαρµογής και του πληροφοριακού συστήµατος 

e-Αιµοδότες που αποτυπώνει τις έκτακτες ανάγκες αιµοδοσίας και τις 

προγραµµατισµένες εξορµήσεις αιµοδοσίας των νοσοκοµειακών υπηρεσιών 

αιµοδοσίας ώστε οι ανάγκες αίµατος να γίνονται όλο και πιο ορατές από 

ολόκληρη την κοινωνία. 

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισµού, µε τον όρο Διοίκηση νοείται κάθε 

νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο της «e-Αιµοδότες», εφόσον 

ενεργεί εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων που του έχουν 

ανατεθεί.   

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο παρών Κανονισµός αφορά όλους τους εθελοντές που απασχολείται στην «e-

Αιµοδότες», αναφερόµενοι στο εξής ως «Εθελοντές»). 

Ο παρόν κανονισµός είναι δεσµευτικός. Η τήρηση των αξιών, αρχών και 

κανόνων του παρόντος Κανονισµού αποτελεί συλλογική ευθύνη του συνόλου 

του δυναµικού της «e-Αιµοδότες» έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι 

εργαζόµενοι,  και οι συνεργάτες µοιραζόµαστε τις βασικές αξίες που τίθενται από 

τους σκοπούς και το καταστατικό της «e-Αιµοδότες» .  

Ο παρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  παραθέτει τις κατευθυντήριες γραµµές και δεν είναι 

εξαντλητικός.  

ΙΣΧΥΣ  

Ο παρών Κανονισµός καθώς και κάθε µελλοντική τροποποίηση, αναθεώρηση 

ή προσθήκη, ισχύει δέκα (10) ηµέρες µετά την έγκρισή του από την τακτική ή 

έκτακτη Γενική Συνέλευση και αφού αναρτηθεί σε προσιτό και εµφανές σηµείο 

του εργασιακού χώρου, και οι εργαζόµενοι, οι εθελοντές και συνεργάτες 
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λαµβάνουν γνώση και συµµορφώνονται, ρυθµίζει δε τις σχέσεις της «e-

Αιµοδότες» µε τους εθελοντές για τα θέµατα που συµπεριλαµβάνονται σε αυτόν.   

Άρθρο 2  

Ο εθελοντισµός είναι στάση ζωής και συνδέεται άρρηκτα µε σηµαντικές αξίες και 

ιδανικά όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική 

συµµετοχή, ο αλτρουισµός, η κοινωνική δικαιοσύνη, η περιβαλλοντική 

προστασία και η προστασία της ζωής. Ενώνει το άτοµο µε την κοινότητα και 

συνιστά ένα άλµα από το εγώ στο εµείς. Προάγει συµµετοχικά ιδεώδη, καλλιεργεί 

την ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλίας στους πολίτες για την αποτελεσµατική 

επίλυση κοινωνικών και άλλων ζητηµάτων. Το επίκεντρο του εθελοντισµού είναι 

η έκφραση ανθρωπιάς. 

Τα οφέλη για τον εθελοντή είναι πολλαπλά και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τη 

διεύρυνση των κοινωνικών δεξιοτήτων/ κοινωνικοποίηση, την προαγωγή της 

ψυχικής και σωµατικής υγείας, τη βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων, 

την ενεργοποίηση των υπαρχόντων χαρισµάτων και την ανάπτυξη νέων, την 

καλλιέργεια πνεύµατος οµαδικότητας, την εξοικείωση µε την οργάνωση και τον 

προγραµµατισµό έργων, την απόκτηση πολύτιµης εµπειρίας σε διάφορους 

τοµείς δραστηριοτήτων κ.λπ. Εξίσου ποικίλα είναι τα οφέλη που µπορεί να 

αποκοµίσει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όπως αντιµετώπιση κρίσιµων 

καταστάσεων, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης, διαχείριση 

πολύπλοκων ζητηµάτων όπως οι ανάγκες αίµατος κ.λπ. 

Με τον παρόντα Κανονισµό, ο εθελοντής αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και 

ανεπιφύλακτα το δικαίωµα της «e-Αιµοδότες» να τηρεί αρχείο δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε συµµόρφωση µε τον Γενικό Κανονισµό 

Προστασίας Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα εθνική 

νοµοθεσία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της σχέσης εργασίας µε 

την «e-Αιµοδότες» και σύµφωνα πάντα µε την κείµενη νοµοθεσία περί 

προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και την σχετική εργατική, 

ασφαλιστική και φορολογική νοµοθεσία.  
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Οι εθελοντές έχουν το δικαίωµα να ζητούν εγγράφως αντίγραφα των ανωτέρω 

στοιχείων που τηρούνται από την «e-Αιµοδότες» στους προσωπικούς τους 

φακέλους.  

Άρθρο 3  

Θεσµικό Πλαίσιο Εθελοντισµού 

Το Ευρωπαϊκό Θεσµικό πλαίσιο έχει αναγνωρίσει από νωρίς τη συµβολή των 

εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης 

(δήλωση 38, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Συνθήκη Άµστερνταµ 1997). Αντίστοιχα, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψήφισµα 22αςΑπριλίου 2008 (2007/2149(INI) 

ενθαρρύνει την αναγνώριση της αξίας του εθελοντισµού για την οικονοµική και 

κοινωνική συνοχή των κρατών µελών και συνιστά τη δηµιουργία εθελοντικών 

τµηµάτων άµεσης δράσης για την ταχεία αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών 

και ατυχηµάτων. Σε µεταγενέστερό ψήφισµά του, της 10ης Δεκεµβρίου 2013 

(2013/2064 (INI)) προτείνει τη διεύρυνση του πλαισίου αλληλεγγύης, τη 

δηµιουργία κοινωνικού κεφαλαίου, τη διαπολιτισµική µάθηση και διαγενεακή 

συνεργασία, την ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης και την αντιµετώπιση των 

επιπτώσεων της οικονοµική κρίσης, µέσω της ενθάρρυνσης της ισότιµης 

πρόσβασης όλων των κοινωνικών οµάδων και ηλικιών και ιδίως των νέων 

(µαθητών, σπουδαστών κ.λπ.) στο κίνηµα του εθελοντισµού. 

Εθελοντισµός 

Ο όρος εθελοντισµός αναφέρεται στην ηθεληµένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το 

κίνητρο της υλικής ανταµοιβής, προς όφελος της κοινωνίας.  

Εθελοντής 

Εθελοντής είναι ο ενεργός πολίτης που προσφέρεται αυτοβούλως να 

συµµετάσχει στην αντιµετώπιση κρίσιµων ζητηµάτων βοηθώντας άτοµα ή 

οµάδες της κοινωνίας, επιλέγοντας να συνεισφέρει «αυτό που µπορεί» (χρόνο, 

χρήµα, γνώσεις) σε εκείνους που «δεν µπορούν». Λειτουργεί µε αλτρουισµό και 

γενναιοδωρία, χωρίς να προσδοκά υλικά ή άυλα ανταλλάγµατα. 
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Επιλογή εθελοντών 

Οι εθελοντές της «e-Αιµοδότες» είναι άτοµα συνειδητοποιηµένα ως προς τους 

στόχους της οργάνωσης, έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, έχουν τη διάθεση 

ανιδιοτελούς προσφοράς και προσεγγίζουν την ανθρωπιστική δράση ως 

αναπόσπαστο µέρος της πολιτικής ζωής, χωρίς καµία προκατάληψη, 

ανεξάρτητα δηλαδή από φυλή, φύλλο, θρήσκευµα ή εθνικότητα. 

Εθελοντική δραστηριότητα 

Είναι η δραστηριότητα που προκύπτει από την αυτόβουλη προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών του ατόµου, χωρίς τον καταναγκασµό έννοµης συµµόρφωσης και 

άνευ οικονοµικού ή άλλου υλικού ανταλλάγµατος. (Χρηµατικές παροχές προς 

εθελοντές αποκλειστικά για κάλυψη οδοιπορικών ή εξόδων διαµονής και 

διατροφής, τα οποία έχουν άµεση σχέση µε την εθελοντική τους απασχόληση, 

καθώς και παροχές προς αυτούς ειδών εξοπλισµού και διατροφής, ή δωρεάν 

υπηρεσιών µετάβασης, διαµονής και διατροφής για τον ίδιο λόγο, δεν 

αποτελούν αντάλλαγµα για την εθελοντική απασχόληση.)  

Η εθελοντική δραστηριότητα δεν συνιστά µορφή εξαρτηµένης εργασίας και δεν 

εφαρµόζονται σε αυτή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, ούτε είναι υπακτέα 

στην κοινωνική ασφάλιση.  

Εχεµύθεια εθελοντών 

Οι εθελοντές αποδέχονται να τηρούν αυστηρή εχεµύθεια σχετικά µε ζητήµατα 

που αφορούν τις υποθέσεις, τους εξυπηρετούµενους, υπηρεσίες, κλπ. της «e-

Αιµοδότες»  ή οποιαδήποτε άλλη εµπιστευτική πληροφορία γνωρίσουν κατά τη 

διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης µε την «e-Αιµοδότες» (αναφερόµενες στο 

εξής ως "Εµπιστευτικές Πληροφορίες").  

Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και µετά τη λήξη ή καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο λύση της εθελοντικής απασχόλησης τους µε την «e-Αιµοδότες». Δεν 

επιτρέπεται στους εθελοντές ή πρώην εθελοντές να δηµοσιεύουν, 

αποκαλύπτουν ή κοινοποιούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ή στον τύπο, την 

τηλεόραση ή άλλο Μέσο Μαζικής Ενηµέρωσης ή να χρησιµοποιούν µε 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο (αντίθετα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
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προσπάθεια να αποτρέψουν τέτοιου είδους κοινοποίηση) οποιαδήποτε 

Εµπιστευτική Πληροφορία, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της 

Διοίκησης της  «e-Αιµοδότες» (Διοίκηση νοείται κάθε νόµιµος εκπρόσωπος της 

ΑΜΚΕ).  

Οι εθελοντές δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τους λογαριασµούς 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τους λογαριασµούς ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

του e-Αιµοδότες (συγκεκριµένα του aimodotes.org, aimodot.es και e-

aimodotes.gr)  για προσωπική τους χρήση.  

Ο εθελοντής δικαιούται να προβάλλει εγγράφως (επώνυµα ή ανώνυµα) 

παράπονα/αιτήµατα προς την «e-Αιµοδότες» µε κοινοποίηση προς τον/την 

συντονιστή/ρια.  

Ο εθελοντής δικαιούται να ζητήσει από την «e-Αιµοδότες» να του παρέχει  

υπηρεσία εποπτείας για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση προβληµάτων 

και ψυχικών πιέσεων.  

Άρθρο 4 

Συµµετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις 

Οι εθελοντές µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις (Έκτακτες ή τακτικές) 

αυτοπροσώπως. Όλοι οι εθελοντές που µετέχουν στις συνελεύσεις διαθέτουν 

δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι όµως στερούνται των δικαιωµάτων ψήφου. Οι 

εθελοντές µπορούν να παίρνουν το λόγο στην Γενική Συνέλευση και να 

εκφέρουν τη γνώµη τους. 

Άρθρο 5 

Μητρώο Εθελοντών e-Αιµοδότες 

Το «Μητρώο Εθελοντών» συνιστά τη βάση δεδοµένων στην οποία 

συγκεντρώνονται και οργανώνονται τα στοιχεία όσων επιθυµούν να 

παράσχουν εθελοντική εργασία στην e-Αιµοδότες. Το µητρώο βοηθάει στην 

αποτελεσµατική απεικόνιση, διαχείριση και αξιοποίηση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εθελοντών, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. 
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Άρθρο 6 

Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εθελοντών 

Στο Μητρώο Εθελοντών της e-Αιµοδότες εγγράφονται ενήλικοι πολίτες, εφόσον 

συµπληρώσουν την αναλυτική αίτηση εθελοντή που διατίθεται σε έντυπη και 

ηλεκτρονική µορφή. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και σε νέους που 

δεν έχουν ακόµα ενηλικιωθεί, εφόσον έχουν λάβει σχετική γνώση και συναινούν 

για αυτό οι γονείς ή οι νόµιµοι κηδεµόνες τους . 

Ο Εθελοντής καταρτίζεται εάν αυτό απαιτείται και είναι απαραίτητο, πριν 

αναλάβει κάποιον εξειδικευµένο ρόλο ή δράση. 

Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται (αιτήσεις, υλικό συνεντεύξεων, έντυπα 

ταυτοποίησης προσώπου, έντυπα γονικής συναίνεσης) είναι απόρρητα, 

εµπιστευτικά και προστατευµένα, και σε πλήρη εναρµόνιση µε τον κανονισµό 

της ΕΕ 2016/679 (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 7 

Διαδικασία Ένταξης Εθελοντών 

Κάθε πολίτης που επιθυµεί να ενταχθεί ως εθελοντής στην e-Αιµοδότες 

ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία: 

Συµπληρώνει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή εθελοντικής 

εργασίας στον τοµέα/πεδίο Δράσης που προσιδιάζει στα ενδιαφέροντά του. Η 

αίτηση υπάρχει σε έντυπη µορφή καθώς και  διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή. 

Στην αίτηση ο Εθελοντής αναφέρει τα προσωπικά του στοιχεία, πληροφορίες για 

τα γνωστικά του αντικείµενα, την επαγγελµατική του ενασχόληση, τα 

ενδιαφέροντά του, το ειδικό ενδιαφέρον του για την παροχή της εθελοντικής 

εργασίας, τα κίνητρα του, τη διαθεσιµότητά του κ.α. 

Εκπρόσωπος της e-Αιµοδότες, που ορίζεται από τους διαχειριστές εξετάζει την 

πληρότητα της αίτησης και το έντυπο ταυτοποίησης και εκδίδει Βεβαίωση 

Εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών της e-Αιµοδότες µε τον αύξοντα αριθµό του 
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εθελοντή. Στη συνέχεια, επικοινωνεί µαζί του προκειµένου να προσδιοριστεί η 

διαθεσιµότητά του, να ενηµερωθεί για το πλαίσιο της συνεργασίας του και να 

εξειδικευτεί το πρόγραµµα της εθελοντικής του εργασίας. 

Σε περίπτωση απασχόλησης εθελοντών σε συστηµατική βάση, αφού εξειδικευτεί 

το πεδίο δράσης και γίνει αποδεκτή η αίτηση του Εθελοντή, συνάπτεται 

«Σύµφωνο / Σύµβαση Παροχής Εθελοντικής Εργασίας» ανάµεσα στον Εθελοντή 

και την e-Αιµοδότες 

Με την ολοκλήρωση της συµµετοχής του Εθελοντή σε κάποια δράση ή µε την 

λήξη της σύµβασης παροχής εθελοντικής εργασίας λαµβάνει πιστοποιητικό / 

βεβαίωση παροχής εθελοντικής εργασίας και συστατική επιστολή κατόπιν 

αίτησης του. Επίσης, αν το επιθυµεί µπορεί να αξιολογήσει την εµπειρία του. 

Άρθρο 8 

Διαδικασία διαγραφής / αποχώρησης από το «Μητρώο Εθελοντών» 

Κάθε µέλος του Μητρώου δύναται να αποχωρήσει, όποτε το επιλέξει, µε απλή 

του αίτηση. Επιπρόσθετα, τόσο η Διοίκηση της e-Αιµοδότες ή η Γενική 

Συνέλευση, µπορούν να εισηγηθούν τη διαγραφή µέλους από το Μητρώο 

Εθελοντών, εφόσον διαπιστώσουν (α) καταστρατήγηση του εσωτερικού 

κανονισµού λειτουργίας, (β) µη υπακοή σε οδηγίες και συστάσεις του 

Υπευθύνου που προκαλούν σοβαρή δυσχέρεια και παρακώληση του 

εθελοντικού έργου. Εάν, κατόπιν ενδελεχούς εκτίµησης της κατάστασης, 

επιλεχθεί η διαγραφή του µέλους, εκδίδεται σχετική απόφαση η οποία 

προσυπογράφεται από τον αρµόδιο όργανο διοίκησης και κοινοποιείται στη 

συνέχεια στο µέλος. 

Άρθρο 9 

Δικαιώµατα και υποχρεώσεις εθελοντών 

Οι εθελοντές έχουν δικαίωµα: 

• Στην πλήρη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους, κατά την 

άσκηση του εθελοντικού τους έργου. 

• Στην ισότιµη πρόσβαση σε εθελοντικές ευκαιρίες. 
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• Στην ενηµέρωση και διαπραγµάτευση του πλάνου εργασίας τους, έτσι 

ώστε αυτό να εναρµονίζεται µε την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. 

• Στην εκπαίδευση και κατάρτισή τους, εφόσον αυτό προϋποτίθεται για την 

άσκηση των εργασιών τους, και σε κατάλληλη προσωπική υποστήριξη 

και καθοδήγηση. 

• Να αρνηθούν αντικείµενα εργασίας που τους ανατίθενται και έρχονται σε 

αντιπαράθεση µε τις ιδεολογίες, τις πεποιθήσεις και τα ενδιαφέροντά 

τους.  

• Στη διαπίστευση του εθελοντικού τους έργου. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 15 του ν. 4873/2021 δίνεται η δυνατότητα και σε 

δικηγόρους, συµβολαιογράφους, µηχανικούς, οικονοµολόγους, λογιστές και 

ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς παροχής 

εθελοντικής απασχόλησης άνευ αµοιβής. 

Οι εθελοντές έχουν υποχρέωση: 

• Να σέβονται το πλαίσιο εργασίας, τις διαδικασίες που τίθενται από το 

Μητρώο Εθελοντών της e-Αιµοδότες και τον εσωτερικό κανονισµό 

λειτουργίας. 

• Να εκτελούν στο ακέραιο τα καθήκοντα που δεσµεύτηκαν να αναλάβουν. 

• Να συµµετέχουν στις εκπαιδεύσεις που προσφέρονται και χτίζουν τις 

δεξιότητες που χρειάζονται προκειµένου να διεξαχθούν οι συµφωνηµένες 

εργασίες (µετά από συναίνεση τους). 

• Να συνεργάζονται µε την οµάδα τους και να ακολουθούν τις οδηγίες του 

Υπεύθυνου έργου τους. 

• Να τηρούν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες εµπιστευτικότητας, ηθικής και 

δεοντολογίας, ιδίως όταν εργάζεται µε ευπαθείς οµάδες και άτοµα. 
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Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις της e-Αιµοδότες 

• Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις για την παροχή και αξιοποίηση εθελοντικής 

εργασίας, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 

4873/2021. 

• Να λαµβάνει, µε ευθύνη της, όλα τα µέτρα για την προστασία των 

απασχολουµένων, και να τηρεί αναλόγως τις διατάξεις της εργατικής 

νοµοθεσίας που αφορούν στην παροχή µέσων ατοµικής προστασίας µε 

βάση τη φύση της απασχόλησης, την τήρηση ωραρίου και τα µέτρα 

υγειονοµικής ασφάλειας κτλ.. 

• Να εγγυάται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τον εθελοντή καθ’ όλη 

τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

• Να είναι κατάλληλα προετοιµασµένη και να υποστηρίζει έµπρακτα τον 

εθελοντή κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας. 

• Να παρέχει στον εθελοντή την κατάλληλη προσωπική υποστήριξη σχετικά 

µε τα καθήκοντά του και να διευκολύνει την ενσωµάτωσή του στον 

οργανισµό. 

• Να διατηρεί ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας µε τους εθελοντές, 

ενθαρρύνοντας την ανατροφοδότηση των εντυπώσεών τους (ανώνυµα 

ή επώνυµα) από τη συµµετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις. 

• Να διασφαλίζει ότι κάθε εθελοντική δραστηριότητα- εργασία που 

αναλαµβάνουν οι εθελοντές θα τους προσφέρει ευκαιρίες και 

δυνατότητες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες για την εξέλιξή 

τους µέσα από διαδικασίες µη τυπικής µάθησης. 

• Να αξιοποιεί µε τρόπο άρτιο και ορθό τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες 

και την εµπειρία των εθελοντών λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τους 

περιορισµούς τους. 

• Να καταρτίζει τον εθελοντή (µε την συναίνεση του), εφόσον αυτό 

απαιτείται και κρίνεται απαραίτητο. 

• Να θεσπίζει διαδικασίες επιβράβευσης των εθελοντών και να πιστοποιεί 

την εργασία τους. 
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Άρθρο 11 

Αναγνώριση και επιβράβευση εθελοντικού έργου 

Η e-Αιµοδότες αναγνωρίζει τη σηµαντική και πολύτιµη συνεισφορά των 

Εθελοντών και έτσι σε ετήσια βάση διοργανώνει τιµητικές εκδηλώσεις όταν είναι 

οικονοµικά εφικτό (γιορτή, δείπνο, εκδροµή, ηµερίδα κ.λπ.) για την επιβράβευση 

και αναγνώριση του έργου τους, µεριµνώντας µε έµπρακτο τρόπο για την 

επιδοκιµασία της προσπάθειας τους. 

Σε τακτική βάση, η εθελοντική εργασία πιστοποιείται µε τη χορήγηση των 

αντίστοιχων Βεβαιώσεων Προσφοράς Εθελοντικού Έργου. 

Σηµειώνεται ότι η σπουδαιότερη αναγνώριση του έργου των εθελοντών που 

δραστηριοποιούνται µέσω αυτόνοµων τυπικών και άτυπων οµάδων είναι η 

υποστήριξη του έργου τους σε πάγια βάση, είτε µε την παροχή υλικών και µέσων, 

είτε µε την υποστήριξη της καλλιέργειας των γνώσεων και δεξιοτήτων των µελών 

τους, είτε µε την προβολή τους. 

Άρθρο 12 

Τροποποίηση του Κανονισµού  

Η «e-Αιµοδότες» δύναται να εφαρµόσει ή να τροποποιήσει την ανωτέρω 

διαδικασία ανάλογα µε τις λειτουργικές ανάγκες και τους σκοπούς του 

καταστατικού της ενηµερώνοντας τους εθελοντές της τουλάχιστον 10 ηµέρες 

πριν την εφαρµογή της τροποποίησης του κανονισµού.  

Άρθρο 13 

Έναρξη Ισχύος  

Ο παρών κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας αρχίζει να ισχύει σύµφωνα µε το 

Άρθρο 1 του παρόντος.   

  
  


