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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Καταστατικό του

συλλόγου αιμοδοσίας “Σύλλογος Νέων

Αιμοδοτών”, με αριθμό “13903” στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών,
που ιδρύθηκε στις 9 Μαρτίου του 2017.
Υπεύθυνος του Συλλόγου ορίζεται ο Κωστόπουλος Άρης, με τον
οποίο θα επικοινωνεί κάθε μέλος για τις ανάγκες που προκύπτουν.
Το παρόν καταστατικό περιλαμβάνει τους όρους και τις
υποχρεώσεις των αιμοδοτών που θα λαμβάνουν μέρος στον
σύλλογο.
Ως όροι - προϋποθέσεις ορίζονται τα εξής :
 Ο/ Η

αιμοδότης / αιμοδότρια οφείλει να υπογράψει μια

υπεύθυνη δήλωση (πριν την πρώτη του προσφορά), με την
οποία θα αποδέχεται τους όρους που αναγράφονται στο
καταστατικό του συλλόγου. Μετά τη συμπλήρωση της
υπεύθυνης δήλωσης ο εθελοντής αιμοδότης θεωρείται πλέον
μέλος του συλλόγου.
 Κάθε μέλος του συλλόγου έχει την ελευθερία και το δικαίωμα
να αποχωρήσει από το σύλλογο όποια στιγμή αυτός / -ή
επιθυμεί. Σε κάποια τέτοια περίπτωση ο αποχωρών δεν θα
έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει πίσω τις έως τότε φιάλες
αίματος από την προσφορά του.

 Η χρήση του αίματος που θα μαζεύεται στον λογαριασμό του
Συλλόγου θα αποσκοπεί στην χρήση του μόνο για μέλη του
Συλλόγου και τους συγγενείς α' βαθμού αυτών.
 O αιμοδότης θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον
υπεύθυνο του συλλόγου να δοθούν φιάλες του Συλλόγου και
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σε άτομα που δεν ανήκουν στο άμεσο οικογενειακό
περιβάλλον του (όπως αυτό αναφέρεται παραπάνω).

Ο

αιμοδότης ή η αιμοδότρια που θα περιέλθει σε κάποια τέτοια
ανάγκη θα είναι υποχρέωση του να αναπληρωθούν είτε από
τον ίδιο / την ίδια είτε από κάποιο συγγενικό ή φιλικό
πρόσωπο του οι φιάλες που χρησιμοποιήθηκαν.

Ως υποχρεώσεις των αιμοδοτών ορίζονται τα εξής :
 Οι άνδρες αιμοδότες μπορούν να προσφέρουν έως και
τέσσερις (4) φορές αλλά προτείνεται από τον σύλλογο να
προσφέρουν έως και τρεις (3) φορές το χρόνο.
 Οι γυναίκες αιμοδότριες μπορούν να προσφέρουν έως και
τρεις (3) φορές αλλά προτείνεται από τον σύλλογο να
προσφέρουν έως και δύο (2) φορές το χρόνο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης :
-

6986504880 (Υπεύθυνος – Άρης Κωστόπουλος)

e-mail επικοινωνίας :
-

syllogosneonaimodoton13903@gmail.com

