
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πιστο-
ποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιο-
λογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 
χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόμα-
τος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος 
σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αρμοδι-
ότητας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(Ο.Γ.Α.).

2 Ανακατανομή κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού 
ΕΣΥ, στην οργανική μονάδα της έδρας του Πανε-
πιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου - 
Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

3 Διασύνδεση του ΓΝ Θήρας με την Υπηρεσία 
Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο/
Μπενάκειο ΕΕΣ» για την κάλυψη των αναγκών του 
σε αίμα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.16/οικ.25674 (1)
Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πιστο-

ποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαι-

ολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 

χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόμα-

τος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος 

σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αρμο-

διότητας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλί-

σεων (Ο.Γ.Α.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3242/2004 

(ΦΕΚ Α΄ 102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία 
της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του Ν. 3979/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 3274/ 
2004 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Οργάνωση και λειτουργία των Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 
βαθμού».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως 
κωδικοποιήθηκε με το πρώτο άρθρο του αριθμ. 63/2005 
Π.δ. (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 73/2015 Π.δ. (ΦΕΚ 116/Α/
23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 
(ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 
(ΦΕΚ Β΄ 1301) απόφασης Υφυπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρω-
ση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης».

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/
16-05-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1227) κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας για τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης 
και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων 
και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες 
οικογένειες, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ27/
οικ.7943/263/2014 (Β΄ 701) και Δ22/οικ.7110/222/2016 
(ΦΕΚ Β΄555) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ21/6-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 
2144) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη».

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/
8-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2169) κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο 
Πετρόπουλο».

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 131360/23274/
8-10-2014 (ΦΕΚ 2659 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Πρόσβαση 
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του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων στην κεντρική 
βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου».

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 131360/1055/15-1-2014 
(ΑΔΑ: ΒΙΨ4Ν-540) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
«Πρόσβαση φορέων του δημόσιου τομέα στην κεντρική 
βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου».

13. Τα υπ’ αριθμ. 43999/26-10-2015 και 4811/
09-02-2016 έγγραφα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφα-
λίσεων αναφορικά με την πρόσβαση του στο Εθνικό Δη-
μοτολόγιο.

14. Την υπ’ αριθμ. ΓΝ/ΕΞ/303-1/31-03-2014 άδεια της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
για τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

15. Τη μελέτη διαλειτουργικότητας στα πλαίσια του 
έργου «Υποστηρικτικές δράσεις σε ΟΤΑ μη ενταγμένους 
στο Εθνικό Δημοτολόγιο και Προσαρμογή του ΟΠΣ Εθνι-
κού Δημοτολογίου στις απαιτήσεις του Προγράμματος 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

16.  Το γεγονός ότι το Εθνικό Δημοτολόγιο συγκρο-
τείται από το σύνολο των εγγραφών και μεταβολών 
των Ελλήνων Δημοτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
στα δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας, σύμφωνα με 
τις ειδικότερες ρυθμίσεις του υπ’ αριθμ. 497/1991 Π.δ 
(ΦΕΚ Α΄ 180) και τα στοιχεία του έχουν αποδεικτική δύ-
ναμη ίση με εκείνη των στοιχείων που περιέχονται στο 
Δημοτολόγιο του οικείου Δήμου.

17. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο-
λίτη με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, 
τον περιορισμό του διοικητικού κόστους και τη χρόνου 
διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

18. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πιστοποιη-
τικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού 
για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και 
καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων 
και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες 
οικογένειες, αρμοδιότητας του Οργανισμού Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

2. Οι υπηρεσίες του ΟΓΑ υποχρεούνται να αναζητούν οι 
ίδιες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση 
των διαδικασιών αρμοδιότητας τους, μέσω της πλήρους 
πρόσβασης στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΣ 
Εθνικού Δημοτολογίου. Κατόπιν τούτου, δεν επιτρέπεται 
οι υπηρεσίες αυτές να ζητούν από τους πολίτες την υπο-
βολή των δικαιολογητικών, στα οποία περιλαμβάνονται 
οι πληροφορίες που περιέχονται στο εν λόγω Πληροφο-
ριακό Σύστημα, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 
χορήγησης και καταβολής των ανωτέρω επιδομάτων.

3. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, αίρο-
νται οι περιορισμοί της παραγράφου 4 (α) της απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών υπ’ αριθμ. Φ. 131360/23274/
8-10-2014 (ΦΕΚ 2659 Β΄), ύστερα από την προβλεπό-

μενη, στην ίδια διάταξη, πρόταση της Διεύθυνσης Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΔ) και σύμφωνη γνώμη 
του ΟΓΑ.

4. Οι υπηρεσίες του ΟΓΑ επιτρέπεται να ζητούν από 
τον ενδιαφερόμενο την υποβολή του πιστοποιητικού 
οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση που δεν 
είναι δυνατή η άντληση των ηλεκτρονικών στοιχείων για 
τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, τους οποίους θα 
πρέπει αποδεδειγμένα να αναφέρει ο ΟΓΑ στους Δήμους.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

I

    Αριθμ. Α3α/64589 (2)
Ανακατανομή κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού 

ΕΣΥ, στην οργανική μονάδα της έδρας του Πανε-

πιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου - 

Γενικού Νοσοκομείου "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ".

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του 

Ν.  4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Πε-
ριβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

γ) του Π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).

δ) του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).

2. Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 39173/12 κοινή υπουργική 
απόφαση«Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου» (ΦΕΚ 1251/Β/2012).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 123778/12 κοινή υπουργική 
απόφαση«Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστη-
μιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Γενι-
κού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο» 
(ΦΕΚ 3486/Β/2012).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/30233/13 κοινή υπουργική από-
φαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ 
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σε Νοσοκομεία και Νοσοκομειακές Μονάδες αρμοδιότη-
τας της 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ» (ΦΕΚ 1289/Β/2013).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/60721/14 κοινή υπουργική από-
φαση«Ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού σε νο-
σοκομεία» (ΦΕΚ 2796/Β/2014).

6. Την υπ’ αριθμ. Α3α/19842/16 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων 
προσωπικού, στην οργανική μονάδα της έδρας του Πα-
νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου - Γ.Ν. 
"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"» (ΦΕΚ 2342/Β/2016).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ25/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β/2015).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ21/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β/2015).

9. Την υπ’ αριθμ. 62η/02-09-2016 (ΘΕΜΑ V. 10), από-
φαση του ΚΕΣΥΠΕ.

10. Την υπ’ αριθμ. 11972/25-8-2016 εισήγηση της 7ης 
ΥΠΕ Κρήτης.

11. Την υπ’ αριθμ. 429/25-8-2016 απόφαση της Υπο-
διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

12. Την υπ’ αριθμ. 11/24-08-2016 (απόφαση 564) 
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπι-
στημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου - Γενικού 
Νοσοκομείου "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ".

13. Το υπ’ αριθμ. Β1α/οικ. 73240/03-10-2016 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών από το οποίο προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στην υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 39173/12 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου» (ΦΕΚ 1251/Β/2012), όπως 
αυτή ισχύει με την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 123778/12 κοι-
νή υπουργική απόφαση όμοια (ΦΕΚ 3486/Β/2012) 
και έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Υ4α/30233/13 
(ΦΕΚ 1289/Β/2013), Υ4α/60721/14 (ΦΕΚ 2796/Β/2014) 
και Α3α/19842/16 (ΦΕΚ 2342/Β/2016) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις, επέρχεται η κάτωθι ανακατανομή θέσεων 
ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ:

Στην παρ. 2 «ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» του άρ-
θρου 16, καταργείται μία (1) κενή θέση ειδικότητας Πα-
θολογίας ή Γενικής Ιατρικής, και συνιστάται μία (1) θέση 
ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας Νεφρολογίας, με 
τελική διαμόρφωση του αριθμού των θέσεων των συ-
γκεκριμένων ειδικοτήτων ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Παθολογίας
ή Γενικής Ιατρικής 1

Νεφρολογίας 6

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υγείας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. Α3β/69760 (3)
Διασύνδεση του ΓΝ Θήρας με την Υπηρεσία 

Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο/

Μπενάκειο ΕΕΣ» για την κάλυψη των αναγκών 

του σε αίμα.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α΄) «Αναδι-

οργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατά-
ξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (άρθρα 10, 12)

2) Τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

3) Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄/116) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4) Το Π.δ. 138/2005 (ΦΕΚ 195/Α΄) «Εναρμόνιση της Ελ-
ληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/33/ΕΚ της 
Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρμογή 
της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όσον αφορά ορισμένες τεχνικές 
απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5) Το Π.δ. 25/2008 (ΦΕΚ 50/Α΄) «Εναρμόνιση της Ελ-
ληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/61/ΕΚ της 
Επιτροπής της 30ης Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή 
της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνη-
λασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση 
σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων 
(EEL 256/1-10-2005) και προς την Οδηγία 2005/62/ΕΚ της 
Επιτροπής της 30ης Σεπτεμβρίου 2005 για τη 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 (EEL 256/1-10-2005)».

6) Το Π.δ. 106/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» 
(ΦΕΚ 173/Α΄).

7) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

8) Την υπ’ αριθμ. Υ4γ/οικ121672/8-9-2009 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 2001/Β΄) «Ορισμός Κέντρων Αίματος και 
Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας» όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

9) Την υπ’ αριθμ. Υ25/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφα-
ση του πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη.
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10) Το πρακτικό της 16ης Έκτακτης Μονοθεματικής 
Συνεδρίασης (16-9-2016) του ΔΣ του ΕΚΕΑ με το οποίο 
έγινε αποδεκτή η υπ' αριθμ. ΓΠ/09/3739/16-9-2016 σχε-
τική εισήγηση περί διασύνδεσης της αιμοδοσίας του 
ΓΝ Θήρας.

11) Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ72795/30-9-2016 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας βάσει της οποίας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού.

12) Τις ανάγκες κάλυψης των αναγκών σε αίμα των 
νοσηλευόμενων ασθενών του ΓΝ Θήρας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη διασύνδεση του ΓΝ Θήρας με την 
Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο/ 
Μπενάκειο ΕΕΣ» για την κάλυψη των αναγκών του σε 
αίμα.

2. Το Γ.Ν Θήρας συνεργάζεται με την Υπηρεσία Αιμο-
δοσίας με την οποία διασυνδέεται και υπογράφει σχετικό 
πρωτόκολλο, με το οποίο καθορίζονται οι συμφωνημέ-
νες λεπτομέρειες της συνεργασίας, όπως ώρες παράδο-
σης, παραλαβής μονάδων αίματος, τύπος παραπεμπτι-
κών, τηρούμενες διαδικασίες, υπεύθυνοι για την μεταξύ 
τους επικοινωνία κ.λπ.

3. Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλέ-
νειο/ Μπενάκειο ΕΕΣ» είναι υποχρεωμένη να παρέχει στο 
ΓΝ Θήρας κάθε πληροφορία ή βοήθεια για την επίλυση 
προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία ασφά-
λειας του αίματος και της μετάγγισης, καθώς και όλες τις 
σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ή του Ε.ΚΕ.Α, 
που έχουν σχέση με την αιμοδοσία και την μετάγγιση.

4. Η εν λόγω διασύνδεση θα γίνει υπό τις κάτωθι προ-
ϋποθέσεις:

4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗ-
ΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
- Το Γ.Ν. Θήρας δέχεται αίμα και παράγωγα αίματος 

προς μετάγγιση μόνο δια μέσου της υπηρεσίας με την 
οποία διασυνδέεται.

- Με τη διασύνδεση το Γ.Ν. Θήρας αποκτά άδεια συντή-
ρησης και μετάγγισης αίματος και παραγώγων και ανα-
λαμβάνει να εκτελεί τον υποχρεωτικό προ-μεταγγισιακό 
έλεγχο και οποιονδήποτε άλλον κατά περίπτωση έλεγχο 
απαιτείται για την ασφαλή διενέργεια και εξέλιξη της 
μετάγγισης,όπως προβλέπεται κάθε φορά από τις εθνι-
κές οδηγίες.

- Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας με την οποία διασυνδέεται, 
ελέγχει και εποπτεύει το Γ.Ν. Θήρας σε ό,τι αφορά τις 
διαδικασίες μεταγγισιοθεραπείας και εν γένει διαχείρισης 
του αίματος.

- Για κάθε επιστημονικό ζήτημα ή έρευνα συμβάντος ή 
ανοσοποίησης, το Γ.Ν. Θήρας προσφεύγει στην υπηρεσία 
αιμοδοσίας, με την οποία έχει διασυνδεθεί.

- Το Γ.Ν. Θήρας διασφαλίζει την τήρηση των διεθνώς 
αποδεκτών κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τις εν-
δείξεις μετάγγισης των προϊόντων αίματος με την ευθύ-
νη του αρμόδιου ιατρού της κλινικής.

- Η μεταφορά αίματος και προϊόντων αίματος διενερ-
γείται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που 
έχουν καθορισθεί από το Ε.ΚΕ.Α.

- Στο Γ.Ν. Θήρας συστήνεται με ευθύνη του Διευθυντή 
της Ιατρικής Υπηρεσίας νοσοκομειακή επιτροπή μεταγ-
γίσεων, έτσι όπως καθορίζεται από την υπουργική από-
φαση Υ4γ/οικ.11152 /ΦΕΚ 1132 Β/11-09-2000.

- Το Γ.Ν. Θήρας υποστηρίζει και συμμετέχει στις προ-
σπάθειες προσέλκυσης και διατήρησης των εθελοντών 
αιμοδοτών σε συνεργασία με την υπηρεσία αιμοδοσίας 
με την οποία έχει διασυνδεθεί και υπό την εποπτεία του 
Ε.ΚΕ.Α.

- Το Γ.Ν. Θήρας πρέπει να εφαρμόζει όλες τις απαιτού-
μενες διαδικασίες ιχνηλασιμότητας και κοινοποίησης 
των σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων που σχετί-
ζονται με την μετάγγιση αίματος και προϊόντων, έτσι 
όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο Π.δ. 25/2008 (ΦΕΚ 
50Α/24-03-2008).

- Σε περίπτωση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων 
σε λήπτες αίματος, που μπορεί να σχετίζονται με προϊό-
ντα αίματος, που μεταγγίστηκαν, πρέπει να αποστέλλεται 
το συντομότερο δυνατό σχετική δήλωση στην υπηρεσία 
αιμοδοσίας με την οποία έχει διασυνδεθεί.

- Οι κανόνες αναφοράς, τα έντυπα/δελτία αναφοράς 
ακολουθούν τα πρότυπα της υπηρεσίας αιμοδοσίας με 
την οποία έχει πραγματοποιηθεί η διασύνδεση.

- Όλα τα δεδομένα που παράγονται από τις παραπάνω 
διαδικασίες θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, με 
ευθύνη και μέριμνα του Γ.Ν. Θήρας, στο κεντρικό πληρο-
φοριακό σύστημα αιμοδοσίας του Ε.ΚΕ.Α, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται.

- Πρέπει να διαθέτει ενημερωμένες περιγραφές εργα-
σίας, για όλο το προσωπικό, που εμπλέκεται στην αλυσί-
δα της μετάγγισης αίματος, στις οποίες θα καθορίζονται 
με σαφήνεια τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες. Όλο το 
εμπλεκόμενο προσωπικό στην αλυσίδα της μετάγγισης 
αίματος πρέπει να λαμβάνει αρχική και συνεχή εκπαί-
δευση κατάλληλη προς τα ειδικά καθήκοντα που του 
ανατίθενται. Πρέπει να τηρούνται αρχεία εκπαίδευσης, 
τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν και τους κανόνες 
ορθής πρακτικής.

- Η ακολουθούμενη διαδικασία εκπαίδευσης πρέπει 
να τεκμηριώνεται εγγράφως και να περιλαμβάνει αρχείο 
εκπαίδευσης (περιεχόμενο και αποτελεσματικότητα).

- Όσον αφορά τη διενέργεια του προμεταγγισιακού 
ελέγχου με την ευθύνη του Διευθυντή/ Υπεύθυνου της 
αιμοδοσίας, εφαρμόζονται οι σχετικές κατευθυντήριες 
οδηγίες που έχουν εγκριθεί από την 18η συνεδρίαση 
στις 15.09.2009 του Δ.Σ του Ε.ΚΕ.Α με τις εκάστοτε επι-
καιροποιήσεις τους.

- Το Γ.Ν. Θήρας πρέπει να διαθέτει σαφώς καθορισμέ-
νες έγγραφες διαδικασίες (πρότυπες διαδικασίες λει-
τουργίας-ΠΔΛ), που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια σε 
κάθε βήμα της διαδικασίας μετάγγισης.

- Οι πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας περιλαμβάνουν 
οπωσδήποτε τα κάτωθι:

Α. Μέτρα ασφάλειας νια τη Μετάγγιση
- Πριν την εφαρμογή της μετάγγισης πρέπει να γίνεται 

επαλήθευση της ταυτότητας του μεταγγιζόμενου ασθε-
νούς είτε ζητώντας από τον ασθενή να πει το όνομα και 
την ημερομηνία γέννησης του είτε διαβάζοντας αυτά ή 
άλλα στοιχεία αναγνώρισης από την ταινία-ταυτότητα 
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που έχει τοποθετηθεί στον καρπό του ασθενή, σύμφωνα 
με σαφώς καθορισμένους κανόνες.

- Πριν τη σύνδεση μίας μονάδας ενός προϊόντος αίμα-
τος, ένας υπεύθυνος γιατρός πρέπει να επιβεβαιώνει ότι 
ο σχετικός εξοπλισμός έγχυσης χρησιμοποιείται σύμφω-
να με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

- Μετά την εισαγωγή της συσκευής έγχυσης στον ασκό 
του προϊόντος αίματος η έγχυση πρέπει να ολοκληρώνε-
ται μέσα σε διάστημα μικρότερο από 6 ώρες. Αν η μετάγ-
γιση διακοπεί, δεν πρέπει να συνεχίζεται αργότερα και η 
μονάδα επιστρέφεται στην αιμοδοσία με τα αντίστοιχα 
συνοδευτικά έντυπα.

- Τα προϊόντα αίματος πρέπει να ελέγχονται οπτικά για 
την επιβεβαίωση της απουσίας ορατών αλλοιώσεων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μεταβολές του χρώματος.

- Η επιβεβαίωση της συμβατότητας ασθενούς και μο-
νάδας αίματος πρέπει να γίνεται ως εξής:

• Συγκρίνονται τα στοιχεία ταυτότητας που αναφέ-
ρει ο ασθενής, με τα στοιχεία που αναγράφονται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου συμβατότητας που εξέδωσε το 
εργαστήριο.

• Ελέγχοντας το πιστοποιητικό της ομάδας αίματος του 
ασθενή σε σχέση με την ομάδα που αναγράφεται στην 
ετικέτα της μονάδας αίματος (μπορεί να γίνει έλεγχος 
παρά την κλίνη για την επιβεβαίωση της ομάδας αίματος 
του ασθενούς).

• Επαληθεύοντας ότι ο αριθμός ταυτοποίησης των 
μονάδων αίματος στο πιστοποιητικό του εργαστηρίου 
ταιριάζει με τον αριθμό ταυτοποίησης στις ετικέτες των 
μονάδων αίματος.

• Επαληθεύοντας ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία 
λήξης της μονάδας αίματος.

• Καταγράφοντας τα στοιχεία ταυτότητας του ασθενούς.
Β. Κλινική επιτήρηση της μετάγγισης
- Η παρακολούθηση του μεταγγιζόμενου ασθενούς 

έχει θεμελιώδη σημασία.
- Πριν την έναρξη της μετάγγισης πρέπει να ελέγχονται 

τα ζωτικά σημεία, όπως η αρτηριακή πίεση, ο σφυγμός 
και η θερμοκρασία και το ιδανικό είναι να επανελέγχο-
νται κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια και στο τέλος 
της μετάγγισης. Η παρακολούθηση του ασθενή κατά 
τα πρώτα 15 λεπτά της μετάγγισης είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική για την πρώιμη ανίχνευση σημείων σοβαρών 
οξέων αντιδράσεων.

- Οι χρόνοι έναρξης της μετάγγισης, προσωρινής παύ-
σης και διακοπής της πρέπει να καταγράφονται σαφώς 
στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, καθώς και τα ζωτι-
κά του σημεία ή άλλα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να 
υποδεικνύουν αντίδραση στη μετάγγιση.

- Είναι επίσης σημαντικό να καθορίζεται η αποτελε-
σματικότητα της μετάγγισης ενός συγκεκριμένου προϊ-
όντος καταγράφοντας τις κατάλληλες παραμέτρους προ 
και μετά της μετάγγισης.

- Στη νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας πρέπει να 
αποστέλλεται επιβεβαίωση, ότι πραγματοποιήθηκε η 
μετάγγιση. 

Γ. Χειρισμός και αποθήκευση αίματος στο νοσοκομείο

- Στο νοσοκομείο ή στα κλινικά τμήματα πρέπει επί-
σης να διαφυλάσσεται η ποιότητα και η ασφάλεια των 
προϊόντων αίματος πριν τη μετάγγιση με χειρισμό και 
αποθήκευση τους σύμφωνα με τις συστάσεις της υπη-
ρεσίας αιμοδοσίας που διένειμε τα προϊόντα.

- Για να αποφευχθεί η μείωση της κλινικής αποτελε-
σματικότητας και της ασφάλειας, τα προϊόντα αίματος 
πρέπει να μεταγγίζονται εντός των χρονικών ορίων που 
ορίζονται από τις τοπικές διαδικασίες.

- Το εμπλεκόμενο προσωπικό πρέπει να είναι κατάλ-
ληλα εκπαιδευμένο στις αρχές και στην πρακτική του 
χειρισμού διαφορετικών προϊόντων αίματος, ενώ πρέπει 
να υπάρχουν γραπτές πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας 
(ΠΔΛ) άμεσα διαθέσιμες για χρήση.

Δ. Χειρισμός κατεψυγμένων μονάδων
- Ο χειρισμός των κατεψυγμένων μονάδων πρέπει να 

γίνεται με μεγάλη προσοχή, καθώς οι περιέκτες μπορεί 
να είναι εύθραυστοι και να ραγίζουν με ελάχιστη κατα-
πόνηση.

- Αν η απόψυξη γίνεται σε υδατόλουτρο, πρέπει να 
λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις για την αποφυγή 
της μόλυνσης των στομίων χορήγησης.

- Μετά την απόψυξη του κατεψυγμένου πλάσματος, 
το περιεχόμενο πρέπει να ελέγχεται οπτικά για να επι-
βεβαιωθεί ότι έχει διαλυθεί πλήρως και ότι ο περιέκτης 
δεν έχει υποστεί ζημιά.

- Οι περιέκτες που παρουσιάζουν σημεία διαρροής 
πρέπει να απορρίπτονται.

- Τα αποψυγμένα προϊόντα πρέπει να μεταγγίζονται το 
ταχύτερο δυνατό και δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά. 

Ε. Επιπλοκές μετάγγισης
- Πρέπει να έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες διαδικα-

σίες για τη διαχείριση, τη διερεύνηση και την αναφορά 
των ανεπιθύμητων αντιδράσεων.

- Στις επιπλοκές της μετάγγισης περιλαμβάνονται οι 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις αλλά και η αποτυχία επίτευξης 
της αναμενόμενης θεραπευτικής απάντησης.

- Καθώς κάθε μετάγγιση προϊόντων αίματος αποτελεί 
ξεχωριστό βιολογικό γεγονός, ο θεράπων ιατρός έχει 
την ευθύνη της προσεκτικής καταγραφής και αναφοράς 
κάθε αντίδρασης που παρατηρεί.

- Σε περίπτωση άμεσης αντίδρασης στη μετάγγιση, 
οι μεταγγιζόμενοι ασκοί δεν πρέπει να απορρίπτονται. 
Λαμβάνεται νέο δείγμα αίματος από τον ασθενή και απο-
στέλλεται στην αιμοδοσία μαζί με τους μεταγγιζόμενους 
ασκούς και την αναφορά αντίδραση στη μετάγγιση για 
περαιτέρω διερεύνηση.

- Εάν μετά από μετάγγιση προϊόντων, που περιέχουν 
ερυθροκύτταρα, εμφανιστεί κάποια σοβαρή επιπλοκή 
και ο ασθενής παρουσιάζει ρίγος, πυρετό, δυσκολία 
στην αναπνοή, καταπληξία, υπόταση ή ραχιαλγία (που 
δεν μπορούν να αποδοθούν στην υποκείμενη νόσο του 
ασθενούς), πρέπει να ελέγχονται τα ακόλουθα: 

ο Στοιχεία ταυτότητας λήπτη (ασθενής) και χαρακτη-
ριστικά προϊόντος αίματος 

ο Εάν η ομάδα αίματος ΑΒΟ και RhD που αναγράφεται 
στην ετικέτα της μονάδας αίματος είναι συμβατή με το 
πιστοποιητικό ομάδας αίματος του ασθενή. Εάν υπάρ-
χουν μη φυσιολογικά αντισώματα που δεν ανήκουν στο 
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σύστημα ΑΒΟ και RhD, πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι χρη-
σιμοποιήθηκε αίμα συμβατής ομάδας.

ο Πρέπει να σταλεί για διερεύνηση νέο δείγμα αίματος 
του ασθενούς που λήφθηκε μετά τη μετάγγιση, η μονάδα 
αίματος με το σέτ μετάγγισης που παραμένει στη θέση 
του καθώς και ο οδηγός σωλήνας ή ένα τμήμα του.

Συνιστάται η διερεύνηση αυτή να περιλαμβάνει άμεσο 
επίχρισμα και καλλιέργεια του περιεχομένου της μονά-
δας αίματος για βακτήρια, ορολογικό έλεγχο για ασυμ-
βατότητα ομάδας αίματος και επιθεώρηση της μονάδας 
αίματος για σημεία φθοράς.

4.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΟΙ
Προκειμένου το Γ.Ν. Θήρας να μπορεί να διασυνδεθεί, 

πρέπει να διαθέτει τους κάτωθι χώρους:
Χώρος υποδοχής / διακίνησης (μονάδων αίματος, δειγ-

μάτων και παραπεμπτικών)
Λειτουργικό πλαίσιο:
Εξυπηρετούνται οι κάτωθι λειτουργίες:
• Παραλαβή/έλεγχος των παραπεμπτικών και των 

δειγμάτων των ασθενών που πρόκειται να μεταγγιστούν
• παραλαβή αιτήσεων χορήγησης αίματος και παρα-

γώγων
• αποστολή εγγράφων/δειγμάτων στην διασυνδεόμε-

νη υπηρεσία αιμοδοσίας καθώς και μονάδων αίματος 
που επιστρέφονται, ανεξαρτήτως αιτίας, στην υπηρεσία 
αιμοδοσίας

• παραλαβή μονάδων αίματος και παραγώγων από την 
διασυνδεόμενη υπηρεσία αιμοδοσίας

• χορήγηση αίματος /παραγώγων προς τα κλινικά τμή-
ματα

• καταγραφή στα υποχρεωτικά βιβλία ή στο υπάρχων 
πληροφοριακό σύστημα Συστήνεται ο συγκεκριμένος 
χώρος να τοποθετείται μαζί ή δίπλα στο χώρο αποθή-
κευσης, αποτελώντας διακριτό τμήμα του όλου χώρου 
και σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά από τον χώρο του 
εργαστηρίου συμβατοτήτων.

Ο χώρος πρέπει να παρέχει πρόσβαση μόνο στο σχε-
τικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Επισκέπτες και μετα-
φορείς θα έχουν πρόσβαση μόνο στο χώρο παράδοσης/
παραλαβής. Στις εγκαταστάσεις πρέπει να διασφαλίζο-
νται μικροκλιματικές συνθήκες, που να παρέχουν τις 
αναγκαίες συνθήκες για την ποιότητα των προϊόντων 
αίματος. Ο χώρος όπου πραγματοποιείται η συσκευασία 
και προετοιμασία των αποστολών αλλά και οποιοδήποτε 
χώρος διαθέτει ψυγεία ή καταψύκτες θα πρέπει να κλι-
ματίζεται. Επίσης ο εξοπλισμός του χώρου θα πρέπει να 
προσφέρει τη δυνατότητα του εύκολου καθαρισμού και 
της απολύμανσης όποτε κρίνεται αναγκαία.

Η χρήση φυσικού φωτισμού θα πρέπει να είναι η μέγι-
στη δυνατή. Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να ανταποκρί-
νεται στο είδος της εργασίας που επιτελείται.

Οι χώροι υποδοχής πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και 
εξοπλισμένοι ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα καθαρι-
σμού των εισερχόμενων υλικών, όταν αυτό κρίνεται ανα-
γκαίο, πριν την αποθήκευση τους. Ο χώρος υποδοχής 
πρέπει να είναι ξεχωριστός από τον χώρο αποθήκευσης.

Χώρος αποθήκευσης/ φύλαξης αίματος και παραγώ-
γων

Λειτουργικό πλαίσιο:
Οι χώροι αποθήκευσης/ φύλαξης πρέπει να διασφαλί-

ζουν την κατάλληλη και χωριστή αποθήκευση διαφορε-
τικών κατηγοριών αίματος και συστατικών του αίματος 
και υλικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
τεθεί 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).

Οι εγκαταστάσεις φύλαξης πρέπει να είναι καθαρές 
απαλλαγμένες από οικιακά σκουπίδια, σκόνη και παρά-
σιτα (π.χ έντομα, τρωκτικά κ.λπ).

Οι χώροι φύλαξης θα πρέπει να έχουν επαρκή χωρητι-
κότητα ώστε να επιτρέπουν την τακτοποίηση διαφορετι-
κών κατηγοριών υλικών και προϊόντων αίματος περιλαμ-
βανομένων των υλικών συσκευασίας, ενδιάμεσων και 
τελικών παραγώγων, προϊόντων που έχουν εγκριθεί για 
διάθεση, προϊόντων σε καραντίνα καθώς και προϊόντων 
που έχουν επιστραφεί ή ανακληθεί.

Οι χώροι φύλαξης /αποθήκευσης πρέπει να είναι σχε-
διασμένοι ή διαμορφωμένοι κατά τέτοιο τρόπο που να 
διασφαλίζουν καλές συνθήκες αποθήκευσης. Ειδικότερα 
πρέπει να είναι καθαροί και να μπορούν να διατηρήσουν 
τα επίπεδα θερμοκρασίας εντός των απαιτουμένων ορί-
ων. Όταν απαιτούνται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης/
φύλαξης (π.χ θερμοκρασία, υγρασία) θα πρέπει αυτές 
να εξασφαλίζονται, να ελέγχονται και να παρακολου-
θούνται συστηματικά. Πρέπει να διατίθεται σύστημα 
συναγερμού που να ειδοποιεί έγκαιρα σε οποιαδήποτε 
απόκλιση από τα προκαθορισμένα όρια.

Πρέπει να υπάρχουν σαφώς καθορισμένες περιοχές 
για την αποθήκευση υλικών ή αίματος και παραγώγων 
αίματος που έχουν ανακληθεί ή που πρόκειται να αχρη-
στευθούν.

Εργαστήριο ανοσοαιματολογικού ελέγχου (συμβατό-
τητες/ ομάδες ασθενών)

Λειτουργικό πλαίσιο: Στο συγκεκριμένο εργαστήριο 
διενεργούνται όλοι οι από τον νόμο και από τις σχετικές 
κατευθυντήριες οδηγίες προβλεπόμενοι υποχρεωτικοί 
προμεταγγισιακοί έλεγχοι. Τηρούνται οι κατευθυντήριες 
οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α της 18ης συνεδρίασης στις 15.09.2009 
του Δ.Σ του Ε.ΚΕ.Α με τις εκάστοτε επικαιροποιήσεις τους. 
Το εργαστήριο ανοσοαιματολογικού ελέγχου μπορεί να 
λειτουργεί στο πλαίσιο του αιματολογικού εργαστηρίου.

Οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να είναι κατά τέτοιο 
τρόπο σχεδιασμένοι, ώστε να είναι κατάλληλοι για τις 
εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτούς. Πρέπει 
να υπάρχει επαρκής χώρος ώστε να αποφεύγονται οι 
προσμίξεις και οι επιμολύνσεις.

Πρέπει να υπάρχει επαρκής και κατάλληλος χώρος για 
την φύλαξη των δειγμάτων και των σχετικών αρχείων.

Πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (ανάλογα 
με την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία) για τη διενέρ-
γεια των υποχρεωτικών εξετάσεων προμεταγγισιακού 
ελέγχου έτσι όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από 
το Ε.ΚΕ.Α.

Πρέπει να διαθέτει ψυγεία συντήρησης των 4°C και κα-
ταψύκτες των -25°C για τη συντήρηση αντιδραστηρίων 
και δειγμάτων. Όλα τα ψυγεία θα πρέπει να διαθέτουν 
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σύστημα συναγερμού και καταγραφικά παρακολούθη-
σης των θερμοκρασιών.

Η ροή εργασίας στους χώρους των εργαστηρίων πρέ-
πει να ακολουθεί μια λογική αλληλουχία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η διαχείριση των αποβλήτων της αιμοδοσίας θα γί-

νεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί όρων και 
μέτρων για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μο-
νάδων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η επιλογή του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κριτή-

ριο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το προσωπικό 
ή τα προϊόντα αίματος.

Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να επικυρώνεται, 
να βαθμονομείται και να συντηρείται, προκειμένου να 
εξυπηρετεί τη χρήση για την οποία έχει προβλεφθεί.

Πρέπει να διατίθενται οδηγίες λειτουργίας και να τη-
ρούνται τα αντίστοιχα αρχεία.

Σε όλες τις διαδικασίες πρέπει να χρησιμοποιείται επι-
κυρωμένος εξοπλισμός. Η επικύρωση πρέπει να τεκμηρι-
ώνεται. Η τακτική συντήρηση και βαθμονόμηση πρέπει 
να διενεργείται και να τεκμηριώνεται σύμφωνα με καθι-
ερωμένες διαδικασίες. Η κατάσταση συντήρησης κάθε 
τμήματος του εξοπλισμού πρέπει να είναι διαθέσιμη.

Για τον βασικό εξοπλισμό πρέπει να υπάρχει τακτικό 
προγραμματισμένο πρόγραμμα συντήρησης, ώστε να 
προλαμβάνονται τυχόν αστοχίες και να διατηρείται στην 
καλύτερη δυνατή λειτουργική κατάσταση. Τα μεσοδι-
αστήματα συντήρησης και οι σχετικές δράσεις πρέπει 
να προσδιορίζονται με σαφήνεια για κάθε τμήμα του 
εξοπλισμού.

Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες χρήσης, συ-
ντήρησης, επισκευής, καθαρισμού και απολύμανσης.

Οι διαδικασίες επισκευής και συντήρησης του εξοπλι-
σμού δεν πρέπει να προκαλούν όχληση στο προσωπικό 
ή στην ποιότητα του αίματος και των παραγώγων του.

Ο εξοπλισμός πρέπει να έχει επιλεχθεί λαμβάνοντας 
υπόψη και τη δυνατότητα να καθαρισθεί (και όπου κρί-
νεται αναγκαίο να απολυμανθεί). Αυτό πρέπει να γίνεται 
βάσει αναλυτικών έγγραφων διαδικασιών.

Ελαττωματικός εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται και 
εφόσον είναι δυνατόν να απομακρύνεται από το χώρο.

Ανάλογα με τις ανάγκες μεταγγίσεων και το είδος των 
μεταγγιζόμενων προϊόντων η αιμοδοσία πρέπει να δια-
θέτει τα κάτωθι:

- Ψυγεία συντήρησης αίματος με καταγραφικά και 
οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού

- Καταψύκτης -35°C με καταγραφικό και οπτικοακου-
στικό συναγερμό για τη συντήρηση του πρόσφατου 
κατεψυγμένου πλάσματος

- Ανακινητήρα αιμοπεταλίων (εφόσον γίνεται χρήση 
αιμοπεταλίων) Συσκευή απόψυξης πλάσματος Ψυγεία 

συντήρησης των 4°C και καταψύκτες των -25°C για τη 
συντήρηση αντιδραστηρίων και δειγμάτων.

- Για τον απαιτούμενο προμεταγγισιακό έλεγχο πρέπει 
να διαθέτει τον εξειδικευμένο απαιτούμενο εξοπλισμό, 
ανάλογα με τη μεθοδολογία που έχει επιλεχθεί

- Συσκευασίες που να διασφαλίζουν τη διατήρηση της 
ακεραιότητας και της θερμοκρασίας αποθήκευσης του 
αίματος και των συστατικών του αίματος κατά τη διανο-
μή και μεταφορά τους

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ /ΕΝΤΥΠΑ
Η αιμοδοσία οφείλει να τηρεί όλα τα έντυπα και βιβλία 

όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τους κανόνες για 
την ασφαλή μετάγγιση και ανιχνευσιμοτητα. Εφόσον το 
Γ.Ν. Θήρας διαθέτει πληροφοριακό σύστημα αιμοδοσίας 
τα βιβλία μπορεί να διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν:
α) Υποχρεωτικά έντυπα:
- Έντυπο αίτησης χορήγησης μονάδων αίματος ή πα-

ραγώγων αίματος μεταξύ της αιμοδοσίας του Γ.Ν. Θήρας 
και της υπηρεσίας αιμοδοσίας, με την οποία έχει δια-
συνδεθεί, καθώς και το αντίστοιχο έντυπο παραλαβής 
(μπορεί να αντικατασταθεί από το δελτίο αποστολής)

- Παραπεμπτικό μετάγγισης αίματος και παραγώγων 
αίματος

- Διπλότυπο παραλαβής αίματος (κλινικά τμήματα 
προς τμήμα αιμοδοσίας του Γ.Ν. Θήρας)

- Έντυπο αντιδράσεων
- Έντυπο επιστροφής μονάδων αίματος
- Ετικέτες αυτοκόλλητες συμβατότητας
β) Υποχρεωτικά Βιβλία (το περιεχόμενο των υποχρεω-

τικών βιβλίων περιγράφεται αναλυτικά στην υπουργική 
απόφαση Α8/1188/91 - ΦΕΚ 31/Α/24-01-1992 - για το 
Γ.Ν. Θήρας ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτωση 
Β του άρθρου 1 και εξειδικεύονται στην περίπτωση Β1, 
Β2 και Β3 του άρθρου 2):

- Βιβλίο Εισαγωγής και Διάθεσης αίματος
- Βιβλίο Εισαγωγής και Διάθεσης παραγώγων αίματος 

(πλάσμα, αιμοπετάλια κ.λπ)
- Βιβλίο Συμβατοτήτων
- Βιβλίο Ομάδων Ασθενών
5. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης και ο 

έλεγχος εφαρμογής των ως άνω προϋποθέσεων από τα 
δύο εμπλεκόμενα μέρη, ανατίθεται στο ΕΚΕΑ.

6. Μετά από σχετική εισήγηση του Ε.ΚΕ.Α, το είδος της 
διασύνδεσης μπορεί να τροποποιείται ανάλογα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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