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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση της Γ2γ/57384/21.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

2

Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ
Ροδόπης και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ2γ/34513
(1)
Συμπλήρωση της Γ2γ/57384/21.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
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’αριθ. Υ4α/128472/30-12-2003 ( ΦΕΚ 1987/Β’)
κοινή υπουργική απόφαση «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
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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’ αριθ. 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’αριθ. 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).
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, αποφασίζουμε:
• Τη συμπλήρωση της υπ’αριθ. 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.
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• Συγκεκριμένα, στο τέλος της υποπερίπτωσης 2.1. της
περίπτωσης 2 του άρθρου 2 και μετά το σημείο 2.1.9 της
υπ’αριθ. Γ2γ/57384/21.11.2017 απόφασης, προστίθεται
σημείο 2.1.10. ως ακολούθως:
2.1.10. ΙΔΡΥΣΗ 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:
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):
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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 -35° 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 4°C και καταψύκτες των
-20°C 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’ αριθ. Γ2γ/57384/
21.11.2017 υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 25576/8952
(2)
Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ
Ροδόπης και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 87 και της παρ. 1, περ. α, του άρθρου 34
του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄8).
β. Της παρ. 1, περ. ε και θ, του άρθρου 52 του
ν. 4387/2016 (Α΄85), όπως ισχύει.
γ. Των άρθρων 69Α, 69Β, 69Γ και 69Δ του ν. 4387/2016
(Α΄85).
2. Την υπ’ αριθ. οικ. 44549/Δ9.12193/ 8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
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Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει.
3. Την αριθ. 676547/3-6-2019 πρόταση του Διοικητή
του ΕΦΚΑ.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
1. Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης
ΕΦΚΑ Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή, την 24-6-2019.
2. Την κατάργηση των κατωτέρω Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών τ. Φορέων του ΕΦΚΑ την 23-6-2019:
- Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ροδόπης
με έδρα την Κομοτηνή.
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- Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ροδόπης με έδρα
την Κομοτηνή.
- Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.
- Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02024652106190004*

