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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 152/2016
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Τράπεζας
Αίματος Δήμου Βέροιας
Σήμερα 28 Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 24-3-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος,
14)
Β.Λυκοστράτης,
15)Μ.
Παπαϊωάννου, 16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου,
18)Γ.Ορφανίδης, 19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου,
21)Α.Σιακαβάρας, 22)Θ.Τέτος, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Α.
Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Ι.Παπαγιάννης,
27)Η.Τσιφλίδης,
28)Σ.Ελευθεριάδου,
29)Ν.Μπέκης,
30)Π.Παπαδίνα, 31)Α.Αποστολόπουλος, 32)Α.Μαρκούλης,
33)Σ.Στουγιάννος, 34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Ν.Μαυροκεφαλίδης,Κ.Καραπαναγιωτίδης
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.
Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ι.Σιδηρόπουλος,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος,
Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης,
Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου εκτάκτου θέματος προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Ν.Μωυσιάδης, Χ.Γαϊτάνου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 143/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Α.Καγκελίδης, Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3ου εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Ν.Μωυσιάδης,
Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Π.Τσαπαρόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 144/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Χ.Ιακωβίδου, Χ.Γαϊτάνου,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Γουλτίδης και προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 152/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 153/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 154/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Δ.Τραπεζανλής,
Λ.Ακριβόπουλος, Π.Παπαδίνα, Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης, Β.Λυκοστράτης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 157/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 158/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 170/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 175/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β.Παπαδόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 3-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας
Θεοφίλου Κορωνά, που έχει ως εξής:
Με την αρ. 574/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ενέκρινε τη δημιουργία
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Δ. Βέροιας , με σκοπό τη δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης
αίματος για την αντιμετώπιση αναγκών των συμπολιτών μας.
«Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες:
…………………………………………………………………………….
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά
συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό
διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό
συμβούλιο η δημαρχιακή επιτροπή.
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή
οικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου
τοπικού συμβουλίου.
Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ η Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των
κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Με την αρ. 74/2015 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το Δημοτικό
Συμβούλιο το Σχέδιο Κανονισμού με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Δήμου
Βέροιας», ως εξής:
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1ο
Επωνυμία
Δημιουργείται Δημοτική Τράπεζα Αίματος με την επωνυμία «Τράπεζα Αίματος Δήμου
Βέροιας ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ», η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στο θεσμό της εθελοντικής
αιμοδοσίας κα θα λειτουργεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής του Δήμου
Βέροιας .
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός της Τράπεζα Αίματος Δήμου Βέροιας είναι:
Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση τω αναγκών των
δημοτών και των κατοίκων του Δήμου
Η παροχή βοήθειας για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των δημοτών και των
κατοίκων του δήμου, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από τη Δημοτική
Τράπεζα Αίματος.
Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στην τοπική κοινότητα.
Άρθρο 3ο
Μέλη
Μέλη της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος μπορούν να γίνουν όλοι οι κάτοικοι καθώς και οι
Δημότες του Δήμου Βέροιας με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν ως αιμοδότες στις εθελοντικές
αιμοδοσίες τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
Εθελοντές αιμοδότες και μέλη της Τράπεζας Αίματος μπορούν να γίνουν επίσης και μη
κάτοικοι ή δημότες του Δήμου, κατόπιν αιτήματος τους.
Άρθρο 4ο
Δικαιώματα μελών
Κάθε εθελοντής αιμοδότης- μέλος της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος- δικαιούται παροχής
μονάδων αίματος μέχρι οκτώ (8) μονάδων αίματος ετησίως και σε κάθε περίπτωση μέχρι του
αριθμού των μονάδων αίματος που διαθέτει ο εθελοντής αιμοδότης στην Τράπεζα αίματος.
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Οι συγγενείς έως και Β΄βαθμού των μελών δικαιούνται μέχρι και οκτώ (8) μονάδες αίματος
ετησίως. (Συγγενείς έως και Β΄βαθμού θεωρούνται οι γονείς , τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια
και οι πάπποι τόσο εξ΄αίματος όσο και εξ αγχιστείας ) Ως ανώτατος αριθμός χορήγησης εφάπαξ
μονάδων, ορίζονται οι τέσσερις (4) φιάλες μέχρι και δύο φορές ετησίως.
Οι μη εθελοντές αιμοδότες εξυπηρετούνται όταν αυτό είναι δυνατόν ανάλογα με τα
εκάστοτε αποθέματα σε αίμα και ύστερα από έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής της Τράπεζας
Αίματος μόνο με τη μορφή δανεισμού και μέχρι δύο (2) μονάδες αίματος με την υποχρέωση να
επιστρέψουν τις μονάδες αίματος σε έξι μήνες από την ημέρα δανεισμού του. Όσοι έχουν
προγραμματισμένα χειρουργεία, τους χορηγείται αίμα μόνο όταν δεν υπάρχει συγγενικό
περιβάλλον.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως της Διοικούσας Επιτροπής της Τράπεζας
Αίματος και εφόσον υπάρχει επάρκεια αίματος μπορεί να χορηγείται αίμα σε επείγοντα
περιστατικά ή σε περιστατικά που χρήζουν μεγάλης ποσότητας αίματος με προτεραιότητα στους
α) πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία β) νεφροπαθείς γ) αιμορροφιλικοί και δ) άτομα χωρίς
συγγενικό περιβάλλον.
Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης αίματος σε μη εθελοντές αιμοδότες είναι ο ασθενής για
τον οποίο προορίζεται το αίμα είναι να είναι δημότης ή κάτοικος του δήμου Βέροιας .
Άρθρο 5ο
Υποχρεώσεις
Κάθε εθελοντής αιμοδότης - μέλος της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος οφείλει να συμμετέχει
σε μία τουλάχιστον αιμοδοσία ετησίως εκτός αν δεν του το επιτρέπουν λόγοι υγείας .
Σε περίπτωση μη συμμετοχής να μην υπάρχει ποινή διαγραφής
Ο μη εθελοντής που εξυπηρετήθηκε αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει τις μονάδες
αίματος που του χορηγήθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Μη αναπλήρωση της χορηγηθείσας ποσότητας αίματος σημαίνει αυτόματα ότι δεν θα
ικανοποιείται μελλοντικό αίτημα του.
Όλα τα μέλη της Τράπεζας Αίματος οφείλουν να πειθαρχούν με τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού Λειτουργίας. Η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος επαφίεται
στη φροντίδα και την προσπάθεια των μελών της, τα οποία οφείλουν να συμμετέχουν τακτικά
στις εθελοντικές αιμοδοσίες και να συμμετέχουν στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
του ευρύτερου πληθυσμού του Δήμου.
Άρθρο 6ο
Διοίκηση
Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος θα διοικείται από τριμελή διοικούσα επιτροπή, η οποία θα
αποτελείται από ένα (1) δημοτικό σύμβουλο, ένα (1) μέλος της Τράπεζας Αίματος - εθελοντή
αιμοδότη και ένα (1) υπάλληλο που θα ορίσει ο Δήμαρχος με τον αναπληρωματικό του που θα
προέρχεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής περιόδου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει την έγγραφη έγκρισή του για κάθε χορήγηση αίματος και
οφείλει να απαντά σε κάθε αίτημα εντός της ημέρας της αιτήσεως.
Σε περίπτωση ανάγκης κατά τις μη εργάσιμες ημέρες ή νυχτερινές ώρες την εντολή γραπτή
ή προφορική δίνει οποιοσδήποτε μέλος της διοικούσας επιτροπής, με την προϋπόθεση ότι την
επομένη θα εκδοθεί απαραίτητα και η τυπική εντολή.
Ο υπάλληλος του Δήμου Βέροιας , ο οποίος συμμετέχει στη Διοικούσα Επιτροπή παρέχει
και κάθε διοικητική υποστήριξη για την ομαλή λειτουργία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.
Άρθρο 7ο
Όροι λειτουργίας
Η Τράπεζα Αίματος Δήμου Βέροιας λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του
Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας ).
Την ευθύνη της αιμοδοσίας ως προς τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το τμήμα
αιμοδοσίας του Νοσοκομείου.
Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ή αποκλείεται, κατόπιν οδηγιών του υπεύθυνου ιατρού του
Νοσοκομείου που διενεργεί την Αιμοδοσία.
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Η Τράπεζα Αίματος Δήμου Βέροιας τηρεί αρχείο των αιμοδοτών, καθώς και παρακολουθεί
τα υπάρχοντα αποθέματα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελών της.
Για τη χορήγηση αίματος απαιτείται η συμπλήρωση έγγραφης αίτησης προς της Διοικούσα
Επιτροπή από τον ασθενή ή από συγγενικό του πρόσωπο. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε
ανάγκες μη εθελοντή αιμοδότη χρειάζεται και η ενυπόγραφη δέσμευση προς αναπλήρωση των
χορηγούμενων μονάδων αίματος.
Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις Δήμου Βέροιας
Η αρμόδια διοικούσα επιτροπή παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και έχει την ευθύνη
για τη συνεχή και απρόσκοπτη εξασφάλιση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των εθελοντών
αιμοδοτών-μελών της Τράπεζας.
Μεριμνά τη διαφύλαξη αποθέματος (20%) για εξαιρετικές περιπτώσεις , για τις οποίες όμως
πάλι θα πρέπει να πάρει αιτιολογημένη απόφαση η Διοικούσα Επιτροπή, για να μπορεί να
διαθέσει και το εναπομείναν 20%.
Γενικά σε καμιά περίπτωση δε θα χορηγείται αίμα σε μη εθελοντές αιμοδότες αν δεν
διασφαλίζονται πλήρως οι ανάγκες των μελών.
Έχει την ευθύνη για την οργάνωση των εθελοντικών αιμοδοσιών (τρεις κάθε χρόνο) και την
οργάνωση διαφόρων δράσεων ευαισθητοποίησης -ενημέρωσης του πληθυσμού του Δήμου
Βέροιας σχετικά με τη εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της κοινωνικής
πολιτικής του Δήμου.
Επιλέγει τους χώρους που πραγματοποιούνται οι αιμοδοσίες ώστε να διευκολύνουν την
προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών
Εκδίδει φυλλάδια, αφίσες και κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την ενημέρωση
του πληθυσμού του δήμου Βέροιας .
Κάθε οικονομική υποχρέωση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος καλύπτεται από τον ετήσιο
προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας.
Άρθρο 9ο
Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό θα
αντιμετωπίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Αιμοδοσίας ή με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 10ο
Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας Αίματος το υπάρχον απόθεμα περιέρχεται στο
Νοσοκομείο.
Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορεί να καθοριστεί το ποσοστό συνδιαχείρισης
του.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
1.Την έγκριση ή μη δημιουργίας Τράπεζας Αίματος του Δήμου Βέροιας .
2. Την ψήφιση ή μη του Κανονισμού Λειτουργίας της και
3.Να ορίσει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής καθώς και τον πρόεδρο αυτής , η θητεία
της οποίας θα ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής περιόδου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Ελευθεριάδου: Όταν λάβαμε την απόφαση για να δημιουργηθεί τράπεζα αίματος, το
όνομα «Τράπεζα Αίματος Δήμου Βέροιας Μαρία Θεοδωρίδου» είχε απορριφθεί από τον
Δήμαρχο. Τώρα το βλέπω γραμμένο στο 1ο άρθρο και μου προξενεί εντύπωση.
Κορωνάς: Πριν γίνει η εισήγηση στο Δ.Σ. το θέμα έχει συζητηθεί στο Δ/κό συμβούλιο της
Δ.Κ. Βέροιας και στην Ε.Π.Ζ. Οι εισηγήσεις αυτών των οργάνων έγιναν δεκτές
Προτείνω στη Διοικούσα Επιτροπή να συμμετέχει η δημοτική σύμβουλος
Μ.Παπαϊωάννου, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία λόγω του επαγγέλματός της
Ελευθεριάδου: Είχα μιλήσει κάποια στιγμή με τον Δήμαρχο για τον λογότυπο που είχαμε
ετοιμάσει για να γίνει κι η πρώτη αιμοδοσία κι εσείς ο ίδιος μου είχατε πει να αφαιρέσω το όνομα
Μαρία Θεοδωρίδου διότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.
Υπάρχει ένα θέμα στο Νοσοκομείο, όπου δηλωμένο όνομα και αρμόδια για τη διαχείριση
μέχρι και σήμερα ήμουν εγώ.
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Χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση, έρχεται αυτό το θέμα ένα χρόνο μετά κι ενώ από την
αρχή είχα πει στον κ.Κορωνά να τρέξουμε το θέμα και να γίνει ο κανονισμός δεν με
ενημερώσατε.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Θ.Κορωνάς μιλά εκτός
μικροφώνου)
Ελευθεριάδου: Εγώ την εισήγηση την πήρα ως δημοτικός σύμβουλος κι όχι ως μέλος. Η
τράπεζα αίματος ξεκίνησε από δική μου πρόταση κι είχαμε κάνει κάποιες διαδικασίες.
Κορωνάς: Ο κανονισμός σήμερα κατατίθεται προς ψήφιση, αυτά που προηγήθηκαν τα
είχαμε συμφωνήσει εδώ μεταξύ μας. Στη Διοικούσα Επιτροπή είχαμε συμφωνήσει να είναι η
κ.Παπαϊωάννου, ηκ.Ελευθεριάδου και μια υπάλληλος της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, στην
προκειμένη περίπτωση η Α.Δούκα, προϊσταμένη της Δ/νσης.
Δε θα θέλατε να είστε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής;
Ελευθεριάδου: Το θέμα είναι ότι δεν ενημερώθηκα νωρίτερα
Προέδρος: Ο Κανονισμός Λειτουργίας είναι μια τυπική διαδικασία. Η Διοικούσα
Επιτροπή αναλαμβάνει όλη την ευθύνη από εκεί και πέρα κι έχετε να κάνετε με την ουσία του
πράγματος.
Ελευθεριάδου: Έχει προηγηθεί μια αιμοδοσία, έχουν μαζευτεί κάποιες φιάλες αίματος…
Προέδρος: Εμένα θα με εξέπληττε αν το όνομα σας δεν υπήρχε στην Διοικούσα Επιτροπή
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι η δημοτική σύμβουλος Σ.Ελευθεριάδου μιλά εκτός
μικροφώνου)
Κορωνάς: Για τον Κανονισμό Λειτουργίας δεν έχετε ερωτηθεί;
Ελευθεριάδου: Όχι
Κορωνάς: Μαζί δε μιλήσαμε στο τηλέφωνο;
Ελευθεριάδου: Πότε;
Κορωνάς: Όταν το θέμα θα περνούσε από το συμβούλιο της Δ.Κ. Βέροιας
Ελευθεριάδου: Όχι, δεν το έχω πάρει στα χέρια μου και το είδα προχθές
Κορωνάς: Έχει περάσει από το συμβούλιο της Δ.Κ. Βέροιας πριν από πολύ καιρό
Ελευθεριάδου: Σας το ξαναλέω δεν έχω ενημερωθεί.
Δήμαρχος: Όσον αφορά το όνομα της Τράπεζας Αίματος ότι είχαμε πει ισχύει
Ελευθεριάδου: Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με το όνομα…
Δήμαρχος: Όχι, ότι είχαμε πει ισχύει
Μπέκης: Εμείς θα το ψηφίσουμε όπως το είχαμε ψηφίσει και την άλλη φορά, απλά να
διατυπώσω την επιφύλαξή μου ότι υπάρχουν πολλοί σύλλογοι που έχουν τράπεζες αίματος κι έχω
επιφύλαξη για το τι θα γίνει…
Πρόεδρος: Ας το δούμε πρώτα…
Μπέκης: Μη γίνει όπως γίνεται και σε άλλα πράγματα, όπως όταν 20 φορείς καλούν σε
διαδήλωση και στο τέλος στη διαδήλωση είναι 15 άτομα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας Θεοφίλου
Κορωνά.
2.- Την πρόταση του Δημάρχου.
3.- Την υπ’ αριθ. 574/2014 απόφαση του Δ.Σ.
4.- Την υπ’ αριθ. 74/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
5.- Την υπ’ αριθ.78/2015 απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Βέροιας
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 94 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 και
του άρθρου 10 του Ν.4264/2014.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος Δήμου Βέροιας.
Β) Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Δήμου Βέροιας, ο οποίος έχει
ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1ο
Επωνυμία
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Δημιουργείται Δημοτική Τράπεζα Αίματος, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στο θεσμό
της εθελοντικής αιμοδοσίας και θα λειτουργεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής
του Δήμου Βέροιας.
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός της Τράπεζα Αίματος Δήμου Βέροιας είναι:
Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση τω αναγκών των
δημοτών και των κατοίκων του Δήμου
Η παροχή βοήθειας για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των δημοτών και των
κατοίκων του δήμου, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από τη Δημοτική
Τράπεζα Αίματος.
Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στην τοπική κοινότητα.
Άρθρο 3ο
Μέλη
Μέλη της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος μπορούν να γίνουν όλοι οι κάτοικοι καθώς και οι
Δημότες του Δήμου Βέροιας με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν ως αιμοδότες στις εθελοντικές
αιμοδοσίες τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
Εθελοντές αιμοδότες και μέλη της Τράπεζας Αίματος μπορούν να γίνουν επίσης και μη
κάτοικοι ή δημότες του Δήμου, κατόπιν αιτήματος τους.
Άρθρο 4ο
Δικαιώματα μελών
Κάθε εθελοντής αιμοδότης- μέλος της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος- δικαιούται παροχής
μονάδων αίματος μέχρι οκτώ (8) μονάδων αίματος ετησίως και σε κάθε περίπτωση μέχρι του
αριθμού των μονάδων αίματος που διαθέτει ο εθελοντής αιμοδότης στην Τράπεζα αίματος.
Οι συγγενείς έως και Β΄βαθμού των μελών δικαιούνται μέχρι και οκτώ (8) μονάδες
αίματος ετησίως. (Συγγενείς έως και Β΄βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα
εγγόνια και οι πάπποι τόσο εξ΄αίματος όσο και εξ αγχιστείας ) Ως ανώτατος αριθμός χορήγησης
εφάπαξ μονάδων, ορίζονται οι τέσσερις (4) φιάλες μέχρι και δύο φορές ετησίως.
Οι μη εθελοντές αιμοδότες εξυπηρετούνται όταν αυτό είναι δυνατόν ανάλογα με τα
εκάστοτε αποθέματα σε αίμα και ύστερα από έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής της Τράπεζας
Αίματος μόνο με τη μορφή δανεισμού και μέχρι δύο (2) μονάδες αίματος με την υποχρέωση να
επιστρέψουν τις μονάδες αίματος σε έξι μήνες από την ημέρα δανεισμού του. Όσοι έχουν
προγραμματισμένα χειρουργεία, τους χορηγείται αίμα μόνο όταν δεν υπάρχει συγγενικό
περιβάλλον.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως της Διοικούσας Επιτροπής της
Τράπεζας Αίματος και εφόσον υπάρχει επάρκεια αίματος μπορεί να χορηγείται αίμα σε επείγοντα
περιστατικά ή σε περιστατικά που χρήζουν μεγάλης ποσότητας αίματος με προτεραιότητα στους
α) πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία β) νεφροπαθείς γ) αιμορροφιλικοί και δ) άτομα χωρίς
συγγενικό περιβάλλον.
Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης αίματος σε μη εθελοντές αιμοδότες είναι ο ασθενής
για τον οποίο προορίζεται το αίμα είναι να είναι δημότης ή κάτοικος του δήμου Βέροιας .
Άρθρο 5ο
Υποχρεώσεις
Κάθε εθελοντής αιμοδότης - μέλος της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος οφείλει να
συμμετέχει σε μία τουλάχιστον αιμοδοσία ετησίως εκτός αν δεν του το επιτρέπουν λόγοι υγείας .
Σε περίπτωση μη συμμετοχής να μην υπάρχει ποινή διαγραφής
Ο μη εθελοντής που εξυπηρετήθηκε αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει τις
μονάδες αίματος που του χορηγήθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Μη αναπλήρωση της χορηγηθείσας ποσότητας αίματος σημαίνει αυτόματα ότι δεν θα
ικανοποιείται μελλοντικό αίτημα του.
Όλα τα μέλη της Τράπεζας Αίματος οφείλουν να πειθαρχούν με τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού Λειτουργίας. Η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος επαφίεται
στη φροντίδα και την προσπάθεια των μελών της, τα οποία οφείλουν να συμμετέχουν τακτικά
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στις εθελοντικές αιμοδοσίες και να συμμετέχουν στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
του ευρύτερου πληθυσμού του Δήμου.
Άρθρο 6ο
Διοίκηση
Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος θα διοικείται από τριμελή διοικούσα επιτροπή, η οποία θα
αποτελείται από ένα (1) δημοτικό σύμβουλο, ένα (1) μέλος της Τράπεζας Αίματος - εθελοντή
αιμοδότη και ένα (1) υπάλληλο που θα ορίσει ο Δήμαρχος με τον αναπληρωματικό του που θα
προέρχεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής περιόδου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει την έγγραφη έγκρισή του για κάθε χορήγηση αίματος και
οφείλει να απαντά σε κάθε αίτημα εντός της ημέρας της αιτήσεως.
Σε περίπτωση ανάγκης κατά τις μη εργάσιμες ημέρες ή νυχτερινές ώρες την εντολή
γραπτή ή προφορική δίνει οποιοσδήποτε μέλος της διοικούσας επιτροπής, με την προϋπόθεση ότι
την επομένη θα εκδοθεί απαραίτητα και η τυπική εντολή.
Ο υπάλληλος του Δήμου Βέροιας , ο οποίος συμμετέχει στη Διοικούσα Επιτροπή παρέχει
και κάθε διοικητική υποστήριξη για την ομαλή λειτουργία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.
Άρθρο 7ο
Όροι λειτουργίας
Η Τράπεζα Αίματος Δήμου Βέροιας λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας
του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας ).
Την ευθύνη της αιμοδοσίας ως προς τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το τμήμα
αιμοδοσίας του Νοσοκομείου.
Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ή αποκλείεται, κατόπιν οδηγιών του υπεύθυνου ιατρού του
Νοσοκομείου που διενεργεί την Αιμοδοσία.
Η Τράπεζα Αίματος Δήμου Βέροιας τηρεί αρχείο των αιμοδοτών, καθώς και
παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελών της.
Για τη χορήγηση αίματος απαιτείται η συμπλήρωση έγγραφης αίτησης προς της Διοικούσα
Επιτροπή από τον ασθενή ή από συγγενικό του πρόσωπο. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε
ανάγκες μη εθελοντή αιμοδότη χρειάζεται και η ενυπόγραφη δέσμευση προς αναπλήρωση των
χορηγούμενων μονάδων αίματος.
Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις Δήμου Βέροιας
Η αρμόδια διοικούσα επιτροπή παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και έχει την
ευθύνη για τη συνεχή και απρόσκοπτη εξασφάλιση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των
εθελοντών αιμοδοτών-μελών της Τράπεζας.
Μεριμνά τη διαφύλαξη αποθέματος (20%) για εξαιρετικές περιπτώσεις , για τις οποίες
όμως πάλι θα πρέπει να πάρει αιτιολογημένη απόφαση η Διοικούσα Επιτροπή, για να μπορεί να
διαθέσει και το εναπομείναν 20%.
Γενικά σε καμιά περίπτωση δε θα χορηγείται αίμα σε μη εθελοντές αιμοδότες αν δεν
διασφαλίζονται πλήρως οι ανάγκες των μελών.
Έχει την ευθύνη για την οργάνωση των εθελοντικών αιμοδοσιών (τρεις κάθε χρόνο) και
την οργάνωση διαφόρων δράσεων ευαισθητοποίησης -ενημέρωσης του πληθυσμού του Δήμου
Βέροιας σχετικά με τη εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της κοινωνικής
πολιτικής του Δήμου.
Επιλέγει τους χώρους που πραγματοποιούνται οι αιμοδοσίες ώστε να διευκολύνουν την
προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών
Εκδίδει φυλλάδια, αφίσες και κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την ενημέρωση
του πληθυσμού του δήμου Βέροιας .
Κάθε οικονομική υποχρέωση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος καλύπτεται από τον
ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας.
Άρθρο 9ο
Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό θα
αντιμετωπίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Αιμοδοσίας ή με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
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Άρθρο 10ο
Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας Αίματος το υπάρχον απόθεμα περιέρχεται στο
Νοσοκομείο.
Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορεί να καθοριστεί το ποσοστό συνδιαχείρισης
του.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου.
Γ) Καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού.
Δ) Η παρούσα απόφαση μετά την έγκρισή της από τα αρμόδια όργανα να δημοσιευθεί α) κατά
το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου και β) περίληψη αυτής σε μια ημερήσια ή
εβδομαδιαία εφημερίδα με μέριμνα του αρμόδιου τμήματος του Δήμου (αρ. 79, παρ. 4, ΔΚΚ).
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 152 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Α.
Θ.
Μ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Σ.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Σ.
Ι.
Η.
Ν.
Ε.

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Σιδηρόπουλος
Μπατσαράς
Αγγέλου
Μοτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-4-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

