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«e-Αιµοδότες» 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

    
  
  

    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ   
           ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

  Όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση 04/2022  

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της e-Αιμοδότες την Παρασκευή 27/05/2022 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο Κανονισµός ανακήρυξης επίτηµων (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 πλαίσιού για την ανακήρυξη 

επίτιµων µελών καθώς και οι διαδικασίες ανακήρυξης των επίτιµων µελών. 

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 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. 

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 



   
 

3  
  

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 την διαδικασία ανακήρυξης επίτιµων µελών στην 

«e-Αιµοδότες», αναφερόµενοι στο εξής ως «Επίτιµα µέλη»). 

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 

λαµβάνουν γνώση και συµµορφώνονται, ρυθµίζει δε τις σχέσεις της «e-

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

Άρθρο 2  

Επίτιµα µέλη µπορούν να είναι διακεκριµένα φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν 

ή έχουν προσφέρει ιδιαίτερης σηµασίας υπηρεσίες αναφορικά µε τους στόχους 

της e-Αιµοδότες. 
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Άρθρο 3 

Για την ανακήρυξη και εγγραφή επίτιµου, απαιτούνται: 

• Θετική πρόταση της Γενικής Συνέλευσης 

• Αποδεδειγµένη συµβολή στην προώθηση των σκοπών της e-Αιµοδότες 

• Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

• Αποδοχή της ανακήρυξης επίτιµου µέλους από τον ενδιαφερόµενο 

Άρθρο 4 

Τα επίτιµα µέλη προκειµένου να λάβουν την ιδιότητα του Επίτιµου µέλους, πρέπει 

να έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης µε µόνιµη διαµονή στην Ελλάδα επί τουλάχιστον τριετία, ή 

υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας παραµονής επί µακρόν 

διαµένοντος. 

• Να µιλούν και να γράφουν µε επάρκεια την ελληνική γλώσσα. 

• Να µην διώκονται και να µην έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα που 

αποτελούν κωλύµατα για την e-Αιµοδότες, σύµφωνα µε το καταστατικό 

και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

• Να έχουν συµπληρώσει το δέκατο έκτο(16ο) έτος της ηλικίας τους 

Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται (αποδοχή ανακήρυξης επίτιµου µέλους, 

έντυπα ταυτοποίησης προσώπου κτλ. ) 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 5 

Με τον παρόντα Κανονισµό, το επίτιµο µέλος 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 
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νοµοθεσία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της σχέσης του 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.  

Τα επίτιµα µέλη έχουν το δικαίωµα να ζητούν εγγράφως αντίγραφα των 

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

τους φακέλους.  

Εχεµύθεια επίτιµων µελών 

Τα επίτιµα µέλη 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 σχέσης τους µε την «e-Αιµοδότες» (αναφερόµενες στο εξής ως 

"Εµπιστευτικές Πληροφορίες").  

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

τρόπο λύσης της ιδιότητας τους ως επίτιµου µέλους µε την «e-Αιµοδότες». Δεν 

επιτρέπεται στα επίτιµα µέλη ή πρώην επίτιµα µέλη 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 

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).  

Τα επίτιµα µέλη δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τους λογαριασµούς 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του e-Αιµοδότες (συγκεκριµένα του aimodotes.org, 

aimodot.es και e-aimodotes.gr)  για προσωπική τους χρήση.  

Τα επίτιµα µέλη δικαιούται να προβάλλει εγγράφως (επώνυµα ή ανώνυµα) 

παράπονα/αιτήµατα προς την «e-Αιµοδότες». 

 



   
 

6  
  

Άρθρο 6 

Διαδικασία διαγραφής / αποχώρησης Επίτιµων Μελών 

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

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

µπορούν να εισηγηθούν τη διαγραφή του επίτιµου µέλους εφόσον 

διαπιστώσουν (α) καταστρατήγηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, 

(β) πράξεις / δράσεις που προκαλούν σοβαρή δυσχέρεια και παρακώληση της 

e-Aιµοδότες. 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 7 

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 8 

Έναρξη Ισχύος  

Ο παρών κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας αρχίζει να ισχύει σύµφωνα µε το 

Άρθρο 1 του παρόντος.   

  
  


