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1. Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός 

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., αξιοποιώντας τις προηγμένες υπολογιστικές υποδομές της, 

συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για την άρτια οργάνωση 

και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας. Ειδικότερα, οι 

κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν έχουν στόχο την 

υποστήριξη του Ε.ΚΕ.Α. σχετικά με την ανάπτυξη του Εθνικού Μητρώου 

Αιμοδοτών. 

 

1.2 Περιγραφή 

Σκοπός του εν λόγω εγχειριδίου είναι να καθοδηγήσει αναλυτικά τον Εθελοντή 

Αιμοδότη στη δημιουργία του λογαριασμού του και στη συνέχεια στη διαχείριση 

του λογαριασμού του στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ).  

 

1.3 Συμβάσεις 

Σύμβαση Σκοπός 

«Έντονη Γραφή» Προσδιορίζονται κουμπιά στην 

εφαρμογή 

➢ Πλάγια γραφή Σημείωση 

Πλάγια μπλε γραφή Προσδιορίζονται σύνδεσμοι μέσα στο 

κείμενο 

Υπογραμμισμένη μπλε γραφή Προσδιορίζονται υπερσύνδεσμοι  
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2. Εγγραφή Εθελοντή Αιμοδότη 

2.1. Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προκειμένου ένας αιμοδότης να μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό στο ΕΜΑ θα 

πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω συνθήκες: 

1 Ο αιμοδότης να προσφέρει αίμα εθελοντικά και όχι για πρόσωπο του 

συγγενικού του περιβάλλοντος. Η πληροφορία αυτή δηλώνεται στο έντυπο 

του ιστορικού του Αιμοδότη (ερωτηματολόγιο) κατά τη διαδικασία της 

αιμοδοσίας. 

2 Τα αποτελέσματα του ορολογικού και μοριακού ελέγχου της μονάδας 

αίματος  να είναι αρνητικά.  

 

Όταν ικανοποιούνται οι παραπάνω συνθήκες, το πληροφοριακό σύστημα του 

Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών αποστέλλει αυτοματοποιημένα έναν κωδικό στον 

αιμοδότη, προκειμένου αυτός να μεταβεί στο ΕΜΑ και να δημιουργήσει τον 

λογαριασμό του.  

Ο κωδικός αυτός αποστέλλεται στο μέσο επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο 

αιμοδότης. Αν ο αιμοδότης έχει δηλώσει κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση email, 

τότε ο κωδικός αποστέλλεται στη διεύθυνση email. 

Με τη λήψη του κωδικού, ο αιμοδότης μπορεί να μεταβεί στο EMA και να 

δημιουργήσει τον λογαριασμό του ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται 

στη συνέχεια. 
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2.2. Μετάβαση στην Οθόνη Εισόδου 

1. Η εγγραφή του Εθελοντή Αιμοδότη γίνεται μέσω της ιστοσελίδας 

https://service.bdr.gr, χρησιμοποιώντας έναν περιηγητή ιστού (web 

browser). 

2. Ο Αιμοδότης επιλέγει «Εγγραφή». (Εικόνα 1)  

 

Εικόνα 1: Οθόνη Εισόδου 

 

  

https://service.bdr.gr/
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2.3. Επιλογή Χρήστη 

Ο Αιμοδότης επιλέγει την κατηγορία «Αιμοδότης» για να πραγματοποιήσει 

εγγραφή στο ΕΜΑ. (Εικόνα 2) 

 
Εικόνα 2: Επιλογή Εθελοντή Αιμοδότη 
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2.4. Εγγραφή Αιμοδότη με τη χρήση μοναδικού κωδικού 

Ο αιμοδότης επιλέγει το μέσο επικοινωνίας στο οποίο έχει λάβει τον μοναδικό 

κωδικό εγγραφής. (Εικόνα 3) 

 
Εικόνα 3: Εγγραφή Αιμοδότη 

  



Εγχειρίδιο Χρήσης Εθελοντή Αιμοδότη- Σελ. 8      

    

 

2.4.1. Λήψη μοναδικού κωδικού μέσω Email 
Εάν ο αιμοδότης έχει δηλώσει τη διεύθυνση email του, τότε ένας μοναδικός 

12ψήφιος κωδικός αποστέλλεται από το ΕΜΑ στον αιμοδότη μέσω email. 

Στην περίπτωση λήψης μέσω διεύθυνσης email, ο αιμοδότης θα πρέπει να: 

1. Εντοπίσει τον κωδικό που του έχει σταλεί στην διεύθυνση email του 

(Εικόνα 4) 

2. Εισάγει τον κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο (Εικόνα 5) 

 

Εικόνα 4: Email με Οδηγίες για την Πιστοποίηση της Διεύθυνσης Email 
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Εικόνα 5: Εισαγωγή Διεύθυνσης Email/ Κωδικού εγγραφής στα αντίστοιχα πεδία 

 

 

 

 

➢ Στο πεδίο Περιεχόμενο εικόνας ο χρήστης πληκτρολογεί τους χαρακτήρες 

που βλέπει στην εικόνα. Σε περίπτωση που οι χαρακτήρες είναι 

δυσδιάκριτοι μπορεί να επιλεγεί το «Ανανέωση» και η εικόνα θα ανανεωθεί. 
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Αφού ο χρήστης βεβαιωθεί πως όλα τα πεδία είναι σωστά, επιλέγει «Αποστολή» 

(Εικόνα 6) και στη συνέχεια μεταφέρεται στην οθόνη επιβεβαίωσης των 

στοιχειών του (Εικόνα 7) , όπου επιλέγει «Ναι» εάν το ονοματεπώνυμό του είναι 

σωστό.  

Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγει «Όχι» και πρέπει να επικοινωνήσει με το γραφείο 

αρωγής χρηστών του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών. 

 

Εικόνα 6: Εισαγωγή Στοιχείων 
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Εικόνα 7: Επιβεβαίωση Στοιχείων Αιμοδότη 
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2.4.2. Λήψη μοναδικού κωδικού μέσω κινητού τηλεφώνου  
Εάν ο αιμοδότης έχει δηλώσει μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, τότε 

ένας μοναδικός 6ψήφιος κωδικός αποστέλλεται από το ΕΜΑ στον αιμοδότη μέσω 

SMS στο κινητό τηλέφωνο του αιμοδότη. 

Στην περίπτωση λήψης μέσω SMS, ο αιμοδότης θα πρέπει να: 

1. Εντοπίσει τον κωδικό που έχει σταλεί στο κινητό τηλέφωνο (Εικόνα 8) 

2. Εισάγει τον κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο ( 

3. Εικόνα 9) 

 

Εικόνα 8: SMS για την πιστοποίηση του κινητού τηλεφώνου 
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Εικόνα 9: Εισαγωγή Αριθμού Κινητού/ Κωδικού Εγγραφής στα αντίστοιχα πεδία 

 

 

➢ Στο πεδίο Περιεχόμενο εικόνας ο χρήστης πληκτρολογεί τους χαρακτήρες 

που βλέπει στην εικόνα. Σε περίπτωση που οι χαρακτήρες είναι 

δυσδιάκριτοι μπορεί να επιλεγεί το «Ανανέωση» και η εικόνα θα ανανεωθεί. 
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Αφού ο χρήστης βεβαιωθεί πως όλα τα πεδία είναι σωστά επιλέγει «Αποστολή» 

(Εικόνα 10) και στη συνέχεια μεταφέρεται στην οθόνη επιβεβαίωσης των 

στοιχείων του (Εικόνα 11) , όπου επιλέγει «Ναι» εάν το ονοματεπώνυμό του είναι 

σωστό. Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγει «Όχι» και πρέπει να επικοινωνήσει με το 

γραφείο αρωγής χρηστών του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών. 

 
Εικόνα 10: Εισαγωγή Στοιχείων 
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Εικόνα 11: Επιβεβαίωση Στοιχείων Εθελοντή Αιμοδότη 

 

➢ Στην περίπτωση που ο αιμοδότης έχει δηλώσει και email αλλά και κινητό 

τηλέφωνο, τότε ο μοναδικός κωδικός αποστέλλεται από το ΕΜΑ μέσω email. 
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2.5. Δημιουργία «Αναγνωριστικών Εισόδου» 

Στην ενότητα αυτή ο αιμοδότης επιλέγει τα επιθυμητά αναγνωριστικά χρήστη 

(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) για την εγγραφή του στην εφαρμογή 

(Εικόνα 12) . 

 
 

Εικόνα 12: Αναγνωριστικά Εισόδου 

 

➢ Για την εγκυρότητα του ονόματος χρήστη απαιτούνται 6 έως 20 λατινικοί 

χαρακτήρες, νούμερα ή οι χαρακτήρες ‘_’ και ‘.’. Δεν επιτρέπονται οι λέξεις 

admin ή root και παράγωγα αυτών.  

➢ Για την εγκυρότητα του κωδικού πρόσβασης απαιτούνται 6 έως 20 

λατινικοί χαρακτήρες όπου να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένας 

αριθμός και ένα από τα σύμβολα !@#$%. π.χ. 1234abcd! 

Αφού ο χρήστης συμπληρώσει τα παραπάνω πεδία και αποδεχθεί τους Όρους 

Χρήσης του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών, επιλέγει «Αποστολή» (Εικόνα 13) . 
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Εικόνα 13: Επιλογή Όρων Χρήσης και Υποβολή Εγγραφής 
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Στην (Εικόνα 14) παρουσιάζεται η οθόνη επιτυχούς εγγραφής εθελοντή Αιμοδότη. 

 
Εικόνα 14: Επιτυχής Εγγραφή Εθελοντή Αιμοδότη 
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Στο σημείο αυτό ο χρήστης μπορεί να στείλει ηλεκτρονικά αίτημα στο Γραφείο 

Αρωγής Χρηστών για οποιοδήποτε ερώτημα (Εικόνα 15) . 

 

Εικόνα 15: Αποστολή Αιτήματος στο Γραφείο Αρωγής 
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3 Είσοδος χρήστη 

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού του, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει 

είσοδο στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, χρησιμοποιώντας έναν περιηγητή ιστού 

(web browser) και μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα https://service.bdr.gr. Εκεί, ο 

χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το Όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 

και να επιλέξει «Είσοδος» (Εικόνα 16) για να πραγματοποιήσει είσοδο στο 

σύστημα. 

 
Εικόνα 16: Οθόνη Εισόδου 

 

https://service.bdr.gr/
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4 Χρήση Εφαρμογής 

4.1 Επισκόπηση 

Ο χρήστης επιλέγοντας «Επισκόπηση» (Εικόνα 17) μπορεί να δει τα στατιστικά 

των αιμοδοτήσεών του και την ημερομηνία της επόμενης αιμοδότησης βάσει της 

πιο πρόσφατης αιμοδότησής του. 
 

Εικόνα 17: Επισκόπηση  
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Στην υπενθύμιση επόμενης αιμοδότησης, μέσω της επιλογής «Ρυθμίσεις» ο 

αιμοδότης έχει τη δυνατότητα  να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την 

αντίστοιχη λειτουργικότητα και στο τέλος να επιλέξει «Αποθήκευση»  (Εικόνα 

18). Η υπενθύμιση γίνεται μέσω email και SMS σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει 

καταχωρίσει ο χρήστης στο ΕΜΑ. 

 
Εικόνα 18: Υπενθύμιση Επόμενης Αιμοδότησης 
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4.2 Προφίλ 

Ο χρήστης επιλέγοντας «Προφίλ» μπορεί να δει τα Προσωπικά του Στοιχεία 

(Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, κλπ), καθώς και τα στοιχεία με τα οποία έχει 

ταυτοποιηθεί από την Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας (ΑΜΚΑ, Αστυνομική 

Ταυτότητα κλπ). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τα στοιχεία 

επικοινωνίας του (διεύθυνση διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση 

email) επιλέγοντας «Επεξεργασία»  (Εικόνα 19) . 

 

Εικόνα 19: Προφίλ 
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4.3 Ταυτότητα 

Από την καρτέλα «Ταυτότητα», ο αιμοδότης μπορεί να επιλέξει «Νέα αίτηση» 

και να προχωρήσει σε συμπλήρωση αίτησης για Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη 

(Εικόνα 20) . 
 

Εικόνα 20: Αίτηση για Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη 
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Κατά τη δημιουργία της αίτησης, όπως φαίνεται στην (Εικόνα 21), ο χρήστης 

επιλέγει «Προσθήκη φωτογραφίας» είτε το εικονίδιο «Take a Picture» (Λήψη 

φωτογραφίας με web κάμερα) είτε το εικονίδιο του «Upload Picture» 

(Αποστολή φωτογραφίας από αρχείο). 

 

Εικόνα 21: Προσθήκη Φωτογραφίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρήστης πρέπει να μετακινήσει την φωτογραφία του στην επιθυμητή θέση και 

να επεξεργαστεί το μέγεθός της με το εργαλείο Zoom έτσι ώστε, τελικά, το 

πλαίσιο να περικλείει ευκρινώς το πρόσωπό του. Τέλος επιλέγει «Αποθήκευση» 

(Εικόνα 22). 
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Εικόνα 22: Ανέβασμα ή Λήψη Φωτογραφίας 
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Η Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη μπορεί να παραληφθεί από τον αιμοδότη μέσω 

συνεργαζόμενων σημείων παράδοσης σε όλη τη χώρα. Ο χρήστης επιλέγει το 

σημείο που επιθυμεί από την «Επιλογή σημείου παράδοσης ταυτότητας» 

βάσει των εμφανιζόμενων επιλογών Περιφέρειας και Δήμου (Εικόνα 23). 

 

Εικόνα 23: Επιλογή Σημείου Παράδοσης 
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Η αναζήτηση επιστρέφει στην οθόνη μια λίστα με τα πλησιέστερα σημεία 

παράδοσης βάσει των δεδομένων που εισήγαγε ο χρήστης σχετικά με την 

Περιφέρεια και τον Δήμο. Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα το 

σημείο παράδοσης από το οποίο επιθυμεί να παραλάβει την Ταυτότητά του μόλις 

εκείνη εκδοθεί. (Εικόνα 24). 

 
Εικόνα 24: Επιλογή Σημείου Παράδοσης από την εμφανιζόμενη λίστα 
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Μόλις ο χρήστης επιλέξει «Οριστική Υποβολή» εμφανίζεται στην οθόνη του 

μήνυμα επιτυχούς υποβολής της αίτησης (Εικόνα 25). Εναλλακτικά, ο αιμοδότης 

μπορεί να επιλέξει «Προσωρινή Αποθήκευση» όπου θα εμφανιστεί στην οθόνη 

αντίστοιχο μήνυμα και θα εκκρεμεί η υποβολή της αίτησης (Εικόνα 26). 

 
Εικόνα 25: Επιτυχής Υποβολή Αίτησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26: Προσωρινή Αποθήκευση Αίτησης 
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Σε κάθε αίτηση για Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη που έχει υποβληθεί, 

εμφανίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο αριθμός της, καθώς και η 

τρέχουσα κατάστασή της (Υποβλήθηκε, Προς Εκτύπωση, Έτοιμη προς παράδοση, 

κ.ο.κ) (Εικόνα 27). 

Εικόνα 27: Λίστα Αιτήσεων για Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη 
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4.4 Αιμοδοτήσεις  

Από την καρτέλα «Αιμοδοτήσεις», ο αιμοδότης βλέπει το ιστορικό των 

αιμοδοτήσεων του και συγκεκριμένα την ημερομηνία κάθε αιμοδότησης, την 

Υπηρεσία Αιμοδοσίας στην οποία πραγματοποιήθηκε η αιμοδότηση, τον τύπο της 

αιμοδότησης καθώς και τον λόγο για τον οποίο αιμοδότησε (Εικόνα 28) .  
 

Εικόνα 28: Αιμοδοτήσεις 
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4.5 Καλύψεις 

Από την καρτέλα «Καλύψεις», ο αιμοδότης βλέπει το ιστορικό των καλύψεών 

του και συγκεκριμένα την ημερομηνία κάθε κάλυψης, τον αριθμό των μονάδων 

αίματος, καθώς και την Υπηρεσία Αιμοδοσίας στην οποία πραγματοποιήθηκε η 

κάλυψη (Εικόνα 29

).  
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Εικόνα 29: Επισκόπηση Ιστορικού Καλύψεων
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4.6 Παλιό Ιστορικό 

Από την καρτέλα «Παλιό Ιστορικό», ο αιμοδότης μπορεί να κάνει επισκόπηση 

των παλαιότερων αιμοδοτήσεών του, εφόσον αυτές έχουν καταχωρισθεί στο 

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών από τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας. Συγκεκριμένα, ο 

αιμοδότης μπορεί να δει την Υπηρεσία Αιμοδοσίας στην οποία είχε αιμοδοτήσει, 

τον αριθμό μητρώου των παλιών του καρτών, καθώς και το σύνολο των 

αιμοδοτήσεων που είχε ανά κατηγορία αιμοδότησης (εθελοντικά, για Σύλλογο 

Εθελοντών Αιμοδοτών, για ασθενή) (Εικόνα 30).  

Εικόνα 30: Παλιό Ιστορικό 

 

 

 

 

 


