
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 25/2008 – ΦΕΚ 
50/Α'/24.3.2008 
	  
Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την 
Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής 
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 30ής 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 (EEL 256/1.10.2005)»	  
 	  
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	  
 	  
    Έχοντας υπόψη:	  
 	  
    1. Τις διατάξεις (α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 
(Α' 34), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 του 
ν.1892/1990 (Α' 101), (β) του άρθρου 4 του αυτού ν. 
1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 
4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α' 70) και 
τροποποιήθηκε, διαδοχικώς, µε τα άρθρα 7 του ν. 
1775/1988 (Α' 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α' 130), 
19 του ν. 2367/1995 (Α' 261), 22 του ν. 2789/2000 
(Α' 21) και, τελικώς, µε το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 
(Α' 312).	  
 	  
    2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα 
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (Α 98).	  
 	  
    3. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις 
αυτού του διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.	  
 	  
    4. Την υπ' αριθµ. 272/2007 γνωµοδότηση του 
Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των 



Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αποφασίζουµε:	  
 	  
    Αρθρο 1	  
 	  
    (άρθρο 1 της οδηγίας 2005/61/ΕΚ)	  
    (άρθρο 1 της οδηγίας 2005/62/ΕΚ)	  
 	  
    Ορισµοί	  
 	  
    Για τους σκοπούς του παρόντος Προεδρικού 
Διατάγµατος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:	  
 	  
    α) «ιχνηλασιµότητα»: η ικανότητα ιχνηλάτησης της 
πορείας κάθε επιµέρους µονάδας αίµατος ή συστατικού 
του αίµατος που προέρχεται από αυτή, από τον δότη 
έως τον τελικό προορισµό, ανεξάρτητα από το εάν 
αυτός είναι αποδέκτης, παρασκευαστής 
φαρµακευτικών προϊόντων ή η απόρριψη, και 
αντιστρόφως	  
 	  
    β) «κέντρο αναφορών»: το κέντρο αίµατος και η 
νοσοκοµειακή υπηρεσία αιµοδοσίας, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 10 του ν. 3402/2005 (Α' 258) ή οι 
εγκαταστάσεις όπου πραγµατοποιείται η µετάγγιση, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 3402/2005 (Α' 
258), από τα οποία αναφέρονται σοβαρές 
ανεπιθύµητες αντιδράσεις ή/και σοβαρά ανεπιθύµητα 
συµβάντα στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)	  
 	  
    γ) «λήπτης»: το άτοµο στο οποίο έγινε µετάγγιση 
αίµατος ή συστατικών του αίµατος	  
 	  
    δ) «παροχή»: η διάθεση αίµατος ή συστατικών του 
αίµατος από κέντρο αίµατος ή νοσοκοµειακή υπηρεσία 
αιµοδοσίας µε σκοπό τη µετάγγιση σε λήπτη	  
 	  
    ε) «δυνατότητα εντοπισµού ως αιτίου»: η 
πιθανότητα µια σοβαρή ανεπιθύµητη αντίδραση σε 
λήπτη να µπορεί να αποδοθεί στο αίµα ή στο 
συστατικό του αίµατος που µεταγγίστηκε, ή µια 
σοβαρή ανεπιθύµητη αντίδραση σε δότη να µπορεί να 
αποδοθεί στη διαδικασία της αιµοδοσίας	  



 	  
    στ) «εγκαταστάσεις»: νοσοκοµεία, κλινικές, 
παρασκευαστές και βιοϊατρικά ερευνητικά ιδρύµατα 
στα οποία ενδέχεται να παραδοθεί αίµα ή συστατικά 
του αίµατος	  
 	  
    ζ) «αρµόδια αρχή»: αρµόδια αρχή είναι το Εθνικό 
Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), όπως ορίζεται στο άρθρο 
2 του ν.34 02/20 05 «Αναδιοργάνωση του συστήµατος 
αιµοδοσίας» (Α' 258)	  
 	  
    η) «πρότυπο»: απαιτήσεις που χρησιµεύουν ως 
βάση σύγκρισης	  
 	  
    θ) «προδιαγραφές»: περιγραφή των κριτηρίων που 
πρέπει να τηρούνται για την επίτευξη του 
απαιτούµενου προτύπου ποιότητας	  
 	  
    ι) «σύστηµα ποιότητας»: οργανωτική δοµή, 
αρµοδιότητες, διαδικασίες, µέθοδοι εργασίας και πόροι 
για την εφαρµογή της διαχείρισης ποιότητας	  
 	  
    ια) «διαχείριση ποιότητας»: συντονισµένες 
δραστηριότητες για την καθοδήγηση και τον έλεγχο 
ενός οργανισµού όσον αφορά την ποιότητα σε όλα τα 
επίπεδα στους κόλπους του κέντρου αίµατος	  
 	  
    ιβ) «έλεγχος ποιότητας»: µέρος του συστήµατος 
ποιότητας που εστιάζεται στην ικανοποίηση των 
απαιτήσεων ποιότητας.	  
 	  
    ιγ) «διασφάλιση ποιότητας»: το σύνολο των 
δραστηριοτήτων από τη συλλογή του αίµατος έως τη 
διανοµή που διεξάγονται µε σκοπό τη διασφάλιση της 
ποιότητας του αίµατος και των συστατικών του αίµατος 
η οποία απαιτείται για την προτιθέµενη χρήση.	  
 	  
    ιδ) «ανίχνευση»: µέθοδος διερεύνησης σε 
περίπτωση κοινοποίησης ανεπιθύµητης αντίδρασης του 
λήπτη για την οποία υπάρχει υποψία ότι οφείλεται σε 
µετάγγιση, προκειµένου να εντοπιστεί ο δυνητικά 
ενεχόµενος δότης.	  
 	  
    ιε) «γραπτές διαδικασίες»: εγκεκριµένα έγγραφα 



που περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής 
συγκεκριµένων λειτουργιών.	  
 	  
    ιστ) «κινητή µονάδα»: προσωρινός ή κινητός χώρος 
που χρησιµοποιείται για τη συλλογή αίµατος και 
συστατικών του αίµατος και ο οποίος βρίσκεται εκτός 
του κέντρου αίµατος αλλά ελέγχεται από αυτό.	  
 	  
    ιζ) «επεξεργασία»: οποιοδήποτε στάδιο 
προετοιµασίας συστατικού του αίµατος που µεσολαβεί 
µεταξύ της συλλογής του αίµατος και της παροχής 
συστατικού του αίµατος.	  
 	  
    ιη) «ορθή πρακτική»: όλες οι συνιστώσες της 
καθιερωµένης πρακτικής που οδηγούν από κοινού στη 
λήψη αίµατος ή συστατικών του αίµατος που 
ικανοποιούν προκαθορισµένες προδιαγραφές και 
συµφωνούν µε καθορισµένους κανόνες.	  
 	  
    κ) «καραντίνα»: η φυσική αποµόνωση των 
συστατικών του αίµατος ή των εισερχόµενων 
υλικών/αντιδραστηρίων για ποικίλη χρονική περίοδο 
εν αναµονή της αποδοχής, της παροχής ή της 
απόρριψης των συστατικών του αίµατος ή των 
εισερχόµενων υλικών/αντιδραστηρίων	  
 	  
    κα) «επικύρωση»: η συλλογή τεκµηριωµένων και 
αντικειµενικών αποδεικτικών στοιχείων, από τα οποία 
προκύπτει η πάγια τήρηση των προκαθορισµένων 
απαιτήσεων για µια ειδική διαδικασία ή µέθοδο.	  
 	  
    κβ) «έγκριση»: µέρος της διαδικασίας επικύρωσης, 
που αντιστοιχεί στις ενέργειες µε τις οποίες 
εξακριβώνεται ότι αφενός το προσωπικό εκτελεί τα 
καθήκοντά του κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο και 
αφετέρου τα κτίρια, ο εξοπλισµός και τα υλικά 
πληρούν τους κανόνες λειτουργίας και παρέχουν τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα.	  
 	  
    κγ) «ηλεκτρονικό σύστηµα»: σύστηµα που 
περιλαµβάνει την εισαγωγή δεδοµένων, την 
ηλεκτρονική επεξεργασία και την εξαγωγή 
πληροφοριών που µπορούν να χρησιµοποιούνται για 
τους σκοπούς σύνταξης εκθέσεων, αυτοµατοποιηµένου 



ελέγχου ή τεκµηρίωσης.	  
 	  
    Αρθρο 2 (άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 
2005/61/ΕΚ)	  
 	  
    Ιχνηλασιµότητα	  
 	  
    1. Το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), 
προκειµένου να εξασφαλίσει την ιχνηλασιµότητα του 
αίµατος και των συστατικών του, επιβάλλει ακριβείς 
διαδικασίες αναγνώρισης, τήρηση αρχείων και 
κατάλληλο σύστηµα επισήµανσης. Το σύστηµα 
ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζεται στα κέντρα αίµατος, 
πρέπει να καθιστά δυνατή την ιχνηλάτηση συστατικών 
του αίµατος, όσον αφορά τον τόπο και το στάδιο 
επεξεργασίας τους.	  
 	  
    2. Κάθε κέντρο αίµατος πέραν από τα οριζόµενα στο 
άρθρο 10 του ν. 3402/2005, υποχρεούται :	  
 	  
    α) να διαθέτει σύστηµα για την αποκλειστική 
αναγνώριση κάθε δότη, κάθε συλλεγόµενης µονάδας 
αίµατος και κάθε παρασκευαζόµενου συστατικού του 
αίµατος, ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται, καθώς και των εγκαταστάσεων, στις 
οποίες παραδόθηκε το εκάστοτε συστατικό του αίµατος	  
 	  
    β) να διαθέτει αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης 
που καθιστά δυνατή την επακριβή σύνδεσή του µε 
κάθε µονάδα αίµατος που έχει συλλέξει και µε κάθε 
συστατικό του αίµατος που έχει παρασκευάσει.	  
 	  
    γ) να εφαρµόζει διαδικασία για να επαληθεύει ότι 
κάθε παρασχεθείσα µονάδα µεταγγίστηκε στο λήπτη, 
για τον οποίο προοριζόταν ή, εάν δε µεταγγίστηκε, να 
επαληθεύει την επακόλουθη διάθεσή της.	  
 	  
    Την ανωτέρω υποχρέωση έχουν και οι 
νοσοκοµειακές υπηρεσίες αιµοδοσίας.	  
 	  
    3) Τα κέντρα αίµατος και οι νοσοκοµειακές 
υπηρεσίες αιµοδοσίας στα οποία πραγµατοποιούνται 
αιµοληψίες, υποχρεούνται να διαθέτουν σύστηµα για 
την καταγραφή κάθε µονάδας αίµατος ή συστατικού 



του αίµατος που λαµβάνουν, ανεξάρτητα από το εάν η 
επεξεργασία γίνεται επιτόπου ή αλλού, καθώς και του 
τελικού προορισµού της ίδιας µονάδας, ανεξάρτητα 
από το εάν αυτή µεταγγίστηκε, απορρίφθηκε ή 
επιστράφηκε στο κέντρο αίµατος που τη διένειµε.	  
 	  
    Αρθρο 3	  
 	  
    (άρθρο 4 της οδηγίας 2005/61/ΕΚ)	  
 	  
    Αρχείο δεδοµένων για την ιχνηλασιµότητα Το 
Ε.ΚΕ.Α. επιβάλλει στα κέντρα αίµατος, στις 
νοσοκοµειακές υπηρεσίες αιµοδοσίας και εν γένει στις 
εγκαταστάσεις να τηρούν τα δεδοµένα του 
παραρτήµατος Ι επί 30 έτη τουλάχιστον σε κατάλληλο 
και αναγνώσιµο µέσο αποθήκευσης, προκειµένου να 
διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα.	  
 	  
    Αρθρο 4	  
 	  
    (άρθρο 5 της οδηγίας 2005/61/ΕΚ)	  
 	  
    Κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύµητων 
αντιδράσεων	  
 	  
    1. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες πραγµατοποιούνται 
µεταγγίσεις, υποχρεούνται να τηρούν αρχείο 
µεταγγίσεων και να κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση 
στα κέντρα αίµατος κάθε σοβαρή ανεπιθύµητη 
αντίδραση που παρατηρείται σε λήπτες κατά ή µετά τη 
µετάγγιση και µπορεί ενδεχοµένως να αποδοθεί στην 
ποιότητα ή στην ασφάλεια του αίµατος και των 
συστατικών του.	  
 	  
    2. Τα κέντρα αναφοράς διαβιβάζουν στο Ε.ΚΕ.Α., 
µόλις γίνουν γνωστές, όλες τις σχετικές πληροφορίες 
για τις ύποπτες σοβαρές ανεπιθύµητες αντιδράσεις, 
σύµφωνα µε τις µορφές κοινοποίησης που 
παρατίθενται στο µέρος Α και στο µέρος Γ του 
παραρτήµατος ΙΙ.	  
 	  
    3. Τα κέντρα αναφοράς υποχρεούνται να:	  
 	  
    α) κοινοποιούν στο Ε.ΚΕ.Α. όλες τις σχετικές 



πληροφορίες για σοβαρές ανεπιθύµητες αντιδράσεις 
βαθµού 2 ή 3 της κλίµακας για τη δυνατότητα 
εντοπισµού ως αιτίου, όπως αναφέρεται στο µέρος Β 
του παραρτήµατος II και οι οποίες µπορούν να 
αποδοθούν στην ποιότητα και στην ασφάλεια του 
αίµατος και των συστατικών του	  
 	  
    β) κοινοποιούν στο Ε.ΚΕ.Α. κάθε κρούσµα 
µετάδοσης µολυσµατικών παραγόντων από το αίµα και 
τα συστατικά του αίµατος, µόλις γίνει γνωστό	  
 	  
    γ) περιγράφουν τα µέτρα που ελήφθησαν όσον 
αφορά άλλα ενεχόµενα συστατικά του αίµατος που 
διανεµήθηκαν για µετάγγιση ή για χρήση ως πλάσµα 
για κλασµατικό διαχωρισµό	  
 	  
    δ) αξιολογούν τις ύποπτες σοβαρές ανεπιθύµητες 
αντιδράσεις, σύµφωνα µε τους βαθµούς της 
δυνατότητας εντοπισµού ως αιτίου που παρατίθενται 
στο µέρος Β του παραρτήµατος ΙΙ	  
 	  
    ε) διεκπεραιώνουν την κοινοποίηση σοβαρών 
ανεπιθύµητων αντιδράσεων µόλις ολοκληρωθεί η 
σχετική έρευνα, χρησιµοποιώντας τη µορφή που 
παρατίθεται στο µέρος Γ του παραρτήµατος ΙΙ	  
 	  
    στ) υποβάλλουν ετησίως στο Ε.ΚΕ.Α. πλήρη έκθεση 
σχετικά µε τις σοβαρές ανεπιθύµητες αντιδράσεις, 
χρησιµοποιώντας τη µορφή που παρατίθεται στο µέρος 
Δ του παραρτήµατος ΙΙ.	  
 	  
    Αρθρο 5	  
 	  
    (άρθρο 6 της οδηγίας 2005/61/ΕΚ)	  
 	  
    Κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύµητων 
συµβάντων	  
 	  
    Τα κέντρα αναφοράς υποχρεούνται να: α) 
καταγράφουν σε αρχείο κάθε σοβαρό ανεπιθύµητο 
συµβάν που µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ή την 
ασφάλεια του αίµατος και των συστατικών του αίµατος	  
 	  
    β) διαβιβάζουν στο Ε.ΚΕ.Α., µόλις γίνει γνωστό, 



όλες τις σχετικές πληροφορίες για σοβαρά 
ανεπιθύµητα συµβάντα που ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο δότες ή λήπτες εκτός αυτών που έχουν άµεση 
σχέση µε το εκάστοτε συγκεκριµένο συµβάν, σύµφωνα 
µε τη µορφή κοινοποίησης που παρατίθεται στο µέρος 
Α του παραρτήµατος ΙΙΙ	  
 	  
    γ) αξιολογούν τα σοβαρά ανεπιθύµητα συµβάντα 
για να εντοπίζουν στη ροή της διαδικασίας αίτια που 
µπορούν να προληφθούν	  
 	  
    δ) διεκπεραιώνουν την κοινοποίηση σοβαρών 
ανεπιθύµητων συµβάντων, µόλις ολοκληρωθεί η 
σχετική έρευνα, χρησιµοποιώντας τη µορφή που 
παρατίθεται στο µέρος Β του παραρτήµατος ΙΙΙ	  
 	  
    ε) υποβάλλουν ετησίως στο Ε.ΚΕ.Α. πλήρη έκθεση 
σχετικά µε τα σοβαρά ανεπιθύµητα συµβάντα, 
χρησιµοποιώντας τη µορφή που παρατίθεται στο µέρος 
Γ του παραρτήµατος ΙΙΙ.	  
 	  
    Αρθρο 6	  
 	  
    (άρθρο 7 της οδηγίας 2005/61/ΕΚ)	  
    (άρθρο 2 §3 της οδηγίας 2005/62/ΕΚ)	  
 	  
    Απαιτήσεις για εισαγόµενο αίµα και συστατικά 
του αίµατος	  
 	  
    1. Το Ε.ΚΕ.Α. ευθύνεται για τις εισαγωγές αίµατος 
και συστατικών του αίµατος από τρίτες χώρες. Τα 
κέντρα αίµατος εφαρµόζουν σύστηµα ιχνηλασιµότητας 
ισοδύναµο µε το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, καθώς 
και σύστηµα κοινοποίησης ισοδύναµο µε το 
προβλεπόµενο στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος.	  
 	  
    2. Το Ε.ΚΕ.Α. εξασφαλίζει ότι για τις εισαγωγές 
αίµατος και συστατικών του αίµατος από τρίτες χώρες, 
τα κέντρα αίµατος διαθέτουν σύστηµα κοινοποίησης 
ισοδύναµο µε το προβλεπόµενο στα άρθρα 4 και 5.	  
 	  
    3. Τα κέντρα αίµατος για το αίµα και τα συστατικά 
του αίµατος που εισάγονται από τρίτες χώρες και 
προορίζονται για χρήση ή διανοµή στο εσωτερικό της 



Κοινότητας, κατά τις φάσεις που προηγούνται της 
εισαγωγής, εφαρµόζουν σύστηµα ποιότητας ισοδύναµο 
προς εκείνο που προβλέπεται στο άρθρο 9.	  
 	  
    Αρθρο 7	  
 	  
    (άρθρο 8 της οδηγίας 2005/61/ΕΚ)	  
 	  
    Ετήσιες εκθέσεις	  
 	  
    Το Ε.ΚΕ.Α. καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά µε τις 
κοινοποιήσεις σοβαρών ανεπιθύµητων αντιδράσεων 
και συµβάντων που έλαβε, χρησιµοποιώντας τις 
µορφές του µέρους Δ του παραρτήµατος ΙΙ και του 
µέρους Γ του παραρτήµατος ΙΙΙ, την οποία διαβιβάζει 
στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
µέχρι την 30η Μαΐου του επόµενου έτους. Το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
υποβάλλει την εν λόγω έκθεση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, έως την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους.	  
 	  
    Αρθρο 8	  
 	  
    (άρθρο 9 της οδηγίας 2005/61/ΕΚ)	  
 	  
    Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµοδίων 
αρχών	  
 	  
    Το Ε.ΚΕ.Α. ανταλλάσσει µε τις αρµόδιες αρχές των 
άλλων κρατών µελών τις κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά µε σοβαρές ανεπιθύµητες αντιδράσεις και 
συµβάντα, προκειµένου να εγγυηθεί ότι το αίµα ή τα 
συστατικά του αίµατος, για τα οποία είναι γνωστό ή 
υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι ελαττωµατικά, τίθενται 
εκτός χρήσης και απορρίπτονται.	  
 	  
    Αρθρο 9	  
 	  
    (άρθρο 2 της οδηγίας 2005/62/ΕΚ)	  
 	  
    Πρότυπα και προδιαγραφές συστήµατος 
ποιότητας	  
 	  
    Τα κέντρα αίµατος και οι νοσοκοµειακές υπηρεσίες 



αιµοδοσίας εφαρµόζουν σύστηµα ποιότητας που είναι 
σύµφωνο προς τα κοινοτικά πρότυπα και τις 
προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτηµα IV του 
παρόντος.	  
 	  
    Αρθρο 10	  
 	  
    Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος τα 
παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, τα οποία έχουν ως 
ακολούθως:	  
 	  
   	  
 	  
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	  
 	  
    (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της οδηγίας 2005/61/ΕΚ)	  
 	  
    Αρχείο δεδοµένων για την ιχνηλασιµότητα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3	  
 	  
    ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ	  
 	  
    1. Στοιχεία ταυτότητας του κέντρου αίµατος.	  
 	  
    2. Στοιχεία ταυτότητας του αιµοδότη.	  
 	  
    3. Στοιχεία ταυτότητας της µονάδας αίµατος.	  
 	  
    4. Στοιχεία ταυτότητας του µεµονωµένου 
συστατικού του αίµατος.	  
 	  
    5. Ηµεροµηνία συλλογής (έτος/µήνας/ηµέρα).	  
 	  
    6.  Εγκαταστάσεις στις οποίες διανέµονται µονάδες 
αίµατος, ή συστατικά του αίµατος, ή αντιστοίχως 
αχρηστεύονται.	  
 	  
    ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	  
 	  
    1.  Στοιχεία ταυτότητας του προµηθευτή του 
συστατικού του αίµατος.	  
 	  
    2.  Στοιχεία ταυτότητας του παρασχεθέντος 



συστατικού του αίµατος.	  
 	  
    3.  Στοιχεία ταυτότητας του λήπτη στον οποίο έγινε 
η µετάγγιση.	  
 	  
    4.  Για τις µονάδες αίµατος που δεν µεταγγίστηκαν, 
επιβεβαίωση της επακόλουθης αχρήστευσης.	  
 	  
    5.  Ηµεροµηνία µετάγγισης ή αχρήστευσης 
(έτος/µήνας/ηµέρα).	  
 	  
    6. Αριθµός παρτίδας του συστατικού, εφόσον 
υπάρχει.	  
 	  
   	  
 	  
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της οδηγίας 
2005/61/ΕΚ)	  
 	  
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ	  
 	  
    ΜΕΡΟΣ Α	  
 	  
    Δελτίο ταχείας κοινοποίησης για ύποπτες σοβαρές 
ανεπιθύµητες αντιδράσεις	  
 	  
    Κέντρο αναφορών	  
 	  
    Στοιχεία ταυτότητας της αναφοράς	  
 	  
    Ηµεροµηνία αναφοράς (έτος /µήνας /ηµέρα)	  
 	  
    Ηµεροµηνία µετάγγισης (έτος /µήνας /ηµέρα)	  
 	  
    Ηλικία και φύλο του λήπτη	  
 	  
    Ηµεροµηνία σοβαρής ανεπιθύµητης αντίδρασης 
(έτος /µήνας /ηµέρα)	  
 	  
    Η σοβαρή ανεπιθύµητη αντίδραση σχετίζεται µε	  
 	  
    — Ολικό αίµα	  
 	  



    — Ερυθρά αιµοσφαίρια	  
 	  
    — Αιµοπετάλια	  
 	  
    — Πλάσµα	  
 	  
    — Αλλο (προσδιορίστε)	  
 	  
    Είδος σοβαρής (ών) ανεπιθύµητης (ων) αντίδρασης 
(εων)	  
 	  
    — Ανοσολογική αιµόλυση λόγω ασυµβατότητας 
ΑΒΟ	  
 	  
    — Ανοσολογική αιµόλυση λόγω άλλου 
αλλοαντισώµατος	  
 	  
    — Μη ανοσολογική αιµόλυση	  
 	  
    — Βακτηριδιακή λοίµωξη µεταδιδόµενη µε 
µετάγγιση	  
 	  
    — Αναφυλαξία/ υπερευαισθησία	  
 	  
    — Οξεία βλάβη πνεύµονα που σχετίζεται µε τη 
µετάγγιση	  
 	  
    — Ιογενής λοίµωξη µεταδιδόµενη µε µετάγγιση 
(ΗΒν)	  
 	  
    — Ιογενής λοίµωξη µεταδιδόµενη µε µετάγγιση 
(Ηθν)	  
 	  
    — Ιογενής λοίµωξη µεταδιδόµενη µε µετάγγιση 
(ΗΙ\/1/2)	  
 	  
    — Ιογενής λοίµωξη µεταδιδόµενη µε 
µετάγγιση  Αλλη (προσδιορίστε)	  
 	  
    — Παρασιτική λοίµωξη µεταδιδόµενη µε µετάγγιση 
(Ελονοσία)	  
 	  
    — Παρασιτική λοίµωξη µεταδιδόµενη µε 
µετάγγιση  Αλλη (προσδιορίστε)	  



 	  
    — Πορφύρα µετά τη µετάγγιση	  
 	  
    — Αντίδραση µοσχεύµατος εναντίον ξενιστή	  
 	  
    — Αλλη (ες) σοβαρή (ές) αντίδραση (εις) 
(προσδιορίστε) Βαθµός δυνατότητας εντοπισµού ως 
αιτίου (ΜΠ, 03)	  
 	  
    ΜΕΡΟΣ Β	  
 	  
    Σοβαρές ανεττιθύµητες αντιδράσεις — βαθµοί 
δυνατότητας εντοπισµού ως αιτίου 
Βαθµοί  δυνατότητας  εντοττισµού   ως  αιτίου  για  τη
ν  αξιολόγηση  των  σοβαρών ανεπιθύµητων 
αντιδράσεων	  
 	  
    Βαθµός δυνατότητας εντοπισµού ως 
αιτίου               Εξήγηση	  
 	  
    ΜΠ         Μη προσδιορίσιµος     Όταν τα δεδοµένα 
δεν επαρκούν για να προσδιοριστεί η δυνατότητα 
εντοπισµού ως αιτίου.	  
 	  
    0  Αττοκλείεται   Όταν υπάρχουν αποδεικτικά 
στοιχεία, πέρα από κάθε εύλογη αµφιβολία, για την 
απόδοση της ανεττιθύµητης αντίδρασης σε άλλα αίτια.	  
 	  
       Απίθανο         Όταν τα στοιχεία κλίνουν σαφώς 
υπέρ της απόδοσης της ανεπιθύµητης αντίδρασης σε 
άλλα αίτια εκτός του αίµατος και των συστατικών του 
αίµατος.	  
 	  
    1  Πιθανό Όταν τα στοιχεία δεν είναι καθοριστικά 
για την αττόδοση της ανεπιθύµητης αντίδρασης είτε 
στο αίµα ή σε συστατικό του αίµατος είτε σε άλλα 
αίτια.	  
 	  
    2  Πολύ πιθανό   Όταν τα στοιχεία κλίνουν σαφώς 
υπέρ της απόδοσης της ανεπιθύµητης αντίδρασης στο 
αίµα ή σε συστατικό του αίµατος.	  
 	  
    3  Βέβαιο Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, 
πέρα από κάθε εύλογη αµφιβολία, για την αττόδοση 



της ανεπιθύµητης αντίδρασης στο αίµα ή σε συστατικό 
του αίµατος.	  
 	  
    ΜΕΡΟΣ Γ	  
 	  
    Δελτίο επιβεβαίωσης για σοβαρές ανεπιθύµητες 
αντιδράσεις	  
 	  
    Κέντρο αναφορών	  
 	  
    Στοιχεία ταυτότητας της αναφοράς	  
 	  
    Ηµεροµηνία επιβεβαίωσης (έτος/µήνας/ηµέρα)	  
 	  
    Ηµεροµηνία της σοβαρής ανεπιθύµητης αντίδρασης 
(έτος /µήνας /ηµέρα)	  
 	  
    Επιβεβαίωση της σοβαρής ανεπιθύµητης αντίδρασης 
(Ναι/Όχι)	  
 	  
    Βαθµός δυνατότητας εντοπισµού ως αιτίου (ΜΠ, 03)	  
 	  
    Αλλαγή είδους σοβαρής ανεπιθύµητης αντίδρασης 
(Ναι/Όχι)	  
 	  
    Εάν Ναι, προσδιορίστε	  
 	  
    Κλινική έκβαση (εφόσον είναι γνωστή)	  
 	  
    — Πλήρης ανάρρωση	  
 	  
    — Ήπια επακόλουθα	  
 	  
    — Σοβαρά επακόλουθα	  
 	  
    — Θάνατος	  
 	  
 	  
    ΜΕΡΟΣ Δ	  
 	  
    Δελτίο ετησιας κοινοττοίησης για σοβαρές 
ανεπιθύµητες αντιδράσεις	  
 	  
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III	  



 	  
    (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της οδηγίας 2005/61/ΕΚ)	  
 	  
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ	  
 	  
    ΜΕΡΟΣ Α	  
 	  
    Δελτίο ταχείας κοινοποίησης για σοβαρά 
ανεπιθύµητα συµβάντα	  
 	  
    Κέντρο αναφορών	  
 	  
    Στοιχεία ταυτότητας της αναφοράς	  
 	  
    Ηµεροµηνία αναφοράς (έτος /µήνας /ηµέρα)	  
 	  
    Ηµεροµηνία του σοβαρού ανεπιθύµητου συµβάντος 
(έτος /µήνας /ηµέρα)	  
 	  
    Σοβαρό   ανεπιθύµητο συµβάν,   το οποίο ενδέχεται 
να εττηρεάσει την ποιότητα και την ασφάλεια 
συστατικού του αίµατος λόγω απόκλισης όσον 
αφορά:   Προσδιορισµός                   	  
 	  
    ΜΕΡΟΣ Β	  
 	  
    Δελτίο επιβεβαίωσης για σοβαρά ανεπιθύµητα 
συµβάντα	  
 	  
    Κέντρο αναφορών	  
 	  
    Στοιχεία ταυτότητας της αναφοράς	  
 	  
    Ηµεροµηνία επιβεβαίωσης (έτος /µήνας/ ηµέρα)	  
 	  
    Ηµεροµηνία του σοβαρού ανεπιθύµητου συµβάντος 
(έτος /µήνας /ηµέρα)	  
 	  
    Ανάλυση πρωταρχικών αιτίων (λεπτοµερής 
περιγραφή)	  
 	  
    Διορθωτικά µέτρα που ελήφθησαν (λεπτοµερής 
περιγραφή)	  



 	  
    ΜΕΡΟΣ Γ	  
 	  
    Δελτίο ετήσιας κοινοποίησης για σοβαρά 
ανεπιθύµητα συµβάντα Κέντρο αναφορών	  
 	  
    Περίοδος αναφορών:	  
 	  
    [1η Ιανουαρίου  31 Δεκεµβρίου (έτος)]	  
 	  
    Συνολικός αριθµός αίµατος και συστατικών του 
αίµατος που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία:	  
 	  
    Σοβαρό ανεπιθύµητο συµβάν, το οποίο επηρεάζει 
την ποιότητα και την    ασφάλεια συστατικού    του 
αίµατος    λόγω απόκλισης    όσον αφορά:       	  
 	  
Συνολικός αριθµός  Προσδιορισµός                   	  
 	  
                 Ελαττωµατικό προϊόν Βλάβη 
εξοπλισµού     Ανθρώττινο σφάλµα  Αλλο 
(προσδιορίστε)	  
 	  
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV	  
 	  
    (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της οδηγίας 2005/62/ΕΚ)	  
 	  
    Πρότυπα και προδιαγραφές συστήµατος 
ποιότητας	  
 	  
    1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	  
 	  
    1.1. Σύστηµα ποιότητας	  
 	  
    1.  Η ποιότητα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ευθύνη 
όλων όσοι συµµετέχουν στη λειτουργία του κέντρου 
αίµατος και η διεύθυνση του κέντρου πρέπει να 
διασφαλίζει µια συστηµατική προσέγγιση στην 
ποιότητα, καθώς και την εφαρµογή συστήµατος 
ποιότητας και τη διατήρησή του.	  
 	  
    2.  Στο σύστηµα ποιότητας περιλαµβάνονται: η 
διαχείριση ποιότητας, η διασφάλιση ποιότητας, η 
συνεχής βελτίωση της ποιότητας, το προσωπικό, τα 



κτίρια και ο εξοπλισµός, η τεκµηρίωση, η συλλογή, ο 
έλεγχος και η επεξεργασία, η αποθήκευση, η διανοµή, 
ο έλεγχος ποιότητας, η ανάκληση συστατικών του 
αίµατος και ο εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος, η 
διαχείριση συµβάσεων, η µη συµµόρφωση και η 
αυτοεπιθεώρηση.	  
 	  
    3.  Το σύστηµα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη 
διεξαγωγή όλων των κρίσιµων µεθόδων εργασίας 
σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα και την παροχή 
των κατάλληλων οδηγιών για την εφαρµογή τους. Η 
διεύθυνση του κέντρου θα επανεξετάζει το σύστηµα σε 
τακτά διαστήµατα, ώστε να εξακριβώνει την 
αποτελεσµατικότητά του και να εισαγάγει διορθωτικά 
µέτρα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.	  
 	  
    1.2. Διασφάλιση ποιότητας	  
 	  
    1. Όλα τα κέντρα αίµατος και οι νοσοκοµειακές 
υπηρεσίες αιµοδοσίας θα υποστηρίζονται για την 
εκπλήρωση της διασφάλισης ποιότητας από ένα 
µηχανισµό διασφάλισης ποιότητας, είτε εσωτερικό είτε 
άλλο συναφή. Ο µηχανισµός αυτός θα καλύπτει όλα τα 
θέµατα που αφορούν την ποιότητα και θα επανεξετάζει 
και εγκρίνει όλα τα κατάλληλα έγγραφα που 
σχετίζονται µε την ποιότητα.	  
 	  
    2. Όλες οι διαδικασίες, οι εγκαταστάσεις και ο 
εξοπλισµός που επηρεάζουν την ποιότητα και την 
ασφάλεια του αίµατος και των συστατικών του αίµατος 
θα επικυρώνονται πριν χρησιµοποιηθούν για πρώτη 
φορά και θα επανεπικυρώνονται κατά τακτά 
διαστήµατα, τα οποία θα καθορίζονται µε βάση την 
έκβαση αυτών των δραστηριοτήτων.	  
 	  
    2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	  
 	  
    1. Στα κέντρα αίµατος θα απασχολείται επαρκές 
προσωπικό για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που 
αφορούν τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, 
την αποθήκευση και τη διανοµή του αίµατος και των 
συστατικών του, το οποίο θα έχει λάβει κατάλληλη 
εκπαίδευση και θα έχει αξιολογηθεί ως ικανό να 



εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται.	  
 	  
    2. Όλα τα µέλη του προσωπικού των κέντρων 
αίµατος θα έχουν ενηµερωµένες περιγραφές εργασίας 
στις οποίες θα καθορίζονται µε σαφήνεια τα καθήκοντα 
και οι αρµοδιότητές τους. Τα κέντρα αίµατος θα 
αναθέτουν την ευθύνη της διαχείρισης, της 
επεξεργασίας και της διασφάλισης της ποιότητας σε 
διαφορετικά άτοµα, τα οποία θα εκτελούν τα 
καθήκοντά τους κατά ανεξάρτητο τρόπο.	  
 	  
    3. Όλα τα µέλη του προσωπικού των κέντρων 
αίµατος θα λαµβάνουν αρχική και συνεχή εκπαίδευση 
κατάλληλη προς τα ειδικά τους καθήκοντα. Θα 
τηρούνται αρχεία εκπαίδευσης. Θα εφαρµόζονται 
προγράµµατα εκπαίδευσης τα οποία θα περιλαµβάνουν 
ορθές πρακτικές.	  
 	  
    4.  Το περιεχόµενο των προγραµµάτων εκπαίδευσης 
θα αξιολογείται κατά τακτά διαστήµατα και θα 
αξιολογούνται τακτικά οι ικανότητες του προσωπικού.	  
 	  
    5. Θα καταρτίζονται γραπτές οδηγίες ασφάλειας και 
υγιεινής προσαρµοσµένες στις προς διεξαγωγή 
δραστηριότητες, οι οποίες θα συµφωνούν µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
(EE L 183/29.6.1989), όπως ενσωµατώθηκε µε το π.δ. 
17/1996 (Α' 11) και της Οδηγίας 2000/54/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 
262/17.10.2000), όπως ενσωµατώθηκε µε τα π.δ. 
186/1995 (Α' 97), π.δ. 174/1997 (Α' 150) και π.δ. 
15/1999 (Α' 9).	  
 	  
    3. ΚΤΙΡΙΑ	  
 	  
    3.1.  Γενικά	  
 	  
    Τα κτίρια, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών 
µονάδων, θα είναι κατάλληλα για τις προς διεξαγωγή 
δραστηριότητες και θα συντηρούνται δεόντως. Θα 
επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εργασιών µε µια λογική 
αλληλουχία, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
σφαλµάτων και θα επιτρέπουν τον αποτελεσµατικό 
καθαρισµό και συντήρηση ώστε να ελαχιστοποιείται ο 



κίνδυνος µόλυνσης.	  
 	  
    3.2.  Χώρος αιµοδοτών	  
 	  
    Θα υπάρχει ένας ειδικός χώρος για εµπιστευτικές 
προσωπικές συνεντεύξεις και αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των δοτών. Ο χώρος αυτός θα είναι 
ανεξάρτητος από τους υπόλοιπους χώρους 
επεξεργασίας.	  
 	  
    3.3.  Χώρος αιµοληψίας	  
 	  
    Η αιµοληψία θα πραγµατοποιείται σε χώρο που θα 
προορίζεται ειδικά για την ασφαλή λήψη αίµατος, ο 
οποίος θα είναι κατάλληλα εξοπλισµένος για την 
αρχική παροχή πρώτων βοηθειών σε δότες που 
εκδηλώνουν ανεπιθύµητες αντιδράσεις ή άλλες βλάβες 
που σχετίζονται µε τη διαδικασία της αιµοδοσίας, και 
θα είναι οργανωµένος κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια τόσο των δοτών όσο και του 
προσωπικού, καθώς και η αποφυγή σφαλµάτων κατά 
τη διαδικασία της συλλογής αίµατος.	  
 	  
    3.4.  Χώροι εργαστηριακών αναλύσεων και 
επεξεργασίας αίµατος	  
 	  
    Πρέπει να υπάρχει ειδικός εργαστηριακός χώρος 
αναλύσεων ανεξάρτητος από τον χώρο αιµοδοσίας και 
επεξεργασίας συστατικών του αίµατος, η πρόσβαση 
στον οποίο θα επιτρέπεται µόνο σε όσους έχουν 
σχετική άδεια.	  
 	  
    3.5.  Χώρος αποθήκευσης	  
 	  
    1.  Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζουν 
την κατάλληλη και χωριστή αποθήκευση διαφορετικών 
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).	  
 	  
    2. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη λήψη των 



απαραίτητων µέτρων σε περίπτωση βλάβης του 
εξοπλισµού ή διακοπής του ρεύµατος στην κύρια 
εγκατάσταση αποθήκευσης.	  
 	  
    3.6.  Χώρος αχρήστευσης αποβλήτων Προβλέπεται 
ειδικός χώρος για την ασφαλή αχρήστευση 
αποβλήτων, ειδών µίας χρήσης που χρησιµοποιούνται 
κατά τη συλλογή αίµατος, τις εργαστηριακές εξετάσεις 
και την επεξεργασία, και µονάδων αίµατος ή 
συστατικών του αίµατος που απορρίπτονται. 4. 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ	  
 	  
    1. 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 τηρούνται κατάλληλα αρχεία.	  
 	  
    2. Η επιλογή του εξοπλισµού γίνεται κατά τρόπο 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για τους δότες, 
το προσωπικό ή τα συστατικά του αίµατος.	  
 	  
    3. Θα χρησιµοποιούνται µόνο αντιδραστήρια και 
υλικά από εγκεκριµένους προµηθευτές που πληρούν 
τις τεκµηριωµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Τα 
κρίσιµα υλικά θα εγκρίνονται µόνον από άτοµο ειδικά 
καταρτισµένο για την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
εργασίας. Τα υλικά, τα αντιδραστήρια και ο εξοπλισµός 
πρέπει να ανταποκρίνονται, κατά περίπτωση, στις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
(EE L169/12.7.1993) για τις ιατρικές συσκευές, όπως 
ενσωµατώθηκε µε την υπ' αριθµ. ΔΥ7/2351/1994 (Β' 
639) κοινή υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε 
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1882/2003 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE 
L 284/31.10.2003), και την Οδηγία 98/79/ ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 
331/7.12.1998) για τις in vitro διαγνωστικές ιατρικές 
συσκευές ή να ανταποκρίνονται σε ισοδύναµα πρότυπα 
στην περίπτωση συλλογής σε τρίτες χώρες, όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 
1882/2003.	  
 	  
    4. Θα τηρούνται µητρώα για χρονική περίοδο η 



οποία θα έχει κριθεί αποδεκτή και συµφωνηθεί από 
κοινού µε το Ε.ΚΕ.Α.	  
 	  
    5.  Σε περίπτωση χρησιµοποίησης ηλεκτρονικών 
συστηµάτων, το λογισµικό, το υλικό και οι διαδικασίες 
εφεδρείας (&3θΙ<υρ) πρέπει να ελέγχονται 
συστηµατικά για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, να 
επικυρώνονται πριν από τη χρήση τους, και να 
διατηρούνται σε επικυρωµένο επίπεδο. Το υλικό και το 
λογισµικό θα πρέπει να προστατεύονται από µη 
εξουσιοδοτηµένη χρήση ή από την πραγµατοποίηση 
αλλαγών χωρίς εξουσιοδότηση. Η διαδικασία 
εφεδρείας πρέπει να παρεµποδίζει την απώλεια ή την 
καταστροφή των δεδοµένων κατά τις αναµενόµενες ή 
µη αναµενόµενες περιόδους διακοπής της λειτουργίας 
ή βλάβης του συστήµατος.	  
 	  
    5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	  
 	  
    1.  Πρέπει να συντάσσονται και να ενηµερώνονται 
συστηµατικά έγγραφα στα οποία θα καθορίζονται οι 
προδιαγραφές και οι διαδικασίες και στα οποία θα 
περιλαµβάνονται αρχεία που θα καλύπτουν κάθε 
δραστηριότητα που εκτελεί το κέντρο αίµατος.	  
 	  
    2. Τα αρχεία πρέπει να είναι ευανάγνωστα, µπορούν 
να είναι χειρόγραφα και να µεταφέρονται σε άλλο 
µέσο όπως για παράδειγµα σε µικροφίλµ ή να 
καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστηµα.	  
 	  
    3. Κάθε σηµαντική αλλαγή που επιφέρεται στα 
έγγραφα πρέπει να διενεργείται έγκαιρα και να 
εξετάζεται, χρονολογείται και υπογράφεται από 
κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο άτοµο.	  
 	  
    6.  ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 6.1. Επιλεξιµότητα δοτών	  
 	  
    1. Πρέπει να εφαρµόζονται και να διατηρούνται 
διαδικασίες για την επισήµανση των αιµοδοτών που 
πληρούν τα κριτήρια ασφαλείας, τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων καταλληλότητας και την αξιολόγηση της 
επιλεξιµότητας. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να 
διεξάγονται πριν από κάθε αιµοδοσία και να 



ικανοποιούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτηµα ΙΙ και στο παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας 
2004/33/ΕΚ (EE L 91/30.3.2004), όπως 
ενσωµατώθηκε µε το π.δ. 138/2005 (Α' 195).	  
 	  
    2. Η συνέντευξη για τους αιµοδότες θα διεξάγεται 
κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την εµπιστευτικότητα.	  
 	  
    3. Τα αρχεία καταλληλότητας αιµοδοτών και η 
τελική αξιολόγηση θα υπογράφονται από κατάλληλα 
εξουσιοδοτηµένο µέλος του υγειονοµικού προσωπικού.	  
 	  
    6.2.  Συλλογή αίµατος και συστατικών του αίµατος	  
 	  
    1.  Η διαδικασία συλλογής αίµατος θα σχεδιάζεται 
κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την εξακρίβωση των 
στοιχείων ταυτότητας του αιµοδότη και την ασφαλή 
καταγραφή τους, καθώς και τη σαφή συσχέτιση δότη 
και αίµατος, συστατικών του αίµατος και δειγµάτων 
αίµατος.	  
 	  
    2. Τα συστήµατα αποστειρωµένων ασκών αίµατος 
που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή αίµατος και 
συστατικών του αίµατος, καθώς και η επεξεργασία 
τους, θα φέρουν το σήµα CE ή θα τηρούν ισοδύναµα 
πρότυπα εφόσον η συλλογή του αίµατος και των 
συστατικών του αίµατος γίνεται σε τρίτες χώρες. Ο 
αριθµός παρτίδας του ασκού αίµατος θα είναι 
ιχνηλάσιµος για κάθε συστατικό του αίµατος.	  
 	  
    3.  Οι διαδικασίες αιµοληψίας θα ελαχιστοποιούν 
τον κίνδυνο µικροβιακής µόλυνσης.	  
 	  
    4. Κατά την αιµοδοσία θα λαµβάνονται 
εργαστηριακά δείγµατα που θα αποθεµατοποιούνται 
κατάλληλα πριν από την διεξαγωγή του ελέγχου.	  
 	  
    5.  Η διαδικασία που θα χρησιµοποιείται για την 
επισήµανση των αρχείων, των ασκών αίµατος και των 
εργαστηριακών δειγµάτων µε αριθµούς αιµοδοσίας θα 
σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται 
οιοσδήποτε κίνδυνος σφάλµατος στα στοιχεία 
ταυτότητας του αιµοδότη και ανάµειξής τους µε 
στοιχεία άλλου αιµοδότη.	  



 	  
    6.  Μετά το πέρας της αιµοληψίας ο χειρισµός των 
ασκών αίµατος πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητας του αίµατος 
και σε θερµοκρασία αποθήκευσης και µεταφοράς 
κατάλληλη για τις απαιτήσεις της περαιτέρω 
επεξεργασίας.	  
 	  
    7. Θα πρέπει να εφαρµοστεί σύστηµα που θα 
διασφαλίζει τη συσχέτιση κάθε επιµέρους αιµοληψίας 
µε το σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας στο πλαίσιο 
του οποίου πραγµατοποιήθηκε η συγκεκριµένη 
αιµοληψία ή η επεξεργασία.	  
 	  
    6.3.  Εργαστηριακοί έλεγχοι	  
 	  
    1. Όλες οι διαδικασίες εργαστηριακών ελέγχων 
πρέπει να επικυρώνονται πριν από τη χρήση.	  
 	  
    2.  Κάθε αιµοληψία πρέπει να αποτελεί αντικείµενο 
ελέγχου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο παράρτηµα IV της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ (EE L 
033/8.2.2003).	  
 	  
    3. Πρέπει να καθορίζονται σαφείς διαδικασίες για 
την αντιµετώπιση αποκλινόντων αποτελεσµάτων και τη 
διασφάλιση ότι το αίµα και τα συστατικά του αίµατος 
που έχουν επανειληµµένα αντιδραστικό αποτέλεσµα σε 
µια ορολογική διαγνωστική δοκιµασία διαλογής 
µόλυνσης µε τους ιούς που αναφέρονται στο 
παράρτηµα IV της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ (EE L 
033/8.2.2003) θα αποκλείονται από τη θεραπευτική 
χρήση και θα αποθεµατοποιούνται ξεχωριστά σε ειδικό 
περιβάλλον. Πρέπει να πραγµατοποιείται η κατάλληλη 
δοκιµασία επικύρωσης. Σε περίπτωση επιβεβαιωµένων 
θετικών αποτελεσµάτων, πρέπει να ενεργοποιείται η 
κατάλληλη διαδικασία αντιµετώπισης του αιµοδότη, 
συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής ενηµέρωσής του 
και διαδικασιών παρακολούθησης.	  
 	  
    4. Θα διατίθενται στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν 
την καταλληλότητα των εργαστηριακών 
αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται στον έλεγχο 
των δειγµάτων αιµοδοτών και των δειγµάτων 



συστατικών του αίµατος.	  
 	  
    5.  Η ποιότητα των εργαστηριακών ελέγχων θα 
αξιολογείται κατά τακτά διαστήµατα µέσω της 
συµµετοχής σε ένα επίσηµο σύστηµα ελέγχου 
επάρκειας, όπως για παράδειγµα ένα εξωτερικό 
πρόγραµµα διασφάλισης ποιότητας.	  
 	  
    6. Η εξέταση οµάδας αίµατος θα περιλαµβάνει 
διαδικασίες ελέγχου ειδικών οµάδων αιµοδοτών (π.χ. 
άτοµα που γίνονται αιµοδότες για πρώτη φορά, 
αιµοδότες µε ιστορικό µεταγγίσεων).	  
 	  
    6.4.  Επεξεργασία και επικύρωση	  
 	  
    1.  Το σύνολο του εξοπλισµού και όλες οι τεχνικές 
συσκευές θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε 
επικυρωµένες διαδικασίες.	  
 	  
    2.  Η επεξεργασία των συστατικών του αίµατος θα 
διεξάγεται µε βάση κατάλληλες και επικυρωµένες 
διαδικασίες που θα περιλαµβάνουν µέτρα για την 
αποφυγή του κινδύνου µόλυνσης και ανάπτυξης 
µικροβίων στα έτοιµα συστατικά του αίµατος.	  
 	  
    6.5.  Επισήµανση	  
 	  
    1.  Σε όλες ανεξαιρέτως τις φάσεις, όλοι οι 
περιέκτες θα επισηµαίνονται κατάλληλα µε τα 
αναγνωριστικά στοιχεία τους. Σε περίπτωση απουσίας 
επικυρωµένου ηλεκτρονικού συστήµατος για τον 
έλεγχο κατάστασης (status control), στην επισήµανση 
θα γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ εγκεκριµένων για 
διάθεση και µη εγκεκριµένων για διάθεση µονάδων 
αίµατος και συστατικών του αίµατος.	  
 	  
    2. Το σύστηµα επισήµανσης για το συλλεγόµενο 
αίµα, τα ενδιάµεσα και τελικά συστατικά του αίµατος 
και τα δείγµατα πρέπει να υποδεικνύει σαφώς το είδος 
του περιεχοµένου και να συµµορφώνεται µε τις 
απαιτήσεις επισήµανσης και ιχνηλασιµότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ 
(EE L 033/8.2.2003) και της Οδηγίας 2005/61/ΕΚ της 
Επιτροπής (EE L 256/1.10.2005). Η επισήµανση ενός 



τελικού συστατικού του αίµατος πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος 
ΙΙΙ της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ (EE I 033/8.2.2003).	  
 	  
    3. Όσον αφορά το αυτόλογο αίµα και συστατικά του 
αίµατος, η επισήµανση πρέπει να συµµορφώνεται µε 
το άρθρο 7 της Οδηγίας 2004/33/ΕΚ (EE L 
91/30.3.2004) και τις πρόσθετες απαιτήσεις που 
αφορούν τις αυτόλογες αιµοληψίες, όπως καθορίζεται 
στο παράρτηµα IV της ίδιας Οδηγίας, όπως 
ενσωµατώθηκε µε το π.δ. 138/2005 (Α' 195).	  
 	  
    6.6. Έγκριση για διάθεση αίµατος και συστατικών 
του αίµατος	  
 	  
    1. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ασφαλούς 
συστήµατος που δε θα επιτρέπει την έγκριση για 
διάθεση µονάδων	  
 	  
    αίµατος και συστατικών του αίµατος εάν δεν έχουν 
πρώτα τηρηθεί όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο εν λόγω Προεδρικό Διάταγµα. Τα 
κέντρα αίµατος πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδεικνύουν ότι κάθε µονάδα αίµατος ή συστατικό 
αίµατος έχει λάβει επίσηµη έγκριση για διάθεση από 
εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Από τα αρχεία θα προκύπτει 
ότι πριν εγκριθεί για διάθεση ένα συστατικό του 
αίµατος, όλα τα ισχύοντα έντυπα δήλωσης, τα σχετικά 
ιατρικά αρχεία και τα εργαστηριακά αποτελέσµατα 
πληρούν τα κριτήρια αποδοχής.	  
 	  
    2.  Πριν από τη χορήγηση έγκρισης για διάθεση, το 
αίµα και τα συστατικά του αίµατος θα φυλάσσονται, 
τόσο σε διοικητικό όσο και σε φυσικό επίπεδο, 
ξεχωριστά από το εγκεκριµένο για διάθεση αίµα και 
συστατικά αίµατος. Εάν δεν υπάρχει επικυρωµένο 
ηλεκτρονικό σύστηµα για τον έλεγχο κατάστασης 
(status control), στην ετικέτα κάθε µονάδας αίµατος ή 
συστατικού αίµατος θα αναγράφεται η κατάσταση 
έγκρισης για διάθεση σύµφωνα µε το σηµείο 6.5.1.	  
 	  
    3. Στην περίπτωση κατά την οποία το τελικό 
συστατικό αίµατος δεν εγκρίνεται για διάθεση λόγω 
επιβεβαιωµένου θετικού εργαστηριακού 



αποτελέσµατος λοίµωξης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
που καθορίζονται στα σηµεία 6.3.2. και 6.3.3., θα 
πραγµατοποιείται έλεγχος προκειµένου να 
διασφαλίζεται ο εντοπισµός όλων των υπόλοιπων 
συστατικών που προέρχονται από την ίδια αιµοληψία 
καθώς και τα έτοιµα συστατικά από προηγούµενες 
αιµοληψίες του ίδιου αιµοδότη. Θα πραγµατοποιείται 
αµέσως ενηµέρωση του αρχείου του αιµοδότη.	  
 	  
    7.  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ	  
 	  
    1.  Το σύστηµα ποιότητας του κέντρου αίµατος θα 
εξασφαλίζει ότι, όσον αφορά το αίµα και τα συστατικά 
του αίµατος που προορίζονται για την παρασκευή 
φαρµακευτικών προϊόντων, οι απαιτήσεις 
αποθήκευσης και διανοµής είναι σύµφωνες µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2003/94/ΕΚ (EE L 
262/14.10.2003).	  
 	  
    2.  Πρέπει να επικυρώνονται οι διαδικασίες 
αποθήκευσης και διανοµής προκειµένου να 
διασφαλίζεται η ποιότητα του αίµατος και των 
συστατικών του αίµατος καθ' όλη τη διάρκεια 
αποθήκευσης και να αποκλείεται η περίπτωση 
σύγχυσης. Κάθε ενέργεια µεταφοράς και 
αποθήκευσης, συµπεριλαµβανοµένης της παραλαβής 
και διανοµής, θα καθορίζεται µε γραπτές διαδικασίες 
και προδιαγραφές.	  
 	  
    3. Οι µονάδες αυτόλογου αίµατος και συστατικά 
αίµατος, καθώς και τα συστατικά αίµατος που 
συλλέγονται και προετοιµάζονται για ειδικούς σκοπούς, 
θα αποθηκεύονται χωριστά.	  
 	  
    4.  Θα τηρούνται κατάλληλα αρχεία µητρώων και 
διανοµής.	  
 	  
    5.  Η συσκευασία θα διασφαλίζει τη διατήρηση της 
ακεραιότητας και της θερµοκρασίας αποθήκευσης του 
αίµατος και των συστατικών του αίµατος κατά τη 
διανοµή και µεταφορά τους.	  
 	  
    6.  Η επιστροφή αίµατος και συστατικών του 
αίµατος για επόµενη επαναδιάθεσή τους θα γίνεται 



δεκτή µόνον εφόσον πληρούνται όλες οι καθορισµένες 
απαιτήσεις και διαδικασίες ποιότητας που διασφαλίζουν 
την ακεραιότητα του συστατικού του αίµατος.	  
 	  
    8.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	  
 	  
    Τα καθήκοντα που ανατίθενται σε τρίτους θα 
καθορίζονται σε ειδική γραπτή σύµβαση.	  
 	  
    9. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	  
 	  
    9.1.  Παρεκκλίσεις	  
 	  
    Τα συστατικά αίµατος που παρεκκλίνουν από τα 
απαιτούµενα πρότυπα που καθορίζονται στο 
παράρτηµα V της Οδηγίας 2004/33/ΕΚ (EE L 
91/30.3.2004), όπως ενσωµατώθηκε µε το π.δ. 
138/2005 (Α' 195), θα εγκρίνονται για µετάγγιση µόνο 
σε εξαιρετικές περιστάσεις και µε την καταγραµµένη 
συµφωνία του θεράποντος ιατρού και του ιατρού του 
κέντρου αίµατος.	  
 	  
    9.2.  Καταγγελίες	  
 	  
    Οι καταγγελίες και λοιπές πληροφορίες, 
συµπεριλαµβανοµένων των σοβαρών ανεπιθύµητων 
αντιδράσεων και σοβαρών ανεπιθύµητων συµβάντων 
που ενδέχεται να οφείλονται σε ελάττωµα των 
συστατικών του αίµατος, θα τεκµηριώνονται, θα 
διερευνώνται προσεκτικά για τον εντοπισµό των 
αιτιολογικών παραγόντων του ελαττώµατος και, κατά 
περίπτωση, θα συνοδεύονται από ανάκληση και 
εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών προκειµένου να 
αποφευχθεί η επανάληψή τους. Πρέπει να 
εφαρµόζονται διαδικασίες για τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινοποίησης των σοβαρών ανεπιθύµητων 
αντιδράσεων ή σοβαρών ανεπιθύµητων συµβάντων 
στο Ε.ΚΕ.Α. σύµφωνα µε κανονιστικές διατάξεις.	  
 	  
    9.3.  Ανάκληση	  
 	  
    1.  Στο κέντρο αίµατος πρέπει να υπάρχει 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό που θα αξιολογεί την 
ανάγκη ανάκλησης του αίµατος και συστατικών του 



αίµατος και θα δροµολογεί και συντονίζει τις 
απαραίτητες ενέργειες.	  
 	  
    2.  Θα εφαρµόζεται αποτελεσµατική διαδικασία 
ανάκλησης, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής 
των αρµοδιοτήτων και ενεργειών που πρέπει να 
αναληφθούν. Συµπεριλαµβάνεται κοινοποίηση στο 
Ε.ΚΕ.Α.	  
 	  
    3. Οι ενέργειες θα αναλαµβάνονται εντός 
προκαθορισµένων χρονικών περιόδων και θα 
περιλαµβάνουν την ανίχνευση όλων των σχετικών 
συστατικών του αίµατος και, κατά περίπτωση, θα 
περιλαµβάνουν τη διαδικασία εντοπισµού. Στόχος της 
διερεύνησης είναι ο εντοπισµός του δότη που µπορεί 
να έχει συµβάλει στην πρόκληση της αντίδρασης κατά 
τη µετάγγιση και στην ανάκληση των συστατικών 
αίµατος που είναι διαθέσιµα από τον ίδιο δότη, καθώς 
και στην ενηµέρωση των παραληπτών και ληπτών των 
συστατικών που έχουν συλλεγεί από τον ίδιο δότη για 
ενδεχόµενο κίνδυνο.	  
 	  
    9.4. Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες	  
 	  
    1. Θα πρέπει να εφαρµόζεται σύστηµα για τη 
διασφάλιση της λήψης διορθωτικών και προληπτικών 
ενεργειών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των 
συστατικών του αίµατος και τυχόν προβληµάτων 
ποιότητας.	  
 	  
    2. Τα δεδοµένα θα αναλύονται συστηµατικά 
προκειµένου να επισηµαίνονται τυχόν προβλήµατα 
ποιότητας που ενδέχεται να επιβάλουν τη λήψη 
διορθωτικών ενεργειών ή να εντοπίζονται δυσµενείς 
τάσεις που ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη 
προληπτικών ενεργειών.	  
 	  
    3. Όλα τα σφάλµατα και ατυχήµατα θα 
τεκµηριώνονται και θα διερευνώνται προκειµένου να 
εντοπίζονται προβλήµατα του συστήµατος, προς 
διόρθωση.	  
 	  
    10. ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	  



 	  
    1.  Θα εφαρµόζονται συστήµατα αυτοεπιθεώρησης 
ή συστηµατικού ελέγχου για όλες τις πτυχές των 
διαδικασιών προκειµένου να εξακριβώνεται η 
συµµόρφωση µε τα πρότυπα που καθορίζονται στο 
παρόν παράρτηµα. Οι έλεγχοι αυτοί θα διεξάγονται 
συστηµατικά από ειδικευµένα και ικανά άτοµα κατά 
ανεξάρτητο τρόπο σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
διαδικασίες.	  
 	  
    2. Όλα τα αποτελέσµατα θα τεκµηριώνονται και θα 
αναλαµβάνονται έγκαιρα και αποτελεσµατικά 
κατάλληλες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.	  
 	  
    Αρθρο 11	  
 	  
    Έναρξη Ισχύος	  
 	  
    Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος 
αρχίζει από της δηµοσιεύσεώς του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.	  
 	  
    Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
Προεδρικού Διατάγµατος.	  
 	  

 	  


