
 
                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αθήνα,                13 / 6 / 2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                Αρ. Πρωτ.: Γ2γ/34513 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ  
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Γ  
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17  
Ταχ. Κώδικας: 104 33  
Τηλέφωνο: 2132161462  
Fax: 2132161905  
 
 
ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ’αρ.πρωτ.Γ2γ/57384/21.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας κ. Παύλου Πολάκη 
 
 
                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ  
                                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  
Έχοντας υπόψη:  
1. Το ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α), «Αναδιάρθρωση του Συστήματος Αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 10 αυτού.  

2. Tην υπ’αρ.πρωτ. Υ4α/128472/30-12-2003 ( ΦΕΚ 1987/Β) ΚΥΑ « Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
ειδικότητες κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.»  

3. Το π.δ.63/2005 (98/A) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», όπως ισχύει σήμερα.  

4. Το π.δ. 138/2005 (195/Α) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 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. To π.δ. 25/2008 (ΦΕΚ 50/Α) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 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 ιχνηλασιμότητας 
(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 την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας 
(ΕΕL 256/1-10-2005)»,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

6. Την υπ’ αριθμ. Υ25/06.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη»,όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

7. Tο π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως έχει τροποποιηθεί  
και ισχύει. 

8.Την  υπ’αρ. Γ2γ/57384/21.11.2017 (ΦΕΚ 4293/Β) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
Παύλου Πολάκη «Ορισμός Κέντρων Αίματος και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών αιμοδοσίας και 
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους». 

9. Τα αποσπάσματα πρακτικού της 2ης/24-1-2017 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΚΕΑ (θέμα 8ο και ΕΗΔ 
1ο).  
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10. Tο απόσπασμα πρακτικού της 9ης /23-4-2019 έκτακτης επείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΑ ( θέμα 2ο) «Συμπλήρωση απόφασης της 2ης συνεδρίασης/24-
1-2017 του Δ.Σ. του ΕΚΕΑ  σχετικά με τον ορισμό προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων 
Αίματος και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας» 

11.Την υπ’ αριθ. Β1α/οικ40047/28-5-2019 .εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας, στα πλαίσια της παρ.5 του άρθρου 24 του ν.4270/2014(ΦΕΚ 
143/Α),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, βάσει της οποίας από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και σε βάρος του 
προϋπολογισμού των φορέων.  

 
 
                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 Τη  Συμπλήρωση της υπ’αρ.πρωτ.Γ2γ/57384/21.11.2017 απόφασης σχετικά με τον ορισμό Κέντρων 
Αίματος και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
προκειμένου να συμπεριληφθούν και  νοσηλευτικές μονάδες του Ε.Σ.Υ με πολύ μικρό αριθμό κλινών 
που τεκμηριωμένα έχουν ανάγκη μεταγγίσεων και αδυνατούν να καλυφθούν μέσω διασύνδεσης με 
υπάρχουσα ΝΥΑ/Κ.Α κυρίως, αλλά όχι μόνο, λόγω αποστάσεως και υπάρχοντος δικτύου 
μεταφορών.  

 Συγκεκριμένα, στο τέλος της υποπερίπτωσης  2.1. της περίπτωσης 2  του άρθρου 2 και μετά το 
σημείο 2.1.9 της υπ’αρ.πρωτ. Γ2γ/57384/21.11.2017 Απόφασης, προστίθεται σημείο 2.1.10. ως 
ακολούθως: 

 
 

      2.1.10. ΊΔΡΥΣΗ ΝΥΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ 
 
 
       Σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ, ανεξαρτήτως αριθμού κλινών, που τεκμηριωμένα  έχουν ανάγκη 

μεταγγίσεων αλλά έχουν περιορισμένες κλινικοεργαστηριακές δραστηριότητες, ιδρύεται Νοσοκομειακή 
Υπηρεσία Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) χωρίς αιμοληψίες, που  θα λειτουργεί στο πλαίσιο βιοπαθολογικού ή 
βιοχημικού ή αιματολογικού τμήματος του εργαστηριακού τομέα του νοσοκομείου  και η οποία θα έχει 
ως έργο τη συντήρηση μονάδων αίματος και παραγώγων του καθώς και τη διενέργεια του απαραίτητου 
προμεταγγισιακού ελέγχου των ασθενών. 

        H κάλυψη των αναγκών της ΝΥΑ σε αίμα και παράγωγα θα γίνεται μέσω της διασύνδεσής της με 
υπάρχουσα ΝΥΑ ή Κέντρο Αίματος με κριτήρια τη διαθεσιμότητα μονάδων αίματος καθώς και τη 
γεωγραφική απόσταση. Η μεταξύ τους συνεργασία θα γίνεται υπό την αυστηρή επίβλεψη του Ε.Κ.Ε.Α. 

 
      Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
       Όσον αφορά στη στελέχωση της εν λόγω ΝΥΑ και λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο έργο που θα 

επιτελείται  προβλέπονται: (α) Τρία άτομα ως ελάχιστο προσωπικό (τεχνολόγοι ή νοσηλευτές). (β) Ένας 
γιατρός εκ των προβλεπομένων ειδικοτήτων (αιματολογίας, ιατρικής βιοπαθολογίας, παθολογίας), ο 
οποίος θα είναι  υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της ΝΥΑ. Το ανωτέρω προσωπικό  θα 
απασχολείται   μερικώς στη ΝΥΑ , λόγω του περιορισμένου έργου που επιτελείται σε αυτή.  

       Επισημαίνεται ότι τη γενική εποπτεία  την έχει ο διευθυντής του τμήματος στα πλαίσια του οποίου 
εντάσσεται και λειτουργεί η ΝΥΑ. 

 
 

 

Β) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
1)Χώροι 
 
Για τις ανάγκες λειτουργίας της ΝΥΑ θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι κάτωθι χώροι: 
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 α) Xώρος υποδοχής/διακίνησης (μονάδων αίματος, δειγμάτων και παραπεμπτικών):  
     Eξυπηρετούνται οι κάτωθι λειτουργίες: 
-Παραλαβή/έλεγχος των παραπεμπτικών και των δειγμάτων των ασθενών που θα μεταγγιστούν 
-Παραλαβή αιτήσεων χορήγησης αίματος και παραγώγων 
-Αποστολή εγγράφων/δειγμάτων στην διασυνδεόμενη υπηρεσία αιμοδοσίας καθώς και μονάδων   
αίματος που επιστρέφονται στην υπηρεσία αιμοδοσίας 
-Παραλαβή μονάδων αίματος και παραγώγων από τη διασυνδεόμενη υπηρεσία αιμοδοσίας 
-Χορήγηση αίματος/παραγώγων προς τα κλινικά τμήματα 
-Καταγραφή στα υποχρεωτικά βιβλία ή στο υπάρχον πληροφοριακό σύστημα. 
 
β)Χώρος αποθήκευσης/φύλαξης και συντήρησης αίματος και παραγώγων. 
 
γ) Χώρος ανοσοαιματολογικού ελέγχου (συμβατότητες/ομάδες ασθενών): 
Στο χώρο αυτό διενεργούνται οι προβλεπόμενοι από το νόμο και από τις σχετικές κατευθυντήριες 
οδηγίες του ΕΚΕΑ  υποχρεωτικοί προμεταγγισιακοί  έλεγχοι. 
 
2)Εξοπλισμός 
 
Ανάλογα με τις ανάγκες των μεταγγίσεων και το είδος των μεταγγιζομένων προϊόντων, πρέπει να 
διαθέτει  τα  κάτωθι: 
 
-Aπαιτούμενο εξειδικευμένο εξοπλισμό προμεταγγισιακού ελέγχου, ανάλογα με τη μεθοδολογία που 
έχει επιλεχθεί. 
-Ψυγεία συντήρησης αίματος με καταγραφικό και οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού. 
-Καταψύκτης -35ο C με καταγραφικό και οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού για τη συντήρηση του 
πρόσφατου κατεψυγμένου πλάσματος 
-Ανακινητήρα αιμοπεταλίων (εφόσον γίνεται χρήση αιμοπεταλίων). 
-Συσκευή απόψυξης πλάσματος (εφόσον συντηρούνται κατεψυγμένα πλάσματα). 
-Ψυγεία συντήρησης των 4οC και καταψύκτες των -20οC  για τη συντήρηση αντιδραστηρίων και 
δειγμάτων. 
-Συσκευασίες που να διασφαλίζουν τη διατήρηση της ακεραιότητας και της θερμοκρασίας 
αποθήκευσης του αίματος και των συστατικών του αίματος κατά τη διανομή και μεταφορά τους. 

 
 Κατά τα λοιπά οι προδιαγραφές ισχύουν έτσι όπως αναλυτικά περιγράφονται στην  υπ’ αρ .πρωτ. 

Γ2γ/57384/21.11.2017 υπουργική απόφαση. 
 
 
       Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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