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ΠΡΟΣ:
Oλες τις Διοικήσεις των
ΥΠΕ της χώρας

ΘΕΜΑ.:  Όροι  και προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς αίματος 

Σχετ.:     1) To άρθρο 55 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τA/21-2-2016)
               2) H ΓΠ/05/1451/4-5-2015 γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
                    Αιμοδοσίας προς το ΔΣ του ΕΚΕΑ
               3) Οι 8η/23-7-2015 και 4η/4-3-2016 Συνεδριάσεις του ΔΣ του ΕΚΕΑ
               4)Το υπ’αρ.πρωτ.ΓΠ/04/1468/6-4-2016 έγγραφο του ΕΚΕΑ με το οποίο
                  διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το από 18/3/2016 τελικό κείμενο περί όρων 
                  και προϋποθέσεων ασφαλούς μεταφοράς αίματος

                     
      Σας ενημερώνουμε ότι  με το άρθρο 55 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τΑ/21-2-2016) 

καταργήθηκε η παράγραφος 6 του άρθρου 19 του Ν.3534/2007 και  η Υπηρεσία μας, 

εφεξής, δεν  θα εκδίδει βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, η οποία,  μέχρι πρότινος, 

αποτελούσε  προϋπόθεση  για  την  έκδοση  άδειας  κυκλοφορίας  φορτηγών  αυτοκινήτων 

ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4000 χιλιόγραμμα σε μεταφορικές επιχειρήσεις που 

διαθέτουν άδεια  μεταφορέα καθώς και  σε  επιχειρήσεις  μη μεταφορικές,  με  αντικείμενο 

εργασιών τη μεταφορά αίματος, πλάσματος ή και βιολογικού υλικού, εφόσον οι ανωτέρω 

επιχειρήσεις είχαν συνάψει  συμβάσεις με νοσηλευτικά ιδρύματα για μεταφορά αίματος, 

πλάσματος ή και βιολογικού υλικού. 

       Κατόπιν τούτου, παύουν να ισχύουν οι Επιτροπές που είχαν συσταθεί στις ΥΠΕ για 

την  εφαρμογή της καταργούμενης διάταξης.

        Σε ό,τι αφορά το μεταφορικό  έργο των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας , σας γνωρίζουμε ότι  

με το από 18/3/2016 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), καθορίζονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις για τη μεταφορά αίματος, προϊόντων αίματος και συνοδευτικών 

τους  δειγμάτων,  που  προέρχονται  από  εθελοντές  αιμοδότες  και  προορίζονται  για 

μετάγγιση .

        Ειδικότερα στο συγκεκριμένο έγγραφο, αφού γίνεται γενική αναφορά στον τρόπο 

ταξινόμησης των  ουσιών ως επικινδύνων και μη επικινδύνων, σημειώνεται  ότι το αίμα και 

και τα συστατικά/προϊόντα αίματος, τα οποία έχουν συλλεχθεί με σκοπό τη  μετάγγιση ή 

για  την  παρασκευή  προϊόντων  αίματος  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  μετάγγιση  ή 

μεταμόσχευση, καθώς  επίσης και  ιστοί ή όργανα, που θα χρησιμοποιηθούν για τους εν 
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λόγω  σκοπούς,   εξαιρούνται  από  όλους  τους  διεθνείς  κανονισμούς   μεταφοράς 

επικίνδυνων ουσιών και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ADR.

       Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη συσκευασία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της

ακεραιότητας και της θερμοκρασίας αποθήκευσης του υλικού αυτού κατά τη μεταφορά, 

ανεξαρτήτως χρησιμοποιούμενου  τύπου οχήματος. Παρατίθενται δε, αναλυτικά, γενικές 

και ειδικές απαιτήσεις μεταφοράς του αίματος και των προϊόντων του, που προορίζονται 

για μετάγγιση, στα πλαίσια κοινοτικών προδιαγραφών.

        Κατόπιν των ανωτέρω,  παρακαλούμε να  ενημερώσετε τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 

ευθύνης  σας για  την  τήρηση των όρων και  προϋποθέσεων ασφαλούς μεταφοράς του 

αίματος, όπως ορίζονται στο από 18/3/2016 συνημμένο έγγραφο του ΕΚΕΑ. 

       Τυχόν  αιτήματα  για διευκρινίσεις επί αυτών, θα υποβάλλονται απευθείας στο Εθνικό 

Κέντρο Αιμοδοσίας, που είναι και ο αρμόδιος φορέας σύνταξής τους.

   

Συνημμένα  

αντίγραφο του

από 18/3/2016 εγγράφου

του ΕΚΕΑ( 7 σελίδες)                                                            

                                                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ( με συνημμένα)                                   

1)Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,

Ναυτιλίας  και Τουρισμού                                           Π.ΠΟΛΑΚΗΣ

Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας                     

Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας

και Ασφάλειας

Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Μεταφορών

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

και Ευπαθών τροφίμων

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε

10191 Παπάγου

2)Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διεύθυνση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ

Στρατόπεδο Παπάγου

Μεσογείων 227-231,Χολαργός,15451

( με ενημέρωση των νοσοκομείων ευθύνης σας)

3)ΠΓΝΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Bασ.Σοφίας 76

Αθήνα 11528

4) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

Αβέρωφ 12Α

10433 Αθήνα
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Γραφείο κ.Υπουργού

2.Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

3.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

4.Γραφείο κας Προϊσταμένης Γεν. Διεύθυνσης

Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης

5..Δ/νση Δημόσιας Υγείας

6.Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας (4)
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