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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ 6.186/12837/899

(1)

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄)
όπως ισχύει
β) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄)
γ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «ίδρυση, οργά−
νωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρ−
μάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει
δ) του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξουσίας
υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄)
ε) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκ−
συγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄)
στ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176 Α΄)
ζ) του π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως
ισχύει
η) του π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/1189/21.1.2009 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 91 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ.26431/255/14.12.2007 (ΦΕΚ 2474
Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση
στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστά−
μενους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους
Διευθύνσεων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της
Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να
υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ.9379/76/22.4.2008 (ΦΕΚ
778 Β΄) όμοια.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 33361/5.9.1991 κοινή υπουργική από−
φαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με
το αρ. 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991» (ΦΕΚ 703 Β΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 13444/29.1.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων
«Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργεί−
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β΄).
7. Την από 22.5.2009 αίτηση της SPECIFAR ΑΒΕΕ για
την χορήγηση άδειας εγκατάστασης εργοστάσιου πα−
ραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στην Θέση Ραχίλη
στο Σχηματάρι Βοιωτίας, σε κτίριο που θα κατασκευα−
σθεί για τον σκοπό αυτό.
8. Την από 17.6.2009 εισήγηση της υπηρεσίας μας και
την 51149/20.6.2009 γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφασί−
ζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών
(3) ετών στο εργοστάσιο που εικονίζεται στα σχεδια−
γράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφαση
και έχει τα πιο κάτω ειδικά στοιχεία:
Φορέας: SPECIFAR ΑΒΕΕ
Θέση εγκατάστασης: Θέση Ραχίλη – Σχηματάρι Βοι−
ωτίας
Είδος δραστηριότητας: παραγωγή φαρμακευτικών
προϊόντων
Παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 4.876,85 kw (κινητή−
ριας), 130,05 kw (θερμικής) και αξίας 22.388.759 €.
Μη παραγωγικός εξοπλισμός κιν. ισχύος 472,1 kw και
αξίας 1.237.680 €.
2. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο θέ−
ματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νο−
μοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης
των πολεοδομικών διατάξεων χωρίς παρεκκλίσεις. Κατά
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την διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας και μετά
την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, να υποβληθούν
με αίτηση στην υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Φ15/7815/615/14.4.2005 υπ.
απόφαση όπως αυτή ισχύει, προκειμένου να χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας.
3 Η παρούσα άδεια τροποποιείται σε περίπτωση αλ−
λαγής του φορέα ή της επωνυμίας του. Τόσο ο παλαιός
όσο και ο νέος φορέας, υποχρεούνται μέσα σε δύο
μήνες από την επέλευση της ως άνω μεταβολής να
ειδοποιήσουν την υπηρεσία μας. Επίσης, η άδεια αυτή
δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση
να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει
αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009
Με εντολή Υπουργών
Η Γεν. Διευθύντρια Στηρ.
Η Γεν. Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας
Βιομηχανίας του
του Υπουργείου Υγείας
Υπουργείου Ανάπτυξης
και Κοιν. Αλληλεγγύης
ΑΔ. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
ΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. Υ4γ/οικ.121672
(2)
Ορισμός Κέντρων Αίματος και Νοσοκομειακών
Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3402/2005 (Φ.Ε.Κ. 258 Α΄) «Ανα−
διοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές
διατάξεις».
2. Το π.δ. 138/2005 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Εναρμόνιση της Ελλη−
νικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επι−
τροπής της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρμογή της
οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαι−
τήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος».
3. Το π.δ. 25/2008 (ΦΕΚ 50 Α΄) «Εναρμόνιση της Ελλη−
νικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επι−
τροπής της 30ης Σεπτεμβρίου 2005, για την εφαρμογή
της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλα−
σιμότητας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση σο−
βαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων (ΕΕL
256/1.10.2005) και προς την Οδηγία 2005/62/ ΕΚ της Επι−
τροπής της 30ης Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή
της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών
προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότη−
τας στα κέντρα αιμοδοσίας (ΕΕL 256/1.10.2005)».
4. Το από 12.2.2007 πόρισμα της Συμβουλευτικής Επι−
τροπής Αιμοδοσίας.
5. Την υπ’ αριθμ. 10/25.6.2008 απόφαση της Συμβου−
λευτικής Επιτροπής Αιμοδοσίας.
6. Τις από 17.10.2008 και 30.1.2009 εισηγήσεις της Συμ−
βουλευτικής Επιτροπής Αιμοδοσίας
7. Τις υπ’ αριθμ. 22/21.8.2008, 28/18.11.2008 και 7/4.3.2009
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.Α., απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός Κέντρων Αίματος
Ορίζουμε τα κατωτέρω εννέα Κέντρα Αίματος τα
οποία καλύπτουν τις ανάγκες ευρείας γεωγραφικής
περιοχής ή μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων. Σε υγειο−
νομικές Περιφέρειες με πληθυσμό πάνω από 4.000.000
υπάρχει αναλογία ενός Κέντρου ανά 1.500.000 εξυπη−
ρετούμενου πληθυσμού.

1.

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς και Συντονισμού Αι−
μοδοσίας (Ε.Κ.Α.Σ.Α.) του Ε.ΚΕ.Α.

2.

Γ.Ν. Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»

3.

Γ.Ν. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

4.

Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

5.

Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

6.

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων «ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ»

7.
8.
9.

Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ−ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ−
ΛΕΙΟ»
Π.Γ.Ν. Πατρών
Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ − ΠΑΝΑ−
ΝΕΙΟ»

Τα Κέντρα Αίματος είναι υπηρεσίες αιμοδοσίας που
συνιστώνται, εξουσιοδοτούνται, διαπιστεύονται και λαμ−
βάνουν άδεια λειτουργίας με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). Με όμοια
απόφαση καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει
να παρέχουν τα Κέντρα Αίματος στο Ε.ΚΕ.Α. για την
εξουσιοδότηση, τη διαπίστευση ή τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας, το περιεχόμενο της έκθεσης δραστηριοτή−
των του προηγούμενου έτους και οι βασικές απαιτήσεις
ελέγχου για τις αιμοδοσίες πλήρους αίματος και πλά−
σματος, καθώς και οι απαιτήσεις επισήμανσης που θα
πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα του συστατικού.
Τα ως άνω Κέντρα εποπτεύονται και ελέγχονται από
το Ε.ΚΕ.Α., σε ότι αφορά τη διαδικασία αιμοδοσίας και
εν γένει διαχείρισης του αίματος.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Κέντρων Αίματος
1. Διενεργούν αιμοληψίες σε πληθυσμιακές ομάδες
και συνεργάζονται με τις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες
Αιμοδοσίας με τις οποίες είναι συνδεδεμένες για την
συλλογή αίματος σε τοπικό Νοσοκομειακό και περιφε−
ρειακό επίπεδο σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και
τις οδηγίες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.
2. Διαχωρίζουν το ολικό αίμα στα επί μέρους στοιχεία
του και επεξεργάζονται τα λοιπά στοιχεία παράγωγα.
3. Ελέγχουν το αίμα για ερυθροκυτταρικά, λευκο−
κυτταρικά, αιμοπεταλιακά αντιγόνα και αντισώματα
των ομάδων αίματος και για μεταδιδόμενα με το αίμα
νοσήματα, σύμφωνα με τις διεθνώς παραδεδεγμένες
ορολογικές, μοριακές και άλλες τεχνικές και τις οδηγίες
του Ε.ΚΕ.Α.
4. Διατηρούν αρχείο αιμοδοτών και φροντίζουν για
την έκδοση κάρτας εθελοντή αιμοδότη.
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5. Πραγματοποιούν, σε συνεργασία με την αντίστοιχη
υπηρεσία του Ε.ΚΕΑ, προγράμματα προσέλκυσης και
διατήρησης αιμοδοτών ολικού αίματος και επί μέρους
στοιχείων του αίματος (συμπυκνωμένα ερυθρά, λευκά
αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, πλάσμα, περιφερειακά στε−
λεχιαία κύτταρα).
6. Αναλαμβάνουν τη συσκευασία, διακίνηση και ασφα−
λή μεταφορά του αίματος και των παραγώγων του στις
Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και άλλες υγειο−
νομικές μονάδες σε όλη την περιοχή ευθύνης τους, κα−
θώς και τη μεταξύ των κέντρων αλληλοκάλυψη, εφόσον
αυτή κρίνεται αναγκαία, σε συνεργασία με το Ε.ΚΕΑ.
7. Ορίζουν υπεύθυνο ο οποίος μεριμνά ώστε η συλλο−
γή και ο έλεγχος των μονάδων ή συστατικών αίματος,
όποια κι αν είναι η σκοπούμενη χρήση τους, καθώς και
η επεξεργασία, η αποθήκευση και η διανομή τους, όταν
προορίζονται για μετάγγιση, να διεξάγονται σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Κοινοποιούν στο Ε.ΚΕ.Α. το όνομα του υπεύθυνου
και των άλλων ατόμων που τα στελεχώνουν, μαζί με
πληροφορίες για τα καθήκοντα του καθενός.
9. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αντικατάστα−
σης του υπεύθυνου ή των άλλων ατόμων που τα στε−
λεχώνουν, ανακοινώνει αμέσως στο Ε.ΚΕ.Α. το όνομα
του νέου υπεύθυνου και την ημερομηνία έναρξης των
καθηκόντων του.
10. Θεσπίζουν και διατηρούν σύστημα ποιότητας, το
οποίο βασίζεται στις αρχές της ορθής πρακτικής, βάσει
των κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών.
11. Τηρούν έγγραφα σχετικά με τις λειτουργικές δι−
αδικασίες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τα εγχειρίδια
κατάρτισης και αναφοράς, καθώς και τα έντυπα εκθέ−
σεων.
12. Τηρούν τα προβλεπόμενα αρχεία.
13. Εφαρμόζουν σύστημα αναγνώρισης κάθε αιμοδο−
σίας και κάθε μονάδας αίματος και συστατικών αίμα−
τος.
14. Διαθέτουν διαδικασίες αξιολόγησης για όλους τους
δότες αίματος και συστατικών αίματος.
15. Διαθέτουν διαδικασία που επιτρέπει την ακριβή,
αποτελεσματική και επαληθεύσιμη απόσυρση από τη
διανομή του αίματος ή των συστατικών του, όποτε
χρειαστεί.
16. Εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης, μετα−
φοράς και διανομής του αίματος και των συστατικών
του πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
17. Εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις ποιότητας και
ασφάλειας για το αίμα και τα συστατικά αίματος πλη−
ρούν τα πρότυπα.
18. Κοινοποιούν στο Ε.ΚΕ.Α. και στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., μέσω
του συστήματος επαγρύπνησης σχετικά με το αίμα, τα
ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα−
θορίζονται οι όροι και η διαδικασία κοινοποίησης.
19. Πραγματοποιούν, σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Α., εκ−
παιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό τους και
συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και έρευ−
νες.
20. Πραγματοποιούν επιπρόσθετες δραστηριότητες
ανάλογα με τις ανάγκες, με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σχετική
εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.
Οι υποχρεώσεις και δραστηριότητες των Κέντρων
Αίματος είναι σαφώς καθορισμένες και δεν επιδέχο−
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νται ουδεμία μεταβολή χωρίς απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σχετική
εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.
Άρθρο 3
Ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
των Κέντρων Αιμοδοσίας
Ανακαλούμε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των
παρακάτω Κέντρων Αιμοδοσίας τα οποία ορίζονται Νο−
σοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γ.Ν.Αθηνών « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »
«Δρακοπούλειο» Ν.Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν. Μελισσίων «ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»
Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Γ.Ν. Πατρών « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ »
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »
Γ.Ν. Ιωαννίνων «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Άρθρο 4
Ορισμός Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας

Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (Ν.Υ.Α.) ορίζο−
νται οι νοσοκομειακές μονάδες που συνεργάζονται με το
Κέντρο Αίματος, με το οποίο είναι διασυνδεδεμένες, και
εποπτεύονται και ελέγχονται από το Ε.ΚΕ.Α. σε ό,τι αφορά
τη διαδικασία αιμοδοσίας και εν γένει διαχείρισης του
αίματος. Η σύσταση, η εξουσιοδότηση, η διαπίστευση και η
αδειοδότηση των Ν.Υ.Α. γίνονται από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από σχετική εισήγηση
του Ε.ΚΕ.Α.
Οι Ν.Υ.Α. λειτουργούν ως τμήμα στα παρακάτω Νο−
σοκομεία:
1.

Γ.Ν. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

2.

«Δρακοπούλειο» Ν.Ε.Ε.Σ.

3.

Γ.Ν. Μελισσίων «ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»

4.

Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ−
ΜΩΝ»

5.

Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

6.

Γ.Ν.Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

7.

Γ.Ν. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

8.

Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ»

9.

Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

10.

Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»

11.

Γ.Ν.Ε.Ε.Σ. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»

12

Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

13.

Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

14.

Γ.Ν. Κορίνθου

15.

Γ.Ν. Χαλκίδας

16.

Γ.Ν. Βόλου

17.

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

18.

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

19.

Γ.Ν. Κέρκυρας
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20.

Γ.Ν. Κοζάνης

60.

21.

Γ.Ν. Ξάνθης

61.

Π.Γ.Ν. Αττικής «ΑΤΤΙΚΟΝ»
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθη−
νών

22.

Γ.Ν. Καβάλας

23.

ΠΑ. Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

62.
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24.

Γ.Ν. Χανίων

63.

Π.Γ.Ν. Λάρισας

25.

Γ.Ν. Ρόδου

64.

Γ.Ν. Λειβαδιάς

26.

Γ.Ν Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

65.

Γ.Ν. Κατερίνης

27.

417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

66.

Γ.Ν. Κιλκίς

28.

Γ.Ν Ιωαννίνων «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

67.

Γ.Ν. Ρεθύμνης

29.

Γ.Ν. Αγρινίου

68.

Γ.Ν. Νάουσας

30.

Γ.Ν. Καλαμάτας

69.

Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών

31.

Γ.Ν.‘Εδεσσας

70.

Γ.Ν. Ζακύνθου

32.

Γ.Ν. Σερρών

71.

Γ.Ν. Κεφαλληνίας

33.

Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

72.

Γ.Ν. Λευκάδας

34.

Γ.Ν.Α. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»

73.

Γ.Ν. Φλώρινας

35.

Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» (Η

74.

Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω

ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ)

75.

Γ.Ν. Πρέβεζας

36.

Γ.Ν. Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

76.

Γ.Ν. Καστοριάς

37.

Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο

77.

Γ.Ν. Διδυμοτείχου

Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

78.

Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

38.

Γ.Ν. Λαμίας

79.

Γ.Ν. Πτολεμαϊδας

39.

Γ.Ν. ΄Αργους

80.

Γ.Ν. Γρεβενών

40.

Γ.Ν. Πύργου

81.

Γ.Ν. Γιαννιτσών

41.

Γ.Ν. Τρίπολης

82.

1ο Νοσοκομείο Ι.Κ.Α «Η ΠΕΝΤΕΛΗ»

42.

Γ.Ν. Σπάρτης

83.

Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

43.

Γ.Ν. Άρτας

84.

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

44.

Γ.Ν. Καρδίτσας

85.

Γ. Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ

45.

Γ.Ν. Τρικάλων

46.

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
86.

Γ.Ν. Μεσολογγίου

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

87.

Γ.Ν. Αιγίου

47.

Γ.Ν. Βέροιας

88.

Γ.Ν. Αμαλιάδας

48.

Γ.Ν. Χαλκιδικής

89.

Γ.Ν. Άμφισσας

49.

Γ. Ν. Δράμας

90.

Γ.Ν. Καρπενησίου

50.

Γ.Ν. Κομοτηνής

91.

Γ.Ν. – Κ.Υ. Κυπαρισσίας

51.

Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου

92.

Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου

52.

Γ.Ν. Μυτιλήνης

93.

Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας

53.

Γ.Ν. Σάμου

94.

Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας

54.

Γ.Ν. Σύρου

95.

Γ.Ν. Θήβας

55.

Γ.Ν. Χίου

96.

Γ.Ν. – Κ. Υ. Μολάων

56.

Γ.Ν. Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»

97.

Γ.Ν. Μαιευτήριο Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

57.

Γ.Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗ−

98.

Γ.Ν. Αθηνών Πατησίων

99.

Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

100.

Γ.Ν. Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

101.

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΡΙΑ»
58.

Γ.Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑ−
ΞΑ»

59.

Ι.ΚΑ Αθηνών
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Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας
Σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία του Εθνι−
κού Κέντρου Αιμοδοσίας πραγματοποιούν προγράμματα
προσέλκυσης και διατήρησης αιμοδοτών ολικού αίματος
και επί μέρους στοιχείων του αίματος (συμπυκνωμένα
ερυθρά, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, πλάσμα, πε−
ριφερειακά στελεχιαία κύτταρα).
2. Ενημερώνουν, μετά από συνεννόηση με το υπεύθυ−
νο Κέντρο, τον αιμοδότη, σε περίπτωση διαπίστωσης
μεταδιδόμενου με το αίμα νοσήματος.
3. Είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση του Κέντρου
Αίματος, εφόσον ειδοποιηθούν από αιμοδότη για τυχόν
επιπλοκές μετά την αιμοδοσία.
4. Παρακολουθούν τις ανάγκες σε αίμα και παράγωγα
του Νοσοκομείου τους και των άλλων υπηρεσιών υγείας,
για τις οποίες είναι υπεύθυνες, και φροντίζουν για την
εξασφάλισή τους από το Κέντρο Αίματος, με το οποίο
είναι συνδεδεμένες.
5. Συντηρούν το αίμα και τα παράγωγα του στις κα−
τάλληλες συνθήκες και μεριμνούν για την έγκαιρη δια−
κίνησή τους προς τα Κέντρα Αίματος, εφόσον αυτά δε
χρησιμοποιηθούν.
6. Πραγματοποιούν αιμοληψίες σύμφωνα με τους δι−
εθνείς κανόνες και τις οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α. τόσο στο
χώρο του νοσοκομείου όσο και στην Περιφέρεια, με
κινητές μονάδες αιμοληψιών.
7. Παρέχουν τις προβλεπόμενες πληροφορίες στους
υποψήφιους δότες αίματος και αξιολογούν την επιλε−
ξιμότητά τους.
8. Φροντίζουν για την ασφαλή αποστολή των αι−
μοληψιών στο Κέντρο Αίματος για επεξεργασία και
έλεγχο του αίματος.
9. Διαθέτουν διαδικασίες αξιολόγησης για τους δότες
αίματος και συστατικών του, σύμφωνα με τους διεθνείς
κανόνες και τις οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α..
10. Πραγματοποιούν τις διαδικασίες συμβατότητας και
τις αναγκαίες ανοσοαιματολογικές εξετάσεις, προκειμέ−
νου να εξασφαλισθεί η ασφαλής και σωστή μετάγγιση
του αίματος και των παραγώγων αυτού στον ασθενή,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ε.ΚΕ.Α..
11. Διατηρούν αρχεία διακίνησης και πραγματοποιούν
διερεύνηση ασυμβατότητας.
12. Θεσπίζουν και διατηρούν ένα σύστημα ποιότητας
το οποίο βασίζεται στις αρχές της ορθής πρακτικής.
13. Τηρούν έγγραφα σχετικά με τις λειτουργικές δι−
αδικασίες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τα εγχειρίδια
κατάρτισης και αναφοράς, καθώς και τα έντυπα εκθέ−
σεων.
14. Λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της ασφάλει−
ας των δεδομένων και τον εντοπισμό μη εγκεκριμένων
προσθηκών, διαγραφών ή τροποποιήσεων των δεδομέ−
νων που περιέχονται στους φακέλους των δοτών ή στα
αρχεία αποκλεισμού.
15. Λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή μη εγκεκρι−
μένης μεταβίβασης πληροφοριών.
16. Εξασφαλίζουν διαδικασίες για την επίλυση περι−
πτώσεων ανακολουθίας δεδομένων.
17. Εξασφαλίζουν ότι δεν γίνεται μη εγκεκριμένη απο−
κάλυψη πληροφοριών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
ανιχνευσιμότητα των αιμοδοσιών.
18. Εφαρμόζουν σύστημα αναγνώρισης κάθε αιμο−
δοσίας και κάθε μονάδας αίματος και συστατικών, το
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οποίο επιτρέπει τον εντοπισμό του δότη, καθώς και της
μετάγγισης και του σχετικού αποδέκτη.
19. Διαθέτουν διαδικασία που επιτρέπει την αποτελε−
σματική και επαληθεύσιμη απόσυρση από τη διανομή
του αίματος ή των συστατικών του που συνδέονται με
σοβαρά και ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις.
20. Παρακολουθούν και καταγράφουν κάθε παρενέρ−
γεια που παρατηρείται στη διαδικασία από την επιλογή
του αιμοδότη μέχρι και τη μετάγγιση του αίματος και
των παραγώγων του και κοινοποιούν στο Ε.ΚΕ.Α και στο
ΚΕΕΛΠΝΟ τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις και συμβάντα
μέσω του συστήματος επαγρύπνησης.
21. Εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης, με−
ταφοράς και διανομής του αίματος και των συστατικών
αίματος τηρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.
22. Πραγματοποιούν εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο και
συμμετέχουν σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού
ελέγχου για θέματα ανοσο−αιματολογίας, σε συνεργα−
σία με το Ε.ΚΕ.Α..
23. Παρέχουν, σε συνεργασία με τις Νοσοκομειακές
Επιτροπές Μεταγγίσεων, συμβουλές προς τους θερά−
ποντες ιατρούς για τη σωστή χρήση του αίματος και
των παραγώγων του.
24. Διατηρούν αρχείο μεταγγισιοθεραπείας των ασθε−
νών.
25 .Έχουν αυξημένες αρμοδιότητες σε κλινικοεργα−
στηριακούς τομείς και κυρίως στη διερεύνηση και αντι−
μετώπιση διαταραχών: α. αιμοποίησης, β.αιμόστασης, γ.
συγγενών ή επίκτητων νοσημάτων εξαρτώμενων από
μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων.
26. Απευθύνονται στο υπεύθυνο Κέντρο Αίματος για
κάθε επιστημονικό ζήτημα ή έρευνα ασυμβατότητας ή
ανοσοποίησης.
Άρθρο 6
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Αίματος
και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας
Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Αί−
ματος και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας
χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης μετά από εισήγηση του Ε.ΚΕ.Α..
Ανάκληση ή μεταβολή της άδειας λειτουργίας μπορεί
να γίνει μετά από εισήγηση του Ε.ΚΕ.Α., σε περίπτωση
που διαπιστωθούν η μη τήρηση ή παραλήψεις στους
κανόνες ορθής πρακτικής ή για οργανωτικούς λόγους.
Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέ−
ντρου Αίματος ή Ν.Υ.Α. απαιτείται η υποβολή αίτησης
προς το Ε.ΚΕ.Α συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά για τις δραστηριότητες συλλογής, ελέγχου,
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής αίματος και
προϊόντων του προκειμένου για τα Κέντρα Αίματος και
συλλογής, αποθήκευσης, διανομής αίματος και διασταυ−
ρώσεως αίματος για τις Ν.Υ.Α..
Απαιτούνται επίσης σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώ−
ρου που πρόκειται να εγκατασταθεί το Κέντρο ή οι
Ν.Υ.Α., ο προβλεπόμενος ή διαθέσιμος εξοπλισμός και
το προσωπικό.
Πριν από την έναρξη λειτουργίας Κέντρου Αίματος ή
Ν.Υ.Α. διενεργείται επιθεώρηση από τριμελή επιτροπή
η οποία ελέγχει:
• την καταλληλότητα των χώρων του Κέντρου Αίμα−
τος ή της Ν.Υ.Α.
• την ύπαρξη του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και του
προσωπικού που προβλέπονται στην παρούσα απόφα−
ση.
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• τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και προδιαγραφές
συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 25/2008.
Η επιτροπή επιθεώρησης υποβάλλει την έκθεση της
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του Ε.ΚΕ.Α., προκειμέ−
νου να εκδοθεί σχετική άδεια λειτουργίας του Κέντρου
Αίματος ή της Ν.Υ.Α..
Για τη διενέργεια των ανωτέρω επιθεωρήσεων σε
κάθε Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.) συστήνονται με
απόφαση των Διοικητών τριμελείς επιτροπές αποτε−
λούμενες από ένα Διευθυντή Κέντρου Αίματος, έναν
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Α΄ βαθμό της
Υ.ΠΕ. και ένα μηχανικό. Οι αποφάσεις συγκρότησης των
επιτροπών επιθεώρησης κοινοποιούνται στο Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Ε.ΚΕ.Α.
Η διεξαγωγή των τακτικών και των έκτακτων επιθε−
ωρήσεων καθώς άλλων μέτρων ελέγχου στα Κέντρα
Αίματος και τις Ν.Υ.Α., βάσει των διατάξεων του άρθρου
4, του ν. 3402/2005, πραγματοποιείται από υπαλλήλους
εξουσιοδοτημένους από το Ε.ΚΕ.Α..
Άρθρο 7
Χώροι – Εξοπλισμός − Προσωπικό Κέντρων Αίματος
Α. Χώροι
Χώροι συνολικής επιφάνειας 700 − 1.500 τ.μ ανάλογα
με το επιτελούμενο έργο. Οι εγκαταστάσεις περιλαμ−
βάνουν σταθερές και κινητές μονάδες αιμοληψίας. Η
κατανομή των χώρων θα πρέπει να είναι διακριτή και
να ακολουθεί μια λογική αλληλουχία εργασιών ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σφαλμάτων και να επιτρέ−
πεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός, η απολύμανση
και η συντήρηση.
Χώροι Αιμοδοτών
1. Αίθουσα αναμονής αιμοδοτών
2. Αίθουσα υποδοχής και καταγραφής αιμοδοτών.
3. Αίθουσα εξέτασης των αιμοδοτών με ειδικό χώρο
για εμπιστευτικές, προσωπικές συνεντεύξεις και αξιο−
λόγηση της καταλληλότητας των αιμοδοτών.
Ο χώρος αυτός θα είναι ανεξάρτητος από τους υπό−
λοιπους χώρους επεξεργασίας του αίματος.
4. WC αιμοδοτών
Χώροι Αιμοληψίας και Ανάνηψης
1. Αίθουσα αιμοληψιών
2. Αίθουσα αφαίρεσης (αιμοπεταλιο−πλασμαφαίρεση)
και αποχωρισμού περιφερειακών προγονικών κυττά−
ρων)
3. Αίθουσα ανάνηψης και κυλικείο αιμοδοτών
Χώροι εργαστηριακών αναλύσεων και επεξεργασίας
αίματος.
Πρέπει να υπάρχει ειδικός εργαστηριακός χώρος
αναλύσεων ανεξάρτητος από το χώρο αιμοληψίας και
επεξεργασίας συστατικών του αίματος.
1. Χώρος παραλαβής δειγμάτων αίματος.
2. Αίθουσα επεξεργασίας προϊόντων αίματος
3. Εργαστήριο ομάδων αίματος
4. Εργαστήριο ανοσοαιματολογικών ελέγχων
5. Εργαστήριο ορολογικών εξετάσεων
6. Εργαστήριο μοριακού ελέγχου
7. Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου (quality control)
8. Ειδικά εργαστήρια (μικροβιολογικών και βιοχημικών
αναλύσεων)

9. Ερευνητικό εργαστήριο
Χώροι αποθήκευσης αίματος και παραγώγων του
Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζουν την
κατάλληλη και ξεχωριστή αποθήκευση διαφορετικών
κατηγοριών αίματος και συστατικών του αίματος και
υλικών συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν τε−
θεί σε καραντίνα ή έχουν εγκριθεί για διάθεση καθώς
και μονάδων αίματος ή συστατικών του αίματος που
συλλέγονται με βάση ειδικά κριτήρια (π.χ. αυτόλογη
αιμοδοσία).
Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη λήψη των απαραί−
τητων μέτρων σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή
διακοπής του ρεύματος στην κύρια εγκατάσταση απο−
θήκευσης.
1. Χώροι ψυγείων και καταψυκτών
2. Ψυκτικός θάλαμος
3. Αίθουσα κρυοβιολογίας
4. Χώροι συσκευασίας προϊόντων αίματος και απο−
στολής τους
Χώροι αχρήστευσης αποβλήτων
Προβλέπεται ειδικός χώρος για την ασφαλή αχρή−
στευση αποβλήτων, ειδών μιας χρήσης που χρησιμο−
ποιούνται κατά τη συλλογή αίματος, τις εργαστηριακές
εξετάσεις και την επεξεργασία μονάδων αίματος ή συ−
στατικών του αίματος που απορρίπτονται.
Αποθήκες − Αρχεία
1. Αποθήκες υλικών αιμοδοσίας
2. Αποθήκη ενημερωτικού υλικού αιμοδοσίας
3. Χώρος αρχείων
Γραφεία Προσωπικού
1. Γραφείο Διευθυντή
2. Γραφείο Επιμελητών Α'
3. Γραφείο Επιμελητών Β'
4. Γραφείο Βιολόγων − Βιοχημικών και λοιπών Επι−
στημόνων
5. Γραφείο Προϊσταμένου Νοσηλευτικού
6. Γραφείο Νοσηλευτικού Προσωπικού
7. Γραφείο Επισκεπτών Υγείας
8. Γραφείο Τεχνολογικού Προσωπικού
9. Γραμματεία – Μηχανογράφηση
10. Κυλικείο Προσωπικού
11. WC Προσωπικού
12. Αίθουσα Διδασκαλίας
13. Αποδυτήρια Προσωπικού
14. Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων κινητών συνερ−
γείων Αιμοληψίας
Β. Εξοπλισμός και υλικά
1. Κλίνες Αιμοληψίας
2. Αιμοσφαιρινόμετρο
3. Φυγόκεντροι μικροαιματοκρίτη
4. Συμπιεστές πλάσματος
5. Αυτόματοι αναλυτές
αιματολογικών εξετάσεων
6. Αυτόματο μηχάνημα προσδιορισμού
ομάδων αίματος
7. Επιτραπέζιες φυγόκεντροι
ορολογικών σωληναρίων
8. Αυτόματα φυγόκεντροι εκτέλεσης
δοκιμασίας Coombs
9. Υδατόλουτρα
10. Κλίβανος επωαστικός
11. Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης
12. Μικροσκόπια διοφθάλμια κοινά

(10−16)
(10−15)
(2−4)
(8−12)
(2−3)
(2−4)
(8−10)
(4−6)
(3−5)
(2)
(1−2)
(2−4)
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13. Μικροσκόπιο ερευνητικό
14. Ψυκτικές φυγόκεντροι διαχωρισμού
μονάδων αίματος στα επιμέρους
στοιχεία τους
15. Ψυγεία συντήρησης αίματος 4° C
με καταγραφικό και συναγερμό
16. Καταψύκτες −35° C με καταγραφικό
και συναγερμό
17. Βαθειά κατάψυξη −60° έως 90° C
με καταγραφικό και
συναγερμό
18. Ψυκτικός θάλαμος
19. Ταχυκαταψύκτης πλάσματος −90° C
20. Κοινά ψυγεία 4° C συντήρησης
αντιδραστηρίων και υλικών
21. Αυτόματο ρομποτικό σύστημα
για τον μοριακό έλεγχο του αίματος
22. Σύστημα απομόνωσης / εμπλουτισμού
νουκλεϊκών οξέων
23. Σύστημα επιλεκτικής ενίσχυσης
νουκλεϊκών οξέων λοιμογόνων παραγόντων
24. Σύστημα ανάγνωσης αποτελεσμάτων
μοριακού ελέγχου
25. Αποπωματιστής
26. Σύστημα μοριακής ανάλυσης
πολυμορφισμών ομάδων αίματος
27. Αυτόματα μηχανήματα κατάλληλα
για τεχνικές ανοσοενζυμικές (Elisa),
ανοσοαποτυπώματος, χημειοφωταύγειας,
και Western Blot, για έλεγχο
μεταδιδόμενων με το αίμα νοσημάτων
28. Ανακινητήρες αιμοπεταλίων
29. Μηχανήματα και κυτταροαφαίρεση –
πλασμαφαίρεση
30. Λουτρά ηλεκτροφόρησης (1−2)
31. Η/Υ με 4 τουλάχιστον περιφερειακά PC
32. Αυτοκίνητα αιμοληψίας
33. Φορητές κλίνες αιμοληψίας
34. Φορητά ψυγεία μεταφοράς αίματος
35. Μηχ/τα μελέτης συσσώρευσης αιμοπεταλίων
36. Ρυθμιζόμενη κατάψυξη για κατάψυξη
μυελού οστών
37. Μηχανήματα κυτταρομετρίας ροής
38. Αυτόματος αναλυτής βιοχημικών
εξετάσεων
Γ. Προσωπικό
Επιστημονικό Προσωπικό:
α. Διευθυντής
β. Επιμελητές Α'
γ. Επιμελητές Β'
δ. Θέσεις ειδικευομένων
ε. Γιατροί κινητού συνεργείου
στ.Βιολόγοι ή κλινικοί Χημικοί ή Βιοχημικοί
Νοσηλευτικό Προσωπικό:
α. Προϊσταμένος
β. Νοσηλευτές
γ. Νοσηλευτές κινητού συνεργείου
δ. Επισκέπτες Υγείας
Παραϊατρικό Προσωπικό:
Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων
Διοικητικό Προσωπικό:

(1)
(5−10)

(10−15)

Άτομα (3−5) Βοηθητικό Προσωπικό:
α. Καθαριστές/στριες
β. Εργάτες
Τεχνικό Προσωπικό:
α. Ηλεκτρολόγος
β. Οδηγός για κάθε αυτοκίνητο
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(3−4)
(3)
(1)
(2)

(6−8)
(3−6)

(2−4)
(2−4)
(6−8)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1−2)
(1)
(1−3)

(3−6)
(2−4)

(8−10)
(3−5)
(15−20)
(10−15)
(1)
(1)
(1−2)
(2−4)

(1)
(10−12)
(3−6)
(5)
(1−2)
(3−5)
(1)
(15−22)
(6−8)
(4−6)
(15−20)

Άρθρο 8
Χώροι – Εξοπλισμός − Προσωπικό
Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας
Τα κριτήρια για τους χώρους, τον εξοπλισμό και το
προσωπικό των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας
(Ν.Υ.Α.) προσδιορίζονται ανάλογα με την ετήσια κίνηση
προϊόντων αίματος και τις αρμοδιότητές τους σε κλι−
νικοεργαστηριακούς τομείς. Ειδικότερα:
Α. Οι Ν.Υ.Α. με ετήσια κίνηση πάνω από 10.000 μονάδες
προϊόντων αίματος και αυξημένες κλινικοεργαστηρι−
ακές δραστηριότητες (αφαίρεση προϊόντων αίματος,
διερεύνηση και αντιμετώπιση διαταραχών αιμοποίησης,
αιμόστασης συγγενών ή επίκτητων νοσημάτων εξαρτώ−
μενων από μετάγγιση αίματος και παραγώγων), πρέπει
να διαθέτουν:
Χώροι
Χώροι συνολικής επιφάνειας 400−600 τ.μ ανάλογα
με το επιτελούμενο έργο. Οι εγκαταστάσεις περιλαμ−
βάνουν σταθερές και κινητές μονάδες αιμοληψίας. Η
κατανομή των χώρων θα πρέπει να είναι διακριτή και
να ακολουθεί μια λογική αλληλουχία εργασιών ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σφαλμάτων και να επιτρέ−
πεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός, η απολύμανση
και η συντήρηση.
Χώροι Αιμοδοτών
1. Αίθουσα αναμονής αιμοδοτών
2. Αίθουσα υποδοχής και καταγραφής αιμοδοτών
3. Αίθουσα εξέτασης των αιμοδοτών με ειδικό χώρο
για εμπιστευτικές, προσωπικές συνεντεύξεις και αξιο−
λόγηση της καταλληλότητας των αιμοδοτών. Ο χώρος
αυτός θα είναι ανεξάρτητος από τους υπόλοιπους χώ−
ρους επεξεργασίας του αίματος.
4. WC αιμοδοτών και προσωπικού (χωριστά)
Χώροι Αιμοληψίας και Ανάνηψης
1. Αίθουσα αιμοληψιών
2. Αίθουσα αφαίρεσης (αιμοπεταλιο−πλασμαφαίρεση)
και αποχωρισμού περιφερειακών προγονικών κυττάρων
όπου απαιτείται
3. Αίθουσα ανάνηψης και κυλικείο αιμοδοτών.
Χώροι εργαστηρίων
1. Χώρος παραλαβής δειγμάτων αίματος.
2. Εργαστήριο ομάδων αίματος
3. Εργαστήριο ανοσοαιματολογικών ελέγχων
4. Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου (quality control)
5. Ειδικά εργαστήρια (αιμόστασης, μικροβιολογικών
και βιοχημικών αναλύσεων)
6. Ερευνητικό εργαστήριο
Χώροι αποθήκευσης αίματος και παραγώγων του
Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζουν την
κατάλληλη και ξεχωριστή αποθήκευση διαφορετικών
κατηγοριών αίματος και συστατικών του αίματος και
υλικών συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν εγκρι−
θεί για διάθεση καθώς και μονάδων αίματος ή συστα−
τικών του αίματος που συλλέγονται με βάση ειδικά
κριτήρια (π.χ. αυτόλογη αιμοδοσία).
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Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη λήψη των απαραί−
τητων μέτρων σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή
διακοπής του ρεύματος στην κύρια εγκατάσταση απο−
θήκευσης.
1. Χώροι ψυγείων και καταψυκτών
2. Ψυκτικός θάλαμος
3. Αίθουσα κρυοβιολογίας
4. Χώροι συσκευασίας μονάδων αίματος και αποστο−
λής τους
Χώροι αχρήστευσης αποβλήτων
Προβλέπεται ειδικός χώρος για την ασφαλή αχρή−
στευση αποβλήτων, ειδών μιας χρήσης που χρησιμο−
ποιούνται κατά τη συλλογή αίματος, τις εργαστηριακές
εξετάσεις και μονάδων αίματος ή συστατικών του αί−
ματος που απορρίπτονται.
Αποθήκες – Αρχεία
1. Αποθήκες υλικών αιμοδοσίας
2. Αποθήκη ενημερωτικού υλικού αιμοδοσίας
3. Χώρος αρχείων
Γραφεία Προσωπικού
1. Γραφείο Διευθυντή
2. Γραφείο Επιμελητών Α' & Β΄
3. Γραφείο Προϊσταμένου Νοσηλευτικού
4. Γραφείο Νοσηλευτικού Προσωπικού
5. Γραφείο Επισκεπτών Υγείας
6. Γραφείο Τεχνολογικού Προσωπικού
7. Γραμματεία – Μηχανογράφηση
8. Κυλικείο Προσωπικού
9. WC Προσωπικού
10. Αίθουσα Διδασκαλίας
11. Αποδυτήρια Προσωπικού
12. Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων κινητών συνερ−
γείων Αιμοληψίας
Εξοπλισμός και υλικά:
1. Κλίνες Αιμοληψίας
(6−10)
2. Αιμοσφαιρινόμετρο
(6−8)
3. Φυγόκεντρος μικροαιματοκρίτου
(2−4)
4. Επιτραπέζιες φυγόκεντροι ορολογικών
(2−4)
σωληναρίων
5. Αυτόματες φυγόκεντροι εκτέλεσης
(1−2)
δοκιμασίας COOMBS
6. Υδατόλουτρα ορολογικών εξετάσεων
(2−3)
7. Μικροσκόπια κοινά διοφθάλμια
(1−2)
8. Ψυκτικοί φυγόκεντροι διαχωρισμού
(1−2)
μονάδων αίματος στα επιμέρους
στοιχεία τους
9. Ψυγεία συντήρησης αίματος 4° C
(2−3)
με καταγραφικό και συναγερμό
10. Καταψύκτης −35° C με καταγραφικό και
(1−2)
συναγερμό
11. Κοινά ψυγεία 4° C
(1−3)
12. Μηχανήματα για κυτταροαφαίρεση −
(1−3)
πλασμαφαίρεση όπου αυτό ενδείκνυται
για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
13. Φορητές κλίνες αιμοληψίας
(7−10)
14.Φορητά ψυγεία συντήρησης αίματος
(5−7)
15. Ανακινητήρες αιμοπεταλίων
(1−2)
16. Βαθεία κατάψυξη −60° C έως −90° C
(1)
με καταγραφικό
Προσωπικό:
Ιατρικό Προσωπικό:
α. Διευθυντής
(1)
β. Επιμελητές Α' & Β'
(7−9)
*02020011509090012*

Νοσηλευτικό Προσωπικό:
α. Προϊστάμενος
β. Νοσηλευτές
γ. Επισκέπτες Υγείας
Παραϊατρικό Προσωπικό:
Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων
Διοικητικό Προσωπικό:
Άτομα
Βοηθητικό Προσωπικό:
α. Καθαριστές/στριες
β. Εργάτες
Τεχνικό Προσωπικό:
Οδηγοί αυτοκινήτου/Κινητό Συνεργείο
Αιμοληψιών

(1)
(8−15)
(2−4)
(7−9)
(2−3)
(2)
(2)
(2)

Β. Οι Ν.Υ.Α. με ετήσια κίνηση κάτω από 10.000 μονάδες
προϊόντων αίματος και δραστηριότητες ανάλογα με τις
τοπικές ή και ειδικές ανάγκες μεταγγισιοθεραπείας,
για να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους πρέπει
να διαθέτουν:
Χώροι
Χώροι συνολικής επιφάνειας 150−300 τ.μ. ανάλογα
με το επιτελούμενο έργο. Οι εγκαταστάσεις περιλαμ−
βάνουν σταθερές και κινητές μονάδες αιμοληψίας. Η
κατανομή των χώρων θα πρέπει να είναι διακριτή και
να ακολουθεί μια λογική αλληλουχία εργασιών ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σφαλμάτων και να επιτρέ−
πεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός, η απολύμανση
και η συντήρηση.
Χώροι Αιμοδοτών
1. Αίθουσα αναμονής αιμοδοτών
2. Αίθουσα υποδοχής και καταγραφής αιμοδοτών
3. Αίθουσα εξέτασης των αιμοδοτών με ειδικό χώρο
για εμπιστευτικές, προσωπικές συνεντεύξεις και αξιο−
λόγηση της καταλληλότητας των αιμοδοτών.
Ο χώρος αυτός θα είναι ανεξάρτητος από τους υπό−
λοιπους χώρους επεξεργασίας του αίματος.
4. WC αιμοδοτών και προσωπικού (χωριστά)
Χώροι Αιμοληψίας και Ανάνηψης
1. Αίθουσα αιμοληψιών
2. Αίθουσα αφαίρεσης (αιμοπεταλιο−πλασμαφαίρεση)
όπου απαιτείται
3. Αίθουσα ανάνηψης και κυλικείο αιμοδοτών.
Χώροι εργαστηρίων
1. Χώρος παραλαβής δειγμάτων αίματος.
2. Εργαστήριο ομάδων αίματος
3. Εργαστήριο ανοσοαιματολογικών ελέγχων
4. Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου (quality control)
5. Ειδικά εργαστήρια (αιμόστασης, μικροβιολογικών
και βιοχημικών αναλύσεων)
6. Ερευνητικό εργαστήριο
Χώροι αποθήκευσης αίματος και παραγώγων του
Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζουν την
κατάλληλη και ξεχωριστή αποθήκευση διαφορετικών
κατηγοριών αίματος και συστατικών του αίματος και
υλικών συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν εγκρι−
θεί για διάθεση καθώς και μονάδων αίματος ή συστα−
τικών του αίματος που συλλέγονται με βάση ειδικά
κριτήρια (π.χ. αυτόλογη αιμοδοσία).
Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη λήψη των απαραί−
τητων μέτρων σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή
διακοπής του ρεύματος στην κύρια εγκατάσταση απο−
θήκευσης.
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1. Χώρος ψυγείων και καταψυκτών
2. Ψυκτικός θάλαμος
3. Αίθουσα κρυοβιολογίας
4. Χώροι συσκευασίας μονάδων αίματος και αποστο−
λής τους
Χώροι αχρήστευσης αποβλήτων
Προβλέπεται ειδικός χώρος για την ασφαλή αχρή−
στευση αποβλήτων, ειδών μιας χρήσης που χρησιμο−
ποιούνται κατά τη συλλογή αίματος, τις εργαστηριακές
εξετάσεις και μονάδων αίματος ή συστατικών του αί−
ματος που απορρίπτονται.
Αποθήκες−Αρχεία
1. Αποθήκες υλικών αιμοδοσίας
2. Αποθήκη ενημερωτικού υλικού αιμοδοσίας
3. Χώρος αρχείων
Γραφεία Προσωπικού
1. Γραφείο Διευθυντή
2. Γραφείο Επιμελητών Α' & Β΄
3. Γραφείο Προϊσταμένου Νοσηλευτικού
4. Γραφείο Νοσηλευτικού Προσωπικού
5. Γραφείο Επισκεπτών Υγείας
6. Γραφείο Τεχνολογικού Προσωπικού
7. Γραμματεία – Μηχανογράφηση
8. Κυλικείο Προσωπικού
9. WC Προσωπικού
10. Αίθουσα Διδασκαλίας
11. Αποδυτήρια Προσωπικού
12. Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων κινητών συνερ−
γείων Αιμοληψίας
Εξοπλισμός και υλικά:
1. Κλίνες Αιμοληψίας
(4−8)
2. Αιμοσφαιρινόμετρα
(1−3)
3. Φυγόκεντροι μικροαιματοκρίτου
(1−3)
4. Επιτραπέζιες φυγόκεντροι ορολογικών
(1−3)
σωληναρίων
5. Αυτόματες φυγόκεντροι εκτέλεσης δοκιμασίας
COOMBS
(1−2)
6. Υδατόλουτρα
(1−2)
7. Μικροσκόπια κοινά διοφθάλμια
(1)
8. Ψυκτικοί φυγόκεντροι
(1)
9. Ψυγεία συντήρησης αίματος 4° C με
(2−3)
καταγραφικό και συναγερμό
10. Καταψύκτης −35° C με καταγραφικό και
(1−2)
συναγερμό
11. Κοινά ψυγεία 4° C
(1−3)
12. Μηχανήματα για κυτταροαφαίρεση −
(1−2)
πλασμαφαίρεση όπου αυτό ενδείκνυται
για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
13. Φορητές κλίνες αιμοληψίας
(7−9)
14. Φορητά ψυγεία συντήρησης αίματος
(6−8)
15. Ανακινητήρες αιμοπεταλίων
(2−3)
16. Βαθειά κατάψυξη −60° C έως −90° C
(1)
με καταγραφικό
Προσωπικό:
Ιατρικό Προσωπικό:
α. Διευθυντής
(1)
β. Επιμελητές Α' & Β' ανάλογα με την
(3−5)
κίνηση του Νοσοκομείου
(οπωσδήποτε όμως ένας δεύτερος
γιατρός εκτός από το Διευθυντή)
Νοσηλευτικό Προσωπικό:
α. Νοσηλευτές
(6−8)
β. Επισκέπτες Υγείας
(2)

Παραϊατρικό Προσωπικό:
Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ή
Παρασκευαστές
Βοηθητικό Προσωπικό:
Καθαριστές/στριες (1)
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(3−5)

Γ. Οι Ν.Υ.Α. με ετήσια κίνηση κάτω από 1.500 μονάδες
προϊόντων αίματος και με αρμοδιότητα διενέργειας
αιμοληψιών, υποχρεούνται να διαθέτουν εξοπλισμό, χώ−
ρους και προσωπικό όπως και οι Ν.Υ.Α. με ετήσια κίνηση
προϊόντων αίματος κάτω από 10.000 μονάδες.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω Ν.Υ.Α. δεν διενεργούν
αιμοληψίες, έχουν περιορισμένες κλινικοεργαστηριακές
δραστηριότητες, κάνουν συντήρηση αίματος και διενερ−
γούν συμβατότητες προκειμένου να ανταποκρίνονται
στην αποστολή τους πρέπει να διαθέτουν:
Χώροι
Χώροι συνολικής επιφάνειας 75−100 τ.μ. ανάλογα με το
επιτελούμενο έργο. Η κατανομή των χώρων θα πρέπει
να ακολουθεί μια λογική αλληλουχία εργασιών ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σφαλμάτων και να επιτρέ−
πεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός, η απολύμανση
και η συντήρηση.
Χώροι εργαστηρίων
1. Χώρος παραλαβής δειγμάτων αίματος
2. Εργαστήριο ομάδων αίματος
3. Εργαστήριο ανοσοαιματολογικών ελέγχων
4. Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου (quality control)
5. Ειδικά εργαστήρια (αιμόστασης, μικροβιολογικών
και βιοχημικών αναλύσεων) όπου απαιτείται
6. Ερευνητικό εργαστήριο
Χώροι αποθήκευσης αίματος και παραγώγων του
Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζουν την
κατάλληλη και ξεχωριστή αποθήκευση διαφορετικών
κατηγοριών αίματος και συστατικών του αίματος και
υλικών. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη λήψη των
απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση βλάβης του εξοπλι−
σμού ή διακοπής του ρεύματος στην κύρια εγκατάσταση
αποθήκευσης.
1. Χώρος ψυγείων και καταψυκτών
2. Ψυκτικός θάλαμος
Χώροι αχρήστευσης αποβλήτων
Προβλέπεται ειδικός χώρος για την ασφαλή αχρή−
στευση αποβλήτων, ειδών μιας χρήσης που χρησιμοποι−
ούνται στις εργαστηριακές εξετάσεις και μονάδων αίμα−
τος ή συστατικών του αίματος που απορρίπτονται.
Αποθήκες – Αρχεία
1. Αποθήκες υλικών αιμοδοσίας
2. Αποθήκη ενημερωτικού υλικού αιμοδοσίας
3. Χώρος αρχείων
Γραφεία Προσωπικού
1. Γραφείο Επιμελητών
2. Γραφείο Νοσηλευτικού και Τεχνολογικού Προσω−
πικού
3. Γραμματεία – Μηχανογράφηση
4. WC Προσωπικού
Εξοπλισμός και υλικά:
1. Επιτραπέζιες φυγόκεντροι ορολογικών
(1−2)
σωληναρίων
2. Αυτόματες φυγόκεντροι εκτέλεσης
(1−2)
δοκιμασίας COOMBS
3. Υδατόλουτρα
(1−2)
4. Μικροσκόπια κοινά διοφθάλμια
(1)
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5. Ψυγεία συντήρησης αίματος 4° C
με καταγραφικό και συναγερμό
6. Καταψύκτης −35° C με καταγραφικό
και συναγερμό
7. Κοινά ψυγεία 4° C
8. Φορητά ψυγεία συντήρησης αίματος
9. Ανακινητήρες αιμοπεταλίων
Προσωπικό:
Ιατρικό Προσωπικό:
Επιμελητές Α' & Β'
Νοσηλευτικό Προσωπικό:
Νοσηλευτές
Παραϊατρικό Προσωπικό:
Παρασκευαστές ανάλογα με την κίνηση
Βοηθητικό Προσωπικό:
Καθαριστές/στριες

(1−2)
(1−2)
(1−3)
(3−5)
(1−2)

(2)
(2−3)
(2−3)
(1)

Άρθρο 9
Διασύνδεση των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών
Αιμοδοσίας με τα Κέντρα Αίματος
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς και Συντονισμού Αιμοδοσίας
(Ε.Κ.Α.Σ.Α.) του Ε. ΚΕ.Α.
1.

Γ.Ν Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ−
ΜΩΝ»

2.

Γ. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕ−

3.

Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

4.

Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

5.

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

6.

Γ.Ν. Κορίνθου

7.

Γ.Ν.Χαλκίδας

8.

Γ.Ν.Λειβαδιάς

9.

Γ.Ν. Μυτιλήνης

ΤΑΞΑ»

10.

Γ.Ν. Χίου

11.

Γ.Ν. Σάμου

12.

Π.Γ.Ν.Α. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»

13.

Γ.Ν. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.

14.

Γ.Ν. Αθηνών «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

15.

Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» (Η
ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ)

16.

Γ.Ν.Α. Πατησίων

17.

Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

18.

Γ.Ν. Θήβας

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

6.
7.
8.

417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΜΤΣ (ΝΙΜΤΣ)
Γ.Ν. Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθη−

9.
10.
11.
12.

νών
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν. Μαιευτήριο Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Γ.Ν. Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
1.
2.
3.
4.

Γ.Ν.Αττικής «ΚΑΤ»
Γ.Ν. Νοσημ.Θωρ. Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ»
251 Γ.Ν.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο

5.
6.
7.
8.
9.

Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
«Δρακοπούλειο» Ν.Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
1ο Νοσοκομείο Ι.Κ.Α. «Η ΠΕΝΤΕΛΗ»
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
Γ. Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ν. Σύρου
Γ.Ν. Ρόδου
Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω
Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου
Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου
Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»:
1.
2.

Γ.Ν.Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Γ.Ν. Χαλκιδικής
Γ.Ν. Φλώρινας
Γ.Ν. Καστοριάς
Γ.Ν. Κοζάνης
Γ.Ν. Βέροιας
Γ.Ν. Κιλκίς
Γ.Ν. Έδεσσας
Γ.Ν. Νάουσας
Γ.Ν. Γιαννιτσών
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
1.
2.
3.
4.
5.

Γ.Ν.Α. Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Ι.ΚΑ Αθηνών
Γ.Ν. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

1.
2.
3.
4.

Γ.Ν. Ξάνθης
Γ.Ν. Διδυμοτείχου
Γ.Ν Σερρών
Γ.Ν. Καβάλας
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5.
6.

Γ. Ν. Δράμας
Γ.Ν. Κομοτηνής

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων «ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γ.Ν Ιωαννίνων «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Γ.Ν. Άρτας
Γ.Ν. Πρέβεζας
Γ.Ν. Φιλιατών
Γ.Ν. Κέρκυρας
Γ.Ν. Λευκάδας

Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ−ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Π.Γ.Ν. Λάρισας
Γ.Ν. Βόλου
Γ.Ν. Τρικάλων
Γ.Ν. Καρδίτσας
Γ.Ν. Λαμίας
Γ.Ν. Άμφισσας
Γ.Ν. Καρπενησίου
Γ.Ν. Κατερίνης
Γ.Ν. Γρεβενών
Γ.Ν. Πτολεμαϊδας

Π.Γ.Ν. Πατρών
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Γ.Ν Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Γ.Ν. Αιγίου
Γ.Ν. Αμαλιάδας
Γ.Ν. Πύργου
Γ.Ν. Τρίπολης
Γ.Ν. Σπάρτης
Γ.Ν. Καλαμάτας
Γ.Ν.΄Αργους
Γ.Ν. Μεσολογγίου
Γ.Ν Αγρινίου
Γ.Ν. Κυπαρισσίας
Γ.Ν. Κεφαλληνίας
Γ.Ν. Ζακύνθου
Γ.Ν. – Κ. Υ. Μολάων

Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ − ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Π. Γ.Ν. Ηρακλείου
Γ.Ν. Χανίων
Γ.Ν. Ρεθύμνης
Γ.Ν. Αγίου Νικολάου
Γ.Ν.− Κ.Υ. Σητείας
Γ.Ν.− Κ.Υ. Ιεράπετρας
Άρθρο 10
Προθεσμία προσαρμογής

Τα Κέντρα Αίματος και οι Νοσοκομειακές Υπηρεσίες
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Αιμοδοσίας υποχρεούνται να προσαρμοσθούν με τα
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση εντός προθεσμίας
δύο ετών από την δημοσίευσή της.
Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 30226/19275

(3)

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Τζιτζιφιές της Β΄/Α.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α’)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμμα−
τέας Περιφέρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει
την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών
αγορών στην Περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας».
3. Την υπ’ αριθμ. 306/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλλιθέας.
4. Την υπ’ αριθμ. 11245/7262/2009 (ΦΕΚ 1503/2009 Β’)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής,
περί λειτουργίας λαϊκής αγοράς Τζιτζιφιές της Β’/Π Δή−
μου Καλλιθέας.
5. Το υπ’ αριθμ. 12989/2009 έγγραφο του Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών Αθηνάς− Πειραιά με το οποίο μας δια−
βιβάστηκε α) η υπ’ αριθμ. 28/30.7.2009 (θέμα 11°) πράξη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού περί τρο−
ποποίησης της υπ’ αριθμ. 11245/7262/2009 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και το υπ’
αριθμ. 11987/3/24.6.2009 έγγραφο του Δήμου Καλλιθέας,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 11245/7262/2009 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και
ορίζουμε τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Τζιτζιφιές
της Β΄/Π ως εξής:
1. Κέκροπος (από Ευριπίδου μέχρι Σόλωνος) από
27.1.2009 έως 9−2009.
2. Λυσικράτους (από Μεταμορφώσεως μέχρι Λ. Κα−
τσώνη) από 10.2009 έως 3.2010.
3. Πλάτωνος (από Υψηλάντου μέχρι Λυσικράτους)
4.2010 έως 9.2010.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02020011509090012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

