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Τεχνικές προδιαγραφές



Το  e-Αιμοδότες  είναι  μια  εφαρμογή  που
στοχεύει  στην  ενημέρωση  και  την
ενθάρρυνση  των  δημοτών  για  την  ενεργή
συμμετοχή  τους  σε  εθελοντικές  δράσεις
όπως  η  αιμοδοσία ,  η
αιμοπεταλιοαφαίρεση  και  η  δωρεά
μυελού  των  οστών .  

Τι είναι το e-Αιμοδότες



Η  καινοτομία  της  εφαρμογής  μας  είναι  η
δυνατότητα  της  άμεσης  ενημέρωσης  των
χρηστών  για  έκτακτες  ανάγκες  προσφοράς
αίματος  από  τις  Υπηρεσίες  Αιμοδοσίας .  

Με  αυτόν  τον  τρόπο  η  εφαρμογή  μας
διευκολύνει  ώστε  οι  αιμοληψίες  να  γίνονται
όταν  υπάρχει  ανάγκη  καθώς  και  η  διάρκεια
ζωής  του  αίματος  είναι  πεπερασμένη  (30

ημέρες).

Η καινοτομία



πολύ  περισσότερα  τροχαία  ατυχήματα  σε
σχέση  με  τις  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες
ο  αριθμός  των  πασχόντων  από  μεσογειακή
αναιμία  είναι  μεγάλος
το  75% του  πληθυσμού  μπορεί  κάποια
στιγμή  της  ζωής  του  να  χρειαστεί
μετάγγιση  αίματος
μόνο  ένα  μικρό  ποσοστό  - περίπου  1,5% -

είναι  τακτικοί  αιμοδότες

Σύμφωνα με έρευνες στη χώρα μας
σημειώνονται ετησίως 

Πως προέκυψε 



Καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  ενασχόλησης  μας  με
το   e-Αιμοδότες  από  τον  Ιανουάριο  2021 μέχρι
και  σήμερα  δουλεύουμε  εξ  αποστάσεως .  

Εφαρμόζοντας  ένα  διαφορετικό  μοντέλο
εργασίας  με  μεγαλύτερη  αξιοποίηση  της
τεχνολογίας  που  απέδωσε  θετικά  στην
σχεδίαση  και  υλοποίηση  της  εφαρμογής .

«Η  δημιουργικότητά  μας  πηγάζει  από
αυθόρμητες  συναντήσεις  και  απρόσμενες
συζητήσεις»

Πως δουλέψαμε



Τι επιλύουμε με
το e-Αιμοδότες

 



Πρόβλημα 1 
Smartphone application για την αιμοδοσία

Πρόβλημα 2 
Άμεση & Γρήγορη ενημέρωση

Πρόβλημα 3
Παραπληροφόρηση



Tην android εφαρμογή για την
άμεση ενημέρωση και

πληροφόρηση των χρηστών

Tην διαδικτυακή εφαρμογή
για την άμεση ενημέρωση και
πληροφόρηση των χρηστών

Tο σύστημα για την
καταγραφή των τρέχουσων
ανάγκες σε αίμα και των
προγραμματισμένων

δράσεων

Tο σύστημα δήλωσης
επιθυμητής ώρας

προσέλευσης για αιμοδοσια.

1

2

3
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Το e-Αιμοδότες
 Το «e-Αιμοδότες» αποτελείται από 4 μέρη:



1

Δημιουργήθηκε
εθελοντικά

 

2 3

Δεν περιέχει
διαφημίσεις

 

Διατίθεται
εντελώς δωρεάν

 

Highlights



Η πορεία του
e-Αιμοδότες
έως και σήμερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  &  ΦΟΡΕΙΣ
12 Νοσοκομεία και 1 Σύλλογος Εθελοντικής
Αιμοδοσίας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
10+ Συνεργασίες για την προώθηση, την
υποστήριξη και την εξέλιξη του e-Αιμοδότες

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
450+ Καταχωρήσεις για προγραμματισμένες
δράσεις αιμοδοσία & έκτακτες ανάγκες

ΜΟΝΑΔ ΙΚΟΙ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
4500+ Μοναδικοί επισκέπτες στην
εφαρμογή



Οι βραβεύσεις
του e-Αιμοδότες
έως και σήμερα

VODAFONE GENERATION NEXT
1ο βραβείο στο διαγωνισμό STEM του ιδρύματος
Vodafone (Μάρτιος 2021)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΚΑΙ  Δ ΙΕΘΝΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  STE(A)M»
 Έπαινος καλής εκπαιδευτικής πρακτικής

Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  BRAVO
SCHOOLS 2021
Διάκριση στην κατηγορία "Παγκόσμιος
Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία"

ΧΑΜΟΛΕΛΟΥ  ΤΟΥ  ΠΑΙΔ ΙΟΥ
Βράβευση στην κατηγορία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ &

ΕΠΙΣΤΗΜΗ στα 5α YouSmile Awards του
«ΧΑΜΟΛΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

Βέλτιστη αναζήτηση
των καταχωρήσεων
ανά νοσοκομείο /

νομό και περιφέρεια

Δυνατότητες Web εφαρμογής
e-aimodotes.gr

ΕΥΚΟΛΗ
ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Ο ενσωματωμένος
χάρτης κάνει την

πλοήγηση παιχνιδάκι 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Πληροφόρηση για την
Αιμοδοσία, την

Αιμαπεταλιοαφαίρεση
και τους Δότες μυελού

των οστών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε
άμεσα με το

νοσοκομείο της
περιόχη σας



PUSH
NOTIFICATION

Ενημερωθείτε σε
πραγματικό χρόνο

για μία νέα
καταχώρηση

Δυνατότητες Android εφαρμογής
e-aimodotes.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε με
τα νοσοκομεία στο

άψε σβήσε

ΑΜΕΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

σε πραγματικό
χρόνο για τις νέες
ανάγκες αίματος και

όχι μόνο

ΕΓΚΥΡΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

σχετικά με την αιμοδοσία,
την αιμοπεταλιοαφαίρεση
και για τους δότες μυελού

των οστών



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΗ
ΠΡΌΣΒΑΣΗ 

Ο κάθε φορέας
διαθέτει τα δικά.του

στοιχεία σύνδεσης ανά
χρήστη ή νοσοκομείο

Δυνατότητες πληροφοριακού συστήματος
e-aimodotes.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο κάθε φορέας μπορεί
να ενημερώνει τα

στοιχεία του μέσω της
εφαρμογής

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΑΣ

Ο κάθε φορέας μπορεί να
δημιουργεί άφισα για την

προγραμματισμένη
εξόρμηση αιμοδοσίας του

ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ο κάθε φορέας μπορεί
να προγραμματίσει την
αυτόματη διαγραφή

των καταχωρήσεων του



Οι δυνατότητες που ξεχώρισαν

Αποστολή  Push Notifications 

Προσθήκη  / Επεξεργασία  / Διαγραφή
καταχωρήσεων
Αυτόματη  Ταξινόμηση  ανά  Νοσοκομείο ,

Νομό  και  Περιφέρεια
Επεξεργασία  στοιχείων  του  τμήματος
αιμοδοσίας
Σύστημα  e-Συνεργασίες
Online κράτηση  ραντεβού
Εξαγωγή  καταχωρήσεων  σε  EXCEL

Αυτόματη  δημιουργία  αφίσας
Προγραμματισμένη  διαγραφή
καταχώρησης



To e-Αιμοδότες  έχει  υλοποιηθεί  με  ισχυρά
εργαλεία  για  την  άμεση  και  αποτελεσματική
λειτουργικότητα  του .  

Για  την  υποστήριξη  της  εφαρμογής  έχουμε
επιλέξει  τον  Nginx που  είναι  ένας  από  τους
ταχύτερους  Web Server.

Για  την  δημιουργία  της  εφαρμογής  έχουμε
χρησιμοποιήσει  Php, Mysql, Bootstrap,

DataTables, JavaScript, Google Fonts,

OneSignal API, jQuery, reCaptcha και  άλλα .

Τεχνικές προδιαγραφές



Το e-Αιμοδότες για εμάς...
Ο  ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΣ
 Η εφαρμογή να διευκολύνει τις υπηρεσίες αιμοδοσίας
και τους συνεργαζόμενους φορείς

ΕΡΕΥΝΕΣ  ΑΝΑΓΚΩΝ
Συνεχής επικοινωνία με τα νοσοκομεία για διερεύνηση
αναγκών για αλλαγές / εξέλιξη

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
Οι αναβαθμίσεις βασίζονται στις έρευνες αναγκών των
συνεργαζόμενων φορέων.



ΤΟ 96% ΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ερωτηματολόγιο  αξιολόγησης

Είναι  ικανοποιημένοι  από  τη  χρήση  
του  e-Αιμοδότες

 - Νοέμβριος 2021



ΤΟ 83% ΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ερωτηματολόγιο  αξιολόγησης

Θα  συστούσει  το  e-Αιμοδότες  
σε  κάποιο  άλλο  νοσοκομείο

 - Νοέμβριος 2021



ΤΟ 86% ΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ερωτηματολόγιο  αξιολόγησης

Θεωρεί  ότι  το  περιβάλλον  της  εφαρμογής
φιλικό  ώστε  οι  λειτουργίες  του  να

αξιοποιούνται

 - Νοέμβριος 2021



Πως διατίθεται το e-Αιμοδότες
Το e-Αιμοδότες διατίθεται ελευθέρα και
δωρεάν ως:

Το Software as a Service - SaaS (Λογισμικό ως Υπηρεσία) αποτελεί
γνωστό μοντέλο υπηρεσιών που βασίζεται σε Cloud με το οποίο οι
χρήστες του. αντί να κάνουν λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή
τους ή το επιχειρησιακό τους δικτύου για εκτέλεση και ενημέρωση,
έχουν πρόσβαση σε μια εφαρμογή μέσω ενός προγράμματος
περιήγησης στο διαδίκτυο (Browser).

Λογισμικό ως Υπηρεσία (SaaS / Software as a Service)

Σύμφωνα με τη «Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU Έκδοση 3 (GNU
GPLv3)»

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Software) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Υπό υλοποίηση
API για δημόσια χρήση
Documentation για την Open Source έκδοση
Widgets για την ενσωμάτωση καταχωρήσεων
Υποστήριξη της εφαρμογής με το
πρότυπο WCAG 2.0 για τα Α.Μ.Ε.Α.
QR Code System στις αφίσες
iOS εφαρμογή
Mult i language έκδοση
Μαζική εισαγωγή καταχωρήσεων από
Excel ,  CSV,  JSON αρχεία
Mail ing l ists σε τοπικά ΜΜΕ για
προώθηση των καταχωρήσεων



 

Η εφαρμογή μας φιλοξενείτε στο
δίκτυο του Δ.Π.Θ, το οποίο παρέχει

προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες
δικτύου, υπολογιστικού νέφους και
πληροφορικής. Επιπρόσθετα, χάρη
στη συνεργασία μας με το Δ.Π.Θ.
απέκτησε και δικό του ξεχωριστό

domain (e-aimodotes.gr)

Χάρης στην συνεργασίας μας με το
ΕΔΥΤΕ / GRNET έχουμε Πρόσβαση σε
διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς &

δικτυακούς πόρους για πειραματικούς
και προγραμματιστικούς σκοπούς για

την εξέλιξη της εφαρμογής με νέες
δυνατότητες

 

Χάρης στην συνεργασία μας με την 
 Υπηρεσία Επικοινωνίας &

Συνεργασίας του Π.Σ.Δ. που
υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο

Κρήτης αποκτήσαμε  τηλεφωνικό
κέντρο υψηλών προδιαγραφών και

την τεχνική υποστήριξη των
συνεργαζόμενων νοσοκομείων

Οι σημαντικότεροι
συνεργάτες μας



Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

24/03/2021

Υπουργείο Υγείας

21/07/2021

Η εφαρμογή μας παρουσιάστηκε..























Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  
 Χ Ο Υ Β Α Ρ Δ Α Σ
Web Developer

ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΥΡΤ Ι ΔΗΣ
Android Developer

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ



ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΒΕΡΡΗ
Coordinator

Α ΙΚΑΤΕΡ ΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
Coordinator

ΜΑΡΓΑΡ Ι ΤΗΣ
ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ
Coordinator

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ



FIND US ON SOCIAL MEDIA!

@e_Aimodotes

T W I T T E R

@eAimodotes

F A C E B O O K

@e_Aimodotes

I N S T A G R A M



Ν. Ροδόπης 

Ν. Ξάνθης
Ν. Κορινθίας

Ν. Χίου
Ν. Χανίων
Ν. Ρεθύμνης
Ν. Ηρακλείου
Ν. Λασιθίου

Ν. Δωδεκανήσου
Ν. Ημαθίας

 



contact@e-aimodotes.gr

EMAIL

e-aimodotes.gr

WEBSITE

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 2144169743

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ


