ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουργίας και Εκτέλεσης
Λαμπαδηδρομίας
1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση α υποπερίπτωση ΙΙΙ,
όπως και με το άρθρο 22 παρ. 4 περίπτωση γ, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, κατά την
τροποποίηση του καταστατικού της 18 Νοεμβρίου 2006,
αποφάσισε η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών
Αιμοδοτών να αποτελέσει καταστατικά οριζόμενη δραστηριότητα
και να συντάξει ειδικό κανονισμό για την καλύτερη εκτέλεση
αυτής.
Ο Ειδικός κανονισμός θα αποτελεί συνέχεια της ιδιαίτερης
μεταχείρισης που έτυχε μια ΙΔΕΑ που κατέληξε να
συμπεριλαμβάνεται στο καταστατικό της Π.Ο.Σ.Ε.Α. βάσει των
θετικών αποτελεσμάτων της έως σήμερα εφαρμογής Πανελλήνια.
2. Η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών, η
Αμφικτιονία των ΣΕΑ και το Συνέδριο της Εθελοντικής Αιμοδοσίας
αποτελούν το τρίπτυχο των βασικών δράσεων της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και
αναφέρονται ως θεσμικές εκδηλώσεις καταστατικά οριζόμενες.
ΑΡΘΡΟ 2
Ιστορική διαδρομή και εξέλιξη της Λαμπαδηδρομίας
Η ΙΔΕΑ της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας ως προπομπός της
γιορτής της Αμφικτιονίας των Σ.Ε.Α. γεννήθηκε στο Ξυλόκαστρο
Κορινθίας. Οργανώθηκε για πρώτη φορά το 2002 Πανελλήνια ως
προάγγελος της 16ης Αμφικτιονίας που διοργάνωσε ο Σ.Ε.Α.
Ξυλοκάστρου, όπου η άφιξή της φλόγας σηματοδότησε την έναρξη των
εργασιών της.
Η ιδέα για την οργάνωση της Πρώτης Λαμπαδηδρομίας αποδίδεται
στον Χρήστο Εμμανουήλ Πρωτόπαπα, πρόεδρο της Οργανωτικής
Επιτροπής της 16ης Αμφικτιονίας. Η αφή της φλόγας έγινε για πρώτη
φορά από την Ιερά Κανδήλα του Αγίου Βλασίου του Μεγαλομάρτυρος,
πολιούχου του Ξυλοκάστρου.
Το 2003 δεν πραγματοποιήθηκε η Λαμπαδηδρομία για
οργανωτικούς λόγους και βρέθηκε το 2004 και 2005 να συνεχίζει να
αποτελεί τον προπομπό των Αμφικτιονιών που πραγματοποιήθηκαν, η
18η στη νήσο ΚΩ και η 19η στην πόλη των ΣΕΡΡΩΝ με ιδιαίτερη
μεγαλοπρέπεια και με διοργάνωση του Σ.Ε.Α. Ξυλοκάστρου. Έως και το
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2005 η Έναρξη της Λαμπαδηδρομίας ήταν συνδεδεμένη με το
Ξυλόκαστρο.
Το 2006 στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α και το 2ου
Συνέδριο των Σ.Ε.Α. (Τρίπολη, Μάιος 2006), αποφασίστηκε να
αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας ο
Σύλλογος (ή οι Σύλλογοι) που την προηγούμενη χρονιά διοργάνωσε την
Αμφικτιονία των
ΣΕΑ. Δηλαδή, ο Σύλλογος που διοργανώνει την
Αμφικτιονία υποδέχεται τη φλόγα της Λαμπαδηδρομίας που σηματοδοτεί
την έναρξη της Αμφικτιονίας και τον επόμενο χρόνο διοργανώνει αυτός
τη Λαμπαδηδρομία. Πραγματοποιεί την αφή της φλόγας στην πόλη του,
σχεδιάζει και εκτελεί, με την αιγίδα της Π.Ο.Σ.Ε.Α., τις διαδρομές της
Λαμπαδηδρομίας σ’ όλη την Ελλάδα, φροντίζουν για την οικονομική
κάλυψη των δαπανών αυτής και παραδίδουν τη φλόγα στο διοργανωτή
της επόμενης Αμφικτιονίας, φροντίζοντας μαζί την τελετή άφιξής της.
Αποφασίστηκε επίσης, η φλόγα αμέσως μετά την τελετή αφής της στην
διοργανώτρια πόλη να παραδίδεται τιμητικά στον Σ.Ε.Α. Ξυλοκάστρου
για να συνεχίσει κατόπιν τη διαδρομή της σ’ όλη την Ελλάδα.
Ο πρώτος Σύλλογος που ανέλαβε τη διοργάνωση της Πανελλήνιας
Λαμπαδηδρομίας, μετά από την απόφαση της Γ.Σ., ήταν ο Σύλλογος
Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης ο οποίος το 2005 υποδέχτηκε στην Τερπνή
Σερρών τη φλόγα που σηματοδότησε την έναρξη της 19ης Αμφικτιονίας
και το 2006 (σεβόμενος τις εκ των υστέρων αποφάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Α),
διοργάνωσε την 4η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία, πραγματοποίησε την
αφή, παραλαμβάνοντας τη φλόγα από την Ιερή κανδήλα του Αγίου
Μανδηλίου της Τερπνής Σερρών, και σχεδίασε τη διέλευσή της από όλη
την Ελλάδα για να καταλήξει στην πόλη των Ιωαννίνων, σηματοδοτώντας
την έναρξη της 20ης Αμφικτιονίας που πραγματοποιήθηκε εκεί με
ευθύνη των ΣΕΑ Ελεούσας Και Ανατολής..
Το 2007 οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών της Ελεούσας και της
Ανατολής του νομού Ιωαννίνων διοργάνωσαν την 5η Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία. Η αφή της φλόγας πραγματοποιήθηκε στην Ακρόπολη
της Αρχαίας Πασσαρώνας και διερχόμενη όλη την Ελλάδα, κατέληξε
στην πόλη του Ηρακλείου της Κρήτης για να σηματοδοτήσει την έναρξη
της 21ης Αμφικτιονίας που πραγματοποιήθηκε εκεί.
Το 2008 την 6η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία διοργάνωσαν ο
Παγκρήτιος Σύνδεσμος Δωρητών Οργάνων Σώματος και η Ομάδα
Φοιτητικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η αφή
της που πραγματοποιήθηκε με τις ευλογίες των εφημέριων στο χώρο
παιδικής κατασκήνωσης με τη συμμετοχής των παιδιών κατασκηνωτών
και η φλόγα αφού πέρασε απ’ όλη τη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα
κατέληξε στην Πάτρα και σηματοδότησε την έναρξη της 22ης
Αμφικτιονίας που διοργάνωσε ο Σ.Ε.Α. Καραμανδάνειου Νοσοκομείου
“Ο Άγιος Ανδρέας”.
Η Γενική Τακτική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και το 4ο Συνέδριο
της Εθελοντικής Αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα τον
Μάιο του 2008 εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
με αναφορές στη Γενική Συνέλευση της Τρίπολης και την Αμφικτιονία
των Σερρών, να προτείνει κανονιστικό πλαίσιο που θα αφορά την
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Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία, Κανονισμό Οργάνωσης Λειτουργίας και
Εκτέλεσης της δράσης.
Η σύσταση του Κανονισμού Οργάνωσης-Λειτουργίας και Εκτέλεσης της
Λαμπαδηδρομίας ανακοινώθηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα
στη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. η οποία πραγματοποιήθηκε την
17η Μαΐου 2009 στη νήσο Σύμη.
ΑΡΘΡΟ 3
Η Λαμπαδηδρομία αποτελεί τον προπομπό της μεγάλης γιορτής
της Αμφικτιονίας των Σ.Ε.Α. και στο τέλος της η παράδοση της φλόγας
θα σηματοδοτεί και θα ταυτίζεται με την έναρξή της.
Τελεί υπό την Αιγίδα του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Εκτέλεσης της
Λαμπαδηδρομίας αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα, το πλαίσιο και τις
αρχές για την επιτυχή έκβαση της δράσης.
Λογότυπο της Λαμπαδηδρομίας αποτελεί η σταγόνα αίματος εντός
της οποίας απεικονίζονται δύο δρομείς σε κίνηση με τη δάδα και θα
τοποθετείται υποχρεωτικά στο μπροστινό μέρος της μπλούζας των
Λαμπαδηδρόμων και στην κεντρική αφίσα της εκδήλωσης, όπως και
όπου χρειάζεται.
Η αφή της φλόγας της Λαμπαδηδρομίας γίνεται από το καντήλι
Αγίου και μεταλαμπαδεύεται στη δάδα του πρώτου δρομέα
Λαμπαδηδρόμου από ιερέα σε ειδική τελετή με χριστιανικές ευχές,
τιμώντας έτσι τον πρώτο αιμοδότη της χριστιανοσύνης, τον Κύριο ημών
Ιησού Χριστόν.
Ο δρομέας που συμμετέχει στη Λαμπαδηδρομία εθελοντικά
αποκτά το μπλουζάκι του λαμπαδηδρόμου της εθελοντικής αιμοδοσίας
δωρεάν.
ΑΡΘΡΟ 4
Αποστολή της Λαμπαδηδρομίας είναι να φωτίσει η φλόγα τις
πανανθρώπινες Αξίες, να αναθερμάνει τις καρδιές όλων των ανθρώπων
και να δώσει την ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες και σ’ όλη την Ελλάδα,
την Σπίθα να την κάνουν ΦΩΣ και την αγωνία για τις ανάγκες σε
εθελοντικά προσφερόμενο αίμα ΓΙΟΡΤΗ.
Η φλόγα ανάβει και σβήνει για να καλλιεργήσει τις ανθρώπινες
επαφές, ρίχνει το σπόρο για να θερίσουμε στο αύριο αδελφοσύνη.
Η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία αποτελεί μία σκυταλοδρομία
αγάπης, που μοιράζει το μήνυμα της ενεργοποίησης και της συμμετοχής
σ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της.
Αποστολή της Λαμπαδηδρομίας είναι να κατακτά την αξιοπιστία,
να διασφαλίζει τη συνέχεια, να καθορίζει πρωταγωνιστές απλούς
ανθρώπους που θα την υποδέχονται, θα χειροκροτούν την πομπή και θα
υπόσχονται να γίνουν χρήσιμοι, με συγκίνηση, με ενθουσιασμό,
αυθόρμητα στην πορεία για τη μεγάλη ΓΙΟΡΤΗ.
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ΑΡΘΡΟ 5
Σκοπός της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας
Η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών αποτελεί
θεσμό της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την πραγματοποίηση των καταστατικών της
Σκοπών και Στόχων.
1) Σκοπός της είναι:
 Να συντονίζει και να συσπειρώνει την κοινή στην επικράτεια
δραστηριότητα των μελών της αλλά και φορέων – συλλόγων που
αναπτύσσουν το πνεύμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς.
 Να διέρχεται από όλα τα σημεία της Ελλάδας για να προκαλέσει
με την απλότητα που την χαρακτηρίζει όλους τους πολίτες για τη
συμμετοχή τους στο πανελλήνιο κίνημα για το συνάνθρωπο.
 Να μεταφέρει άσβεστο το μήνυμα της ανθρωπιάς και να κρατήσει
ζωντανή την ελπίδα σ’ αυτούς που η ανάγκη τους έκανε να
περιμένουν.
 Να λευτερώσει αξίες που αργοπεθαίνουν στις ψυχές των
ανθρώπων,
 Να γίνει η Εθελοντική προσφορά πίστη και η Εθελοντική
Αιμοδοσία συνείδηση.
 Να συνδέσει με τη συμμετοχή το δίσεκτο σήμερα με την αισιοδοξία
του αύριο.
 Να προβάλει το θεσμό, όχι σαν μια ακόμα αθλητική διοργάνωση,
ως πέρασμα λαμπερό, αλλά σαν μια προσπάθεια που θα αφήσει
ίχνη ζωντανά που θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα στην ευθύνη
και στο δικαίωμα.
 Να προβάλει με τρόπο δημιουργικό τη συνεργασία και την
αλληλοεκτίμηση.
 Να στείλει με τους δρομείς μηνύματα ανθρώπινα.
 Να δημιουργήσει τη στιγμή τη μοναδική, αυτήν που σε οδηγεί
στην άλλη άκρη, την άλλη μεριά που βροντοφωνάζουν ότι
“κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ευτυχεί μόνος του…”
 Να κάνει γνωστό το “δρόμο” προς την Εθελοντική Αιμοδοσία.
2) Οι σκοποί αυτοί θα πραγματοποιούνται
α) Με κεντρικό οργανωτικό πλαίσιο, την ευθύνη του οποίου θα έχει ο
διοργανωτής Σύλλογος της Λαμπαδηδρομίας και θα βασίζεται σε κανόνες
που θεσπίζει ο κανονισμός της Λαμπαδηδρομίας.
β) Με επαρκή χρονικό ορίζοντα σχεδιασμού και προετοιμασίας, ικανό
για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις υλοποίησης της δράσης.
γ) Με οικονομοτεχνική μελέτη που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο
παραλείψεων και οργανωτικών κενών.
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δ) Με επικοινωνιακή μέθοδο που θα στοχοποιεί την άμεση γνωστοποίηση
της δραστηριότητας στο πανελλήνιο.
ε) Με παραγωγική συνεργασία της οργάνωσης με τα μέλη της
Π.Ο.Σ.Ε.Α., τους φορείς και Συλλόγους κατά τόπους όπως και την
πολιτεία και άλλες εθελοντικές οργανώσεις.
στ) Με αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ζ) Με σύσταση επιτροπών Λαμπαδηδρομίας περιφερειακά, στις οποίες θα
αναφέρονται οι συμμετέχοντες φορείς, τα πρόσωπα που τους
εκπροσωπούν και ο τομέας ευθύνης τους.
η) Με αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και την κυκλοφορία έντυπου
υλικού, ιδιαίτερα κατατοπιστικού που θα αφορά τη δράση.
Η δημιουργία των πρώτων καλών εντυπώσεων, αποτέλεσμα της
μεθόδευσης και του άρτιου σχεδιασμού, θα δώσει κύρος και καταξίωση
στην πρωτοβουλία με αποτέλεσμα η πολιτεία, οι οικονομικοί χορηγοί κι
όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς να την αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα και
σεβασμό.
Ο λειτουργικός σχεδιασμός που θα αφορά τον κεντρικό άξονα των
διαδρομών, κάνει ευκολότερη την προσέλευση των δρομέων της
λαμπαδηδρομίας.
ΑΡΘΡΟ 6
Φορέας διοργάνωσης της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας
Φορέας διοργάνωσης της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας είναι
αυτός που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της προηγούμενης
Αμφικτιονίας.
Ο φορέας αυτός, κατά την υποβολή του σχετικού φακέλου για τη
διεκδίκηση της Αμφικτιονίας ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος
συμπεριλαμβάνει ιδιαίτερη πρόταση για την επόμενη λαμπαδηδρομία,
προέκταση αυτής της Αμφικτιονίας.
Ο πλήρης φάκελος υποβάλλεται με αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ανάληψη των δράσεων (Αμφικτιονία και
Λαμπαδηδρομία) μέχρι την 31η Αυγούστου, στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Το Δ.Σ., σε συνεδρίασή του ελέγχει τους φακέλους όλων
των ενδιαφερόμενων εγγράφων και στη διαδικασία ανάληψης της
επόμενης Αμφικτιονίας και Λαμπαδηδρομίας, που πραγματοποιείται στο
πέρας κάθε Αμφικτιονίας, προτείνει για ψήφιση μόνο τις υποψηφιότητες
των φορέων που οι φάκελοί τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που
θέτει ο κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Εκτέλεσης της
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας.
Συνεργαζόμενος με τον φορέα που διοργάνωσε την προηγούμενη
Αμφικτιονία και θα πραγματοποιήσει στη συνέχεια και τη
Λαμπαδηδρομία, φροντίζουν από κοινού για τον καθορισμό του τόπου
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της αφής και έναρξης των διαδρομών, καθώς και για το σχεδιασμό της
άφιξης και της τελετής..
Τα δικαιολογητικά του φακέλου για τη διεκδίκηση της
Λαμπαδηδρομίας ως αναπόσπαστο κομμάτι της Αμφικτιονίας από
Συλλόγους ή φορείς μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Α. ή άλλους φορείς εκτός της
Π.Ο.Σ.Ε.Α. είναι τα εξής:
α) Αίτηση - εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
β) Δήλωση αποδοχής των όρων που περιέχονται στους κανόνες
λειτουργίας Οργάνωσης και Εκτέλεσης της Λαμπαδηδρομίας.
γ) Αποδεικτικά έγγραφα, νόμιμα υπογεγραμμένα, που παραπέμπουν σε
αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού για την
οικονομική στήριξη της λαμπαδηδρομίας.
δ) Αποδεικτικά έγγραφα, νόμιμα υπογεγραμμένα, από Δημόσιους
οργανισμούς,
νομικά
πρόσωπα,
νοσοκομειακές
υπηρεσίες,
περιφερειακές υπηρεσίες υγείας, κέντρα και σταθμούς αιμοδοσίας
καθώς και ιδιωτικούς φορείς που υποστηρίζουν την πρόταση, θα
ενισχύουν οικονομικά τη δράση και θα διασφαλίζουν τη διοργάνωση της
λαμπαδηδρομίας σ’ όλη την Ελλάδα.
ε) Όποιο άλλο έγγραφο συνηγορεί στην καλή εκτέλεση της
Λαμπαδηδρομίας.
ΑΡΘΡΟ 7
Υποψηφιότητες – Ψηφοφορίες – Επιλογή Υποψηφίου
Η ανάδειξη του διοργανωτή της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας
ακολουθεί τον τρόπο επιλογής όπως αναφέρεται στο ΑΡΘΡΟ 5 του
κανονισμού της Αμφικτιονίας.
«Άρθρο Πέμπτο του κανονισμού της Αμφικτιονίας
Υποψηφιότητες – Ψηφοφορία
Δικαίωμα στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του Αμφικτύωνα έχουν:
α) Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων ή φορέων που είναι μέλη της
Π.Ο.Σ.Ε.Α. και έχουν δικαίωμα τόσων ψήφων όσων ορίζει το καταστατικό
της Π.Ο.Σ.Ε.Α., που εξαρτάται από τις μονάδες, (άρθρο 8, παράγραφος
2αβγ) και ψηφίζουν για όλους, εφόσον έχουν σχετική εξουσιοδότηση από
το Δ.Σ. του Συλλόγου ή του φορέα.
β) Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Συλλόγου ή φορέα, μέλους
της Π.Ο.Σ.Ε.Α., που θα αναλάβει την επόμενη Αμφικτιονία
πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα των εργασιών της Αμφικτιονίας
και πριν το τέλος αυτής.
γ) Αν υπάρξει υποψήφιος που δεν είναι μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και
εφόσον δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος - μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Α., το Δ.Σ.
της Π.Ο.Σ.Ε.Α. αποφασίζει και προτείνει στο σώμα της Αμφικτιονίας αν
είναι σε θέση να αναλάβει τη διοργάνωση της Αμφικτιονίας, για να
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ακολουθήσει ψηφοφορία με τους ίδιους όρους του προηγούμενου
άρθρου (4).
δ) η ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτιο και κάλπη, εφόσον
υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι για τη διεκδίκηση της
Αμφικτιονίας.
ε) ΟΙ Σύλλογοι ή φορείς που δεν είναι μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία με όσους αντιπροσώπους
συμμετέχουν στην Αμφικτιονία, πάντως όχι περισσότερους από δύο.»
ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις του Διοργανωτή της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας
Ο κάθε φορέας ή Σύλλογος που διοργάνωσε την Αμφικτιονία,
αναλαμβάνει την υποχρέωση της οργάνωσης, λειτουργίας και εκτέλεσης
της
επόμενης Λαμπαδηδρομίας. Σ’ όλο το χρονικό διάστημα της
προετοιμασίας αλλά και της τέλεσης της Λαμπαδηδρομίας είναι σε
άμεση και τακτική συνεργασία με το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Μεριμνά για την επικοινωνία, συντονίζει πανελλαδικά και
προβάλλει τη Δράση μέσω των Μ.Μ.Ε., είναι ο διευθύνων και ο υπόλογος
της εκδήλωσης συνολικά.
1. Παρουσιάζει σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:
α) Την Οργανωτική Επιτροπή της Λαμπαδηδρομίας η οποία μπορεί
να είναι και η ίδια με της Αμφικτιονίας, κατά το μήνα Νοέμβριο.
β) Την οργανωτική δομή της Λαμπαδηδρομίας και τον οικονομικό
προϋπολογισμό, όπου θα φαίνεται σαφέστατα από πού προέρχονται
οι πόροι που θα καλύψουν την απαιτούμενη δαπάνη αυτής, κατά το
μήνα Δεκέμβριο.
2. Ενημερώνεται άμεσα από τον προηγούμενο διοργανωτή της
Λαμπαδηδρομίας για τη λειτουργικότητα των διαδρομών της, τα
προβλήματα που πιθανόν αντιμετώπισε καθώς και για τα
αποτελέσματα της Λαμπαδηδρομίας.
3. Μέσα στον Απρίλιο, στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α., ορίζει την
ημερομηνία αφής της φλόγας στην πόλη του και ορίζει τον
κεντρικό άξονα των διαδρομών της Λαμπαδηδρομίας.
4. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και του
Συνεδρίου(Μάιο) ο διοργανωτής Σύλλογος έχει την υποχρέωση να
ενημερώσει το σώμα αν τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα του
κανονισμού και σε ποιο στάδιο ετοιμότητας βρίσκεται.
5. Έως το τέλος του Μαΐου αποστέλλεται η 1η Επιστολή προς τους
Σ.Ε.Α. – φορείς - μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α, με την οποία τους
ενημερώνει για τη λαμπαδηδρομία, τους ανακοινώσει τον κεντρικό
άξονα των διαδρομών και ζητάει τη συνεργασία τους και την άμεση
απάντησή τους (θετική ή αρνητική) για τη συμμετοχή τους στη
Λαμπαδηδρομία.
6. Ως την 1η Ιουλίου απευθύνει τη 2η Επιστολή προς τους Σ.Ε.Α. –
φορείς - μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α., συνεργαζόμενους φορείς σ’ όλη την
Ελλάδα, Δήμους, Αντιπεριφέρειες και Περιφέρειες, Γεν.

7

Νοσοκομεία, Κέντρα και Σταθμούς Αιμοδοσίας, την Εκκλησία και
άλλα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, με την οποία τους
ενημερώνει, τους καλεί να συμμετάσχουν και ζητάει την απάντησή
τους έως το τέλος Ιουνίου.
7. Έως το τέλος Ιουλίου ο διοργανωτής Σύλλογος πρέπει να έχει
συγκεντρώσει και αποστείλει το απαραίτητο υλικό (μπλουζάκια –
αφίσες – προγράμματα – δάδες κ.τ.λ)
8. Εντός του Ιουλίου ζητάει με επιστολή επίσημη ενημέρωση από το
διοργανωτή σύλλογο της Αμφικτιονίας για την ημερομηνία, την
ώρα και τον τόπο όπου θα γίνει η τελετή άφιξης της φλόγας, ώστε
να ρυθμιστεί σε συνεργασία κάθε λεπτομέρεια που αφορά την
τελετή παράδοσης της φλόγας που θα σημάνει την έναρξη της
Αμφικτιονίας
9. Για όλες αυτές τις ενέργειες, τις επιστολές, τις συμμετοχές των
συλλόγων και φορέων, την ημερομηνία αφής της φλόγας και το
χάρτη των διαδρομών, ο διοργανωτής σύλλογος ενημερώνει την
ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
ΑΡΘΡΟ 9
Πόροι της Λαμπαδηδρομίας
Χορηγοί – Οικονομικοί Υποστηρικτές
Ο διοργανωτής Σύλλογος της Λαμπαδηδρομίας έχει την
υποχρέωση να εξασφαλίσει τους πόρους για την κάλυψη των δαπανών
αυτής.
Υποχρεωτικά πρέπει να φροντίσει για την εξεύρεση χορηγών για
την αγορά όλου του υλικού που απαιτείται για την πραγματοποίηση της
Λαμπαδηδρομίας (10.000 μπλούζες δρομέων, μπλούζες και καπέλα
υπευθύνων, βωμούς, δάδες κ.τ.λ.) .
Όλοι οι σύλλογοι και φορείς που συμμετέχουν στη
Λαμπαδηδρομία μπορούν τοπικά να εξασφαλίσουν χορηγούς για να
καλύψουν τις δαπάνες διοργάνωσης στην περιοχή τους.
Την κύρια όμως πηγή εξασφάλισης πόρων, τόσο από τον
διοργανωτή φορέα όσο και από όλους τους συλλόγους και φορείς που
συμμετέχουν στη Λαμπαδηδρομία, αποτελεί η λαχειοφόρος αγορά της
Π.Ο.Σ.Ε.Α..
Η προβολή των χορηγών είναι υποχρεωτική στους χώρους της
μαζικής συνάθροισης κατά τη διάρκεια της Λαμπαδηδρομίας.
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. θα είναι αρωγός στην προσπάθεια για τη
διοργάνωση της Λαμπαδηδρομίας με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο
μπορεί. Αν ο διοργανωτής Σύλλογος επιθυμεί μπορεί να υποβάλει τα
αιτήματά του για χορηγίες από κοινού με την Π.Ο.Σ.Ε.Α..
Την περίπτωση αδυναμίας να καλύψει τις απαιτούμενες δαπάνες
της Λαμπαδηδρομίας, ο διοργανωτής πρέπει να τη γνωστοποιήσει στο
Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. έως το μήνα Δεκέμβριο.
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Ο οικονομικός προϋπολογισμός θα κατατίθεται από το διοργανωτή
φορέα στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α., θα συζητείται και αν χρειάζεται θα
αναμορφώνεται με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις
προηγούμενες Λαμπαδηδρομίες.
Με το τέλος της λαμπαδηδρομίας ο διοργανωτής Σύλλογος –
φορέας έχει την υποχρέωση να συντάσσει και παρουσιάζει στο Δ.Σ. της
Π.Ο.Σ.Ε.Α. οικονομικό απολογισμό παράλληλα με την κατάθεση των
αποτελεσμάτων όλης της δράσης. Στόχος είναι ο απολογισμός αυτός να
αποτελεί τον «οδηγό» για τον επόμενο διοργανωτή.
ΑΡΘΡΟ 10
Απαιτήσεις της Οργάνωσης Λαμπαδηδρομίας σε υλικοτεχνική
υποστήριξη
Οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις της Οργάνωσης
Πανελλήνια, με βάση την ως τώρα εμπειρία είναι:
Μπλούζες Λαμπαδηδρόμων
Μπλούζες Υπεύθυνων Λαμπαδηδρομίας,
polo κόκκινες
Καπέλα Υπεύθυνων Λαμπαδηδρομίας
Δάδες 0,60cm έως 0,70cm μπαμπού
Λαμπαδηδρομίας
Φαναράκια Λαμπαδηδρομίας
Αφίσες Κεντρικές Λαμπαδηδρομίας
Βωμοί Λαμπαδηδρομίας
Προγράμματα Έναρξης Λαμπαδηδρομίας
Πανό Λαμπαδηδρομίας Τελετή Αφής
CD εκφώνησης διαδρομής
Λαμπαδηδρομίας

λαμπαδηδρομίας

τεμ.
τεμ.

7.000
100

τεμ.
τεμ.

500

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

30
5.000 38x48cm
10
2.000
Δίπτυχα
3
5x1m
100 Συνθήματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Α) Ο Διοργανωτής της Λαμπαδηδρομίας στέλνει υποχρεωτικά στην
Π.Ο.Σ.Ε.Α. 350 μπλουζάκια.
Β) Οι Σύλλογοι – Φορείς που συμμετέχουν στην Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία
για
να
παραλαμβάνουν
μπλουζάκια
πρέπει
υποχρεωτικά να προμηθευτούν και να πουλήσουν λαχνούς της
Λαχειοφόρου Αγοράς.
Γ) Καπέλα υπευθύνων Λαμπαδηδρομίας προαιρετικά μπορεί ο
Διοργανωτής Σύλλογος να διαθέσει τόσα όσα είναι και οι μπλούζες των
υπευθύνων της Λαμπαδηδρομίας (polo)
Η ελαχιστοποίηση του κόστους των ανωτέρω συνεπάγεται
εμπρόθεσμη παραγγελία και έως την περίοδο από Δεκέμβριο έως
Φεβρουάριο.
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ΑΡΘΡΟ 11
Συμμετοχή στην Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία
Στην Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία μπορούν να συμμετέχουν,
εφόσον αποδέχονται τον κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Εκτέλεσης της Λαμπαδηδρομίας:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σ.Ε.Α. και φορείς μέλη της Ομοσπονδίας Σ.Ε.Α.
Σύλλογοι – φορείς μη μέλη της Ομοσπονδίας
Σύλλογοι οι ομάδες που ενεργοποιούνται μέσω των αιμοδοσιών
Δήμοι και Νομαρχίες με τους πολίτες τους
Εκκλησία
Μεμονωμένοι πολίτες (εντάσσονται στις διαδρομές ως δρομείς)
Οργανισμοί με τα τμήματα αιμοδοσίας τους
Συνδικαλιστικοί φορείς
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις
Ομάδες φοιτητών ή μαθητών μέσα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στον τοπικό σχεδιασμό και συνεργασίες υπεύθυνοι είναι οι Σ.Ε.Α. –
φορείς μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
ΑΡΘΡΟ 12
Ο διοργανωτής Σ.Ε.Α. ή φορέας της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας
έχει την υποχρέωση:
1. Να κοινοποιήσει το σχέδιο των διαδρομών με τα ονόματα των
υπευθύνων στην κάθε περιοχή της Ελλάδος έως το μήνα Μάιο και
πάντως όχι μετά την 10η Ιουνίου στη Δ/νση της Ελληνικής
Αστυνομίας, τη Δ/νση του ΕΚΑΒ και στο ΥΥΚΑ.
2. Να γνωστοποιεί άμεσα κάθε συμπληρωματικό πρόγραμμα ή
πιθανή αλλαγή έως και πριν την έναρξη της Λαμπαδηδρομίας.
3. Να έχει συνεχή επαφή με τις παραπάνω υπηρεσίες καθ’ όλη τη
διάρκεια των διαδρομών έως την τελική άφιξη της φλόγας στο
χώρο της Αμφικτιονίας. Επαφή και επικοινωνία με τις υπηρεσίες
αυτές πρέπει να έχουν και όλοι οι υπεύθυνοι τοπικά.
Ο διοργανωτής Σ.Ε.Α. – φορέας της Λαμπαδηδρομίας είναι
υποχρεωμένος να ζητήσει με επιστολή προς Υπουργείο Υγείας την αιγίδα
του Υ.Υ.κ Κ.Α. για την οργάνωση της Λαμπαδηδρομίας για να την λάβει
και εγγράφως.
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ΑΡΘΡΟ 13
Η σειρά των γεγονότων κατά τη διάρκεια της Λαμπαδηδρομίας
-

Αφή της φλόγας από την Ιερά Κανδήλα του Ιερού Ναού
Τελετή έναρξης της Λαμπαδηδρομίας

Πραγματοποιούνται στο χώρο – τόπο που πραγματοποιήθηκε η
προηγούμενη Αμφικτιονία από την 1η έως την 20η Αυγούστου και πάντως
όχι μετά την 30ή Αυγούστου.
-

-

-

-

-

-

-

Διαδρομές της Λαμπαδηδρομίας θα πραγματοποιούνται χρονικά
με προτεραιότητα στη Νησιώτική Ελλάδα και μετά στην
Ηπειρωτική Ελλάδα. Εκτός εάν προκύπτουν άλλες συνθήκες που
συμβάλλουν στην αλλαγή (π.χ. εξαρτάται από τον τόπο αφής και
τον τόπο άφιξης της φλόγας).
Το
πέρας
των
διαδρομών
εξαρτάται
από
το
χρόνο
πραγματοποίησης της επικείμενης Αμφικτιονίας που δεν μπορεί
να είναι αργότερα από το μήνα Οκτώβριο.
Μπορούν να γίνονται παράλληλες διαδρομές εντός της Ελλάδας
και σε διαφορετικές περιφέρειες αλλά σίγουρα όμως όχι εντός του
ίδιου Δήμου ή Νομού.
Διέλευση της φλόγας σημαίνει το πέρασμα χωρίς στάση.
Σταθμός υποδοχής: κατά τη διάρκεια της διαδρομής στάση
χρονικά έως 60’
Υποδοχή & διανυκτέρευση: Ο τερματισμός το βράδυ με υποδοχή
και εκδηλώσεις σε κεντρικό σημείο, Η διανυκτέρευση της φλόγας
και η φύλαξή της γίνεται με την ευθύνη του τοπικού Σ.Ε.Α. –
φορέα.
Κατά τη διάρκεια των σταθμών διανυκτερεύσεων της φλόγας στις
διαδρομές και όπου διοργανώνονται υποδοχές υποχρεωτικά θα
καλούνται να παρίστανται και να μιλήσουν α) εκπρόσωποι της
τοπικής αυτοδιοίκησης, β) εκπρόσωποι των αιμοδοσιών της
περιοχής, γ) εκπρόσωποι της εκκλησίας, δ) εκπρόσωποι της
εκπαίδευσης, ε) εκπρόσωποι της οργανωτικής επιτροπής, στ)
εκπρόσωποι της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Η τελευταία εβδομάδα των διαδρομών θα εμπεριέχει διαδρομές
και μόνο στην πόλη – νομό και την περιφέρεια που καταλήγει η
φλόγα. Δε θα υπάρχουν πανελλαδικά άλλες διαδρομές και
εκδηλώσεις. Οι διαδρομές στην Αττική και την Αθήνα θα
τυχαίνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης σε συνεννόηση με το Δ.Σ. της
Π.Ο.Σ.Ε.Α
Η τελετή Άφιξης της φλόγας πραγματοποιείται στο χώρο που θα
πραγματοποιηθεί η Αμφικτιονία. Η ημερομηνία πρέπει να
ανακοινωθεί έως την 20η Φεβρουαρίου και ο συγκεκριμένος χώρος
της τελετής έως την 30 Ιουνίου. Σημαίνει το τέλος της Πανελλήνιας
Λαμπαδηδρομίας και σηματοδοτεί την έναρξη της Αμφικτιονίας.
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ΑΡΘΡΟ 14
Αφή φλόγας της Πανελλήνια Λαμπαδηδρομίας
Η αφή της φλόγας πραγματοποιείται στον τόπο όπου την
προηγούμενη χρονιά η άφιξη της φλόγας σηματοδότησε την έναρξη της
Αμφικτιονίας. Οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να προσδιορίσουν τον
Ιερό Θρησκευτικό χώρο απ’ όπου με ιδιαίτερη τελετή οι Ιερείς από την
Ιερά Κανδήλα του Αγίου θα δώσουν τη φλόγα στον πρώτο δρομέα της
Λαμπαδηδρομίας.
Η τελετή έναρξης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Πανελλήνιας
Λαμπαδηδρομίας και πραγματοποιείται από την 1η έως την 30ή
Αυγούστου εκάστου έτους.
Υποχρέωση του Διοργανωτή Συλλόγου είναι να ορίσει, σε
συνδυασμό με τον γενικότερο σχεδιασμό της Λαμπαδηδρομίας, την
ημέρα αφής και την τελετή έναρξης της Λαμπαδηδρομίας έως το τέλος
του Απριλίου.
ΑΡΘΡΟ 15
Υποχρεώσεις και απαιτήσεις των Συμμετεχόντων Σ.Ε.Α. και
διάφορων φορέων μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και άλλων προς την
Λαμπαδηδρομία
Η Λαμπαδηδρομία αποτελεί θεσμική εκδήλωση της Π.Ο.Σ.Ε.Α.. Η
εκτέλεσή της είναι υπόθεση όλων των Σ.Ε.Α. φορέων μελών της
Ομοσπονδίας. Ο κανονισμός της Οργάνωσης λειτουργίας και εκτέλεσης
της Λαμπαδηδρομίας δημιουργεί το πλαίσιο εντός του οποίου οι
Σύλλογοι – φορείς μέλη θα έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των
υποχρεώσεών τους και των απαιτήσεων από τον διοργανωτή Σύλλογο –
φορέα της Λαμπαδηδρομίας.
Οι Σύλλογοι - φορείς μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α. έχουν την υποχρέωση
της συμμετοχής στην λαμπαδηδρομία και της τακτικής συνεργασίας με
τον διοργανωτή φορέα της λαμπαδηδρομίας,. Απαντούν άμεσα στις
επιστολές του διοργανωτή και βοηθούν άμεσα και έμμεσα στον
σχεδιασμό των διαδρομών της περιοχής τους. Με την απαντητική
επιστολή προσδιορίζουν επίσης τις εκδηλώσεις που θα οργανώσουν στον
τόπο τους, τις οποίες σχεδιάζουν από κοινού με την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλους φορείς.
Ζητούν άμεσα με επιστολή τους την οικονομική συμπαράσταση
της Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού και συνεργάζονται για την καλή
εκτέλεση της Λαμπαδηδρομίας στα πλαίσια του κανονισμού. Τα μέλη
Σ.Ε.Α. – φορείς ενεργοποιούν όλους τους τοπικούς συλλόγους που
εμπλέκονται με την εθελοντική αιμοδοσία καθώς και άλλους
συνεργαζόμενους φορείς της περιοχής, βρίσκουν λαμπαδηδρόμους,
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συνεργάζονται με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιαίτερα με τις
αιμοδοσίες της περιοχής τους.
Οι Σ.Ε.Α. – φορείς μέλη της ΠΟΣΕΑ αποτελούν την ψυχή της
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας.
Οι Σ.Ε.Α. – φορείς μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α. συμμετέχουν στη
διακίνηση του λαχείου της Λαχειοφόρου της Λαμπαδηδρομίας
συνεργαζόμενοι με την Π.Ο.Σ.Ε.Α.. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουν
έσοδα τα οποία διαθέτουν για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούν κατά
τη διάρκεια της Λαμπαδηδρομίας στον τόπο τους.
Οι Σ.Ε.Α.- φορείς μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α και άλλοι Σύλλογοι – φορείς
μη μέλη που παίρνουν μέρος στη Λαμπαδηδρομία έως την 15 Ιουνίου με
επιστολή τους απαντούν στο διοργανωτή για τις ανάγκες σε υλικό
(μπλούζες κ.τ.λ.) που προκύπτουν βάσει των συμμετοχών (δρομέων) και
των αποστάσεων που διανύουν και τα παραλαμβάνουν με ευθύνη του
διοργανωτή και των ιδίων έως το τέλος Ιουνίου, με την υποχρέωση να
αγοράσουν λαχεία της Λαχειοφόρου της Λαμπαδηδρομίας από την
ΠΟΣΕΑ αντίστοιχης αξίας.
Σε περίπτωση που οι Σ.Ε.Α.- φορείς μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α και άλλοι
Σύλλογοι – φορείς μη μέλη που παίρνουν μέρος στη Λαμπαδηδρομία
έχουν τη οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν και να τυπώσουν
μπλούζες για τους λαμπαδηδρόμους, έχουν την υποχρέωση να ζητήσουν
το λογότυπο της Λαμπαδηδρομίας και να το τοποθετήσουν υποχρεωτικά
στο μπροστινό μέρος της μπλούζας των Λαμπαδηδρόμων, το οποίο
αναφέρει το εξής:
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , κεφαλαία γράμματα,
κόκκινο χρώμα
Ακριβώς από κάτω Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία, με μικρά μπλε
γράμματα,
Από κάτω οι λέξεις Αιμοδοσία, Πολιτισμός, με μικρά κόκκινα
γράμματα και πλάγια γραφή
Ανάμεσα τους υπάρχει σταγόνα αίματος (εντός της οποίας
απεικονίζονται δύο δρομείς σε κίνηση με τη δάδα)
Στο κάτω μέρος της σταγόνας, αναγράφεται σε κυκλική μορφή με
μικρά μπλε γράμματα και πλάγια γραφή «Ακολούθησε το μονοπάτι της
καρδιάς σου»
Από κάτω ακριβώς αναφέρεται η φράση «Υπό την Αιγίδα» με μικρά
μπλε γράμματα, κανονική γραφής
Και από κάτω ακριβώς αναφέρονται τα λογότυπα αυτών που η
Ομοσπονδία και ο Διοργανωτής Σύλλογος έχει εξασφαλίσει την αιγίδα
π.χ Υπουργείο Υγείας, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Ο.Σ.Ε.Α. και
Ε.Ο.ΘΑ.
Οι διαστάσεις του λογότυπου είναι 25cm *38cm
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τον διοργανωτή
Σύλλογο.
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Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο τοπικός Σ.Ε.Α. πρέπει να
οργανώσει στο χώρο του εκδηλώσεις, ομιλίες και να εξασφαλίσει
αυτοκίνητο – ντουντούκα το οποίο να προηγείται της πομπής. Στις
διαδρομές κατά την εκφώνηση με το CD που προβλέπεται θα αναφέρεται
ο τόπος αφής και έναρξης της Λαμπαδηδρομίας, η ημερομηνία και ο
τόπος άφιξης της φλόγας, η επικείμενη Αμφικτιονία και θα ακούγεται ο
ύμνος του αιμοδότη.
Ο τοπικός Σ.Ε.Α. συνεργάζεται και προγραμματίζει με την τοπική
αστυνομία και το Ε.Κ.Α.Β. τις διαδρομές αφού προηγείται ο κεντρικός
σχεδιασμός πανελλήνια με τις δύο υπηρεσίες.
Οι Σ.Ε.Α. – φορείς κάθε περιοχής γενικά κατά τη διάρκεια του
σχεδιασμού, θα δημιουργούν ένα πλαίσιο συνεργασίας τοπικά μεταξύ
τους που θα στοχεύει στη διέλευση της φλόγας από όσο δυνατό
περισσότερα σημεία. Το πλαίσιο θα γνωστοποιείται στον κεντρικό
διοργανωτή εμπρόθεσμα.
Οι συμμετέχοντες στη Λαμπαδηδρομία υποχρεώνονται να
σεβαστούν τις διαδρομές που σχεδιάζει ο διοργανωτής Σ.Ε.Α. – φορέας
και να παρακολουθούν την ημερολογιακή συνέχεια.
Περιπτώσεις, όπου υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος να αφιχθεί η
φλόγα νωρίτερα ή αργότερα σε μια πόλη ή περιοχή, κατά παρέκκλιση
του προγράμματος, θα εξετάζονται ιδιαίτερα από το διοργανωτή φορέα.
Τη φλόγα έχει την υποχρέωση να την παραδίδει ο προηγούμενος
στον επόμενο Σ.Ε.Α. – φορέα που συμμετέχει στη Λαμπαδηδρομία στα
όρια του Δήμου ή Νομού του επόμενου ή όπως αλλιώς συνεννοηθούν
μεταξύ τους και φυσικά αυτό να γνωστοποιείται στις τοπικές αρχές
(Αστυνομία – Ε.Κ.Α.Β. κ.τ.λ.)
Ο Σ.Ε.Α. – φορέας που συμμετέχει τυπικά στην Λαμπαδηδρομία
συνεργάζεται άμεσα με τα Μ.Μ.Ε. της περιοχής του.
Στην περίπτωση που δεν υφίσταται κεντρικός διοργανωτής Σ.Ε.Α. –
φορέας και τη διοργάνωση πραγματοποιεί η Π.Ο.Σ.Ε.Α., τα μέλη της
Σ.Ε.Α. – φορείς είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν ως βραχίονες αυτής
στην περιοχή τους.
Η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών είναι η
κορυφαία εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συλλόγων
Εθελοντών Αιμοδοτών, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη της,
καταξιώθηκε ως θεσμός στην ελληνική κοινωνία και εκατοντάδες
σύλλογοι και φορείς σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν σ’ αυτήν,
αποδεχόμενοι τους παραπάνω όρους και κανόνες. Αυτό, πρέπει να
προστατευτεί ως κόρη οφθαλμού από όλους τους συλλόγους και φορείς
που συμμετέχουν σ’ αυτήν και από το Δ.Σ της ΠΟΣΕΑ, χωρίς απολύτως
καμιά παρέκκλιση για κανέναν.
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ΑΡΘΡΟ 16
Σε περίπτωση που ο Σύλλογος – φορέας που ανέλαβε τη
διοργάνωση της Λαμπαδηδρομίας ανακοινώσει έως το μήνα Δεκέμβριο
στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. ότι αδυνατεί να την πραγματοποιήσει, το Δ.Σ. της
Π.Ο.Σ.Ε.Α. συνεδριάζει άμεσα και εξετάζει την πιθανότητα κάποιος
άλλος σύλλογος ή φορέας να επιθυμεί τη διοργανώσει.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Σ.Ε.Α. ή φορέας που επιθυμεί ή
ενδιαφέρεται για τη διοργάνωση της Λαμπαδηδρομίας έως το μήνα
Φεβρουάριο, τότε αναλαμβάνει την εκτέλεση και οργάνωσή της η
Π.Ο.Σ.Ε.Α.
ΑΡΘΡΟ 18
Οι κανόνες Οργάνωσης, Λειτουργίας και Εκτέλεσης της
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών υπό την αιγίδα
της Π.Ο.Σ.Ε.Α συζητήθηκαν και εγκρίθηκε η τροποποίηση τους στην
τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα, την 25η και 26η Μαΐου 2013, στην Αίθουσα Τελετών του
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εγκρίθηκε από τους
αντιπροσώπους των συμμετεχόντων Συλλόγων – Φορέων μελών της
Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2013
Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος

Τσελεπής Αλέκος

Τα Μέλη

Τσαουσίδης Θεόδωρος
Σιδερίδης Δημήτρης
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