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Γλωσσάρι Όρων 

   
Όρος Επεξήγηση 

Πρόγραμμα Μεταμόσχευσής  

Συλλογή   

Λευκαφαίρεση  

Επεξεργασία  

Κρυοκατάψυξη  

Quality Control  

Quality Assurance  

JACIE Standards  

GMP  

Διακρίβωση  
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Συντμήσεις 

Σύντμηση Επεξήγηση 

ΠΓΝΠ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

ΜΜΜΟ Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών 

ΠΠ Πανεπιστήμιο Πατρών 

ΙΚΘ Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών 

ΣΔΠ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

QC Quality Control 

QA Quality Assurance 

GMP Good Manufacture Practice 

LAF Laminar Flow 

LN2 Liquid Nitrogen – Υγρό Άζωτο 

 

  



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ GMP 

 

1. Εισαγωγή 

Γενικά 

Εντός του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών του Ερευνητικού Κέντρου του 

Πανεπιστήμιου Πατρών λειτουργεί μονάδα Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good 

Manufacturing Practice, GMP) με σκοπό τη επεξεργασία μοσχευμάτων και την 

παραγωγή κυτταρικών θεραπειών με βάση τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες στα πλαίσια 

του Προγράμματος Μεταμόσχευσης που διενεργείται από τη ΜΜΜΟ.  

Αυτή τη στιγμή το Πρόγραμμα Μεταμόσχευσης διενεργείται μέσω της συνεργασίας δύο 

τμημάτων του ΠΓΝΠ:  

i) τη ΜΜΜΟ: Όπου γίνεται η εισαγωγή του ασθενούς και η έγχυση του κυτταρικού 

προϊόντος 

ii) το Κέντρο Αίματος: Όπου γίνεται η λευκαφαίρεση από τον ασθενή ή τον δότη, η 

επεξεργασία και η κρυοκατάψυξη του προϊόντος λευκαφαίρεσης μέχρι την έγχυση. 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά της Επεξεργασίας και της Κρυοσυντήρησης 

Μοσχευμάτων από το Κέντρο Αίματος στη GMP Μονάδα του ΙΚΘ σύμφωνα με την 

απόφαση ΔΣ ΠΓΝΠ 4/5-2-20 (Παράρτημα Α).  

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι διαδικασίες λειτουργίας οι οποίες αφενός 

διασφαλίζουν την καταλληλόλητα της μονάδας GMP και αφετέρου προδιαγράφουν το 

σύνολο των κανόνων που ακολουθούνται οι διαδικασίες εντός της μονάδας GMP ώστε 

να εκτελούνται ακολουθώντας τις διεθνείς οδηγίες και τις βέλτιστες πρακτικές.  
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2. Τοποθεσία-Χώροι 

2.1. Τοποθεσία 

2.1.1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ) 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ) αποτελεί την κύρια τριτοβάθμια 

μονάδα υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αποτελείται από 16 

πτέρυγες, 5 όροφους και ΧΧΧ τμήματα. Οι διαδικασίες του Προγράμματος 

Μεταμόσχευσης πραγματοποιούνται κυρίως στους χώρους της ΜΜΜΟ, του Κέντρου 

Αίματος, της Αιματολογικής Κλινικής, του Τακτικού Ιατρείου, της Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας (όταν απαιτείται) και της Διοίκησης. (εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Απεικόνιση του ΠΓΝΠ και των επιμέρους μονάδων που συνεργάζονται στα πλαίσια του 

Προγράμματος Μεταμόσχευσης. MMMO- κίτρινο, Τακτικό ιατρείο-μπεζ, Κέντρο Αίματος-Μπλε, 

Αιματολογική κλινική-Μωβ,  ΜΕΘ-γαλάζιο. 
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2.1.2. Μονάδα Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) 

Η τοποθεσία της ΜΜΜΟ εντός ΠΓΝΠ απεικονίζεται στην Εικόνα 2. 

 

Εικόνα 2: Κάτοψη της ΜΜΜΟ (άνω) & Κάτοψη και χώροι στην ΜΜΜΟ στον 5ο όροφο του ΠΓΝΠ 
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2.1.3. Κέντρο Αίματος 

Η τοποθεσία του Κέντρο Αίματος εντός ΠΓΝΠ απεικονίζεται στην Εικόνα 3.

 

Εικόνα 3: Εικόνα 4: Κάτοψη του Κέντρου Αίματος όπου φαίνονται τα τμήματα της Συλλογής (Collection 

Facility), της Επεξεργασίας (Processing Laboratory) και της Κρυοκατάψυξης (Cryopreservation & Storage 

area) στον 1ο όροφο του ΠΓΝΠ 
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2.1.4. Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών 

Το Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών (ΙΚΘ) βρίσκεται στο Τμήμα Ιατρικής του 

Πανεπιστήμιου Πατρών και στεγάζεται στο Κτίριο Κλινικών Λειτουργιών στο ισόγειο της 

Β’ Πτέρυγας.  

 

Εικόνα 5: Τοποθεσία ΙΚΘ μεταξύ ΠΓΝΠ και τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Στο ΙΚΘ στεγάζεται η GMP μονάδα περιλαμβάνει το χώρο της Επεξεργασίας (Cell 

Processing rooms, B & C) και το χώρο της Κρυοκατάψυξης (Cryopreservation room F) 

οι οποίοι επικοινωνούν εσωτερικά με pass boxes (Εικόνα 5). 

Εικόνα 6: Κάτοψη των χώρων Επεξεργασίας (Room B & Room C) και Κρυοκατάψυξης Room F της GMP 

μονάδας του ΙΚΘ. Τα ορθογώνια πλαίσια υποδεικνύουν την εσωτερική επικοινωνία των χώρων. 
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 Οι χώροι Επεξεργασίας B & C συνδέονται με ένα ενδιάμεσο Airlock χώρο B/C ενώ η 

είσοδος πραγματοποείται από τον χώρο D. 

 

 

O χώρος της κρυοκατάψυξης F, βρίσκεται παράλληλα με τον χώρο C και η είσοδος 

πραγματοποιείται μέσω ενός προθάλαμου (Είσοδος 1η, βλέπε Εικόνα 8). 

Εικόνα 7: Κάτοψη  των χώρων Επεξεργασίας της GMP μονάδας. Χώροι: B, B/C, C, D 

Εικόνα 8: Κάτοψη  του  χώρου Κρυοκατάψυξης F της GMP μονάδας 
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3. Νομοθεσία 

Το Πρόγραμμα Μεταμόσχευσης έχει ανανεωμένη άδεια σύμφνωα με ΦΕΚ τ. 2988Β_2020-2023 

και ένα μέρους τού κόστους των μεταμοσχεύσεων στηρίζεται από τον ΕΟΜ βάσει της 

υπουργικής απόφασης Γ2γΓ.Π.33512-2020. 

Το ΙΚΘ ανήκει στο Πανεπιστημιάκό Ερευνητικού Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Ε.Κ.) 

και ιδρύθηκε το 2020 σύμφωνα με το ΦΕΚ τ. αρθ.37 ω. 4610/2019 Β’ 3013/21.07.2020. 

Συνοπτικά οι αποφάσεις και η ισχύουσα νομοθεσία για το Πρόγραμμα Μεταμόσχευσης και 

το ΙΚΘ περιγράφονται στον πίνακα και αναλυτικά βρίσκονται στο Παράρτημα Α στο τέλος 

του εγγράφου. 

A/A Τίτλος Απόφαση 

1 Πρυτανική Πράξη Συγκρότησης ΠΕΚ Α/Α 93/11039   31 Μαρ 2020 

2 

ΦΕΚ_Ίδρυση ΠΕΚ_ Ινστιτούτου Κυτταρικών 

Θεραπειών_Αρθ 37 

ΦΕΚ τ. αρθ.37 ω. 4610/2019 Β’ 

3013/21.07.2020  

3 Ορισμός Δντή & Μελών Συντονιστικής Επιτροπής ΙΚΘ ΦΕΚ τ. 174/13.3.2020 

4 1η Πράξη Ανασυγκρότησης Συμβουλίου ΠΕΚ Α/Α 680/32284  2 Οκτ 2020 

5 

ΦΕΚ  Αδειας_Transplantaion License_BMT Unit_ 

2988Β_2020-2023  ΦΕΚ τ. 2988Β_2020-2023 

6 Απόφαση Συγκλήτου _Ένταξη ΚΕΔΜΟΠ ΣΤΟ ΙΚΘ Α/Α 559/20434  26 Ιουν 2020 

7 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 

ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (Υ.Α. Γ2γ/οικ.8451/01-02-2019) 

8 

Καθορισμός τιμοκαταλόγου υπηρεσιών που παρέχει ο 

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ή οι 

εποπτευόμενες από αυτόν Μονάδες κατά τη διαδικασία 

αναζήτησης, λήψης και μεταφοράς μοσχεύματος 

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, από τις Διεθνείς 

Δεξαμενές Αναζήτησης  

Γ2γ/Γ.Π./33512/2020, 2020, ΦΕΚ 3218, 

Β 

   

9 

 Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του αρθρ. 

51 του ν. 3984/2011 που λειτουργούν ως οργανισμοί 

προμήθειας, στις οποίες διενεργούνται οι συλλογές 

μοσχευμάτων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων που 

προορίζονται για αλλογενή μεταμόσχευση. Για το σκοπό 

αυτό οφείλουν να δαπανούν σε ετήσια βάση ποσοστό 

τουλάχιστον 75% επί των συνολικών εσόδων που 

προέρχονται από την αποζημίωση των οργανισμών 

προμήθειας, για τις υπηρεσίες που παρείχαν στη 

διεκπεραίωση διεθνών αιτημάτων  

Υ.Α. Γ2γ/Γ.Π./33512/2020, 2020, ΦΕΚ 

3218, Β - Αρθρο ζ 

 

  



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ GMP 

 

4. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

Τι εινια το πρόγραμμα Μεταμόσχευσης και πώς συμμορφώνεται με JACIE 

Labelling  

Eurocode 
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5. Οργανογράμματα 

 

Εικόνα 9: Οργανόγραμμα Προγράμματος Μεταμόσχευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ GMP 

 

Εικόνα 11: Οργανόγραμμα Διαδικασιών του Προγράμματος Μεταμόσχευσης 

Εικόνα 10: Οργανόγραμμα ΜΜΜΟ 
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Εικόνα 13: Οργανόγραμμα τμήματος Επεξεργασίας στο Κέντρο Αίματος του ΠΓΝΠ 

 

 

 

Εικόνα 12: Οργανόγραμμα τμήματος Συλλογής στο Κέντρο Αίματος του ΠΓΝΠ 
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6. Εξοπλισμός 

6.1. Γενικά 

Με τον όρο εξοπλισμός εννούμε το σύνολο των μηχανημάτων, των συσκευών και του 

μικροεξοπλισμού της κατασκευής και της λειτουργίας της GMP μονάδας. 

Ο εξοπλισμός της κατασκευής περιγράφεται στην έκθεση της εταιρίας Μπουγάτσος 

που ανέλαβε το έργο (Παράρτημα Γ). 

Ο εξοπλισμός για την λειτουργία του GMP εργαστηρίου είναι καταγεγραμμένος στο 

Master File_2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_GMP. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει τα βασικά 

χαρακτηριστκά κάθε συσκευής που χρειάζονται όπως όνομα, μοντελο, εταρία 

παραγώγης, εταρία προμήθείας, serial number, υπέυθυνο διαπίστεσης, υπέυθυνο 

συντηρησης, απαιτούμενες εργασίες και παρατηρήσεις. 

 Η διαχείριση του εξοπλισμού ο οποίος χρησιμοποιείται για την συλλογή, επεξεργασία, 

κατάψυξη, αποθήκευση, μεταφορά και έγχυση των κυτταρικών προϊόντων 

πραγματοποείται σύμφωνα με το έγγραφο RM-EQ-SOP-74-1_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(Παράρτημα Β τέλος του εγγράφου). 

 

6.2. Βασικός Εξοπλισμός Επεξεργασίας και Κρυοσυντρηησς  

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται συνοπτικά ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για 

την επεξεργασία και την κρυοσυντήρηση κυτταρικών προϊόντων. 

Α/Α 
Κωδική 

ονομασία
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ S/N ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑ-Πρόγραμμα

1 GB Glov e box H35 HEPA hypoxystation HA0315172H Whitley  Grade B ή C Cell Processing Ιδρυμα Λατση

2 Hood Biosafety II
JINAN BIOBASE BIOTECH 

BSC-1500IIA2-X MSC Class:II
BSC15A14110160 EQUIP ΕΠΕ  Grade B Cell Processing

3 INC1 Incubator CO2 Memmert ICO150med 7210003 Phoenix Grade B Cell Processing 81345

4 INC2 Incubator CO2 Memmert ICO150med 7210234 Phoenix Grade C Cell Processing ΑΔΑ: 6ΨΓΘ46906Γ-ΧΩ3

5 WB1 Υδατόλουτρο
Memmert WΤB 50 με θολωτό 

κάλυμμα (WΤΒ50)
LF21.0008 Phoenix Grade F Cell Processing 81345

6 Τ1 Δοχείο Φύλαξης Υγρού Αζώτου HAIER YDD-300-326 933DOODAM Labware Grade F Cryopreserv ation Χορηγία Πρύταν η 

7 Sup1 Δοχείο παροχής Υγρού Αζώτου HAIER YDZ-200 939AOO Labware Grade F Cryopreserv ation Χορηγία Πρύταν η

8 T3 Shipper LN2 Haier Labware Cryopreserv ation

9 DS/DSC Dry Shipper
Voyager Plus 

(REF:VOYAGEUR20-2)
.000001127367 Rev iv al/Cryopal Grade F Cryopreserv ation 81345

10 UFR2 Καταψύκτης -80οC
MRC / 218 liter Upright

DW-86HL218
Lab Supplies Grade F Cryopreserv ation Δωρεά KenFM

11 UFR1 Καταψύκτης -80οC HAIER/ DW-86L490J
BE0FS4G1T00QGL9L

0009
Phoenix Grade F Cryopreserv ation 81346

12 RFr Ψυγείο  (Ερευν ητικά) Indesit F2(R) Grade F Cryopreserv ation

13 S1 Αισθητήρας οξυγόν ου
Analox O2NE+ Oxygen 

Depletion Monitor
110367 Labware Grade F Cryopreserv ation 81345

14 DL1 Καταγραφικό θερμοκρασίας-υγρασίας LOG210-5005-0210-TS20PHL 21021020021 Link Lab Grade F Facility Monitoring 81345

15 DL2 Καταγραφικό θερμοκρασίας-υγρασίας LOG210-5005-0210-TS20PHL 21021020024 Link Lab  Αιμοδοσία Facility Monitoring 81345

16 DL3 Data logger dry shipper Voyager-Τ-Tracker 1069 Rev iv al/Cryopal Grade F Cryopreserv ation 81345

17 DL4 Καταγραφικό θερμοκρασίας TEMPMATE- M1 TMM210302691 MAIN SOLUTIOS Grade F Facility Monitoring SLSG18-301

18 Συσκευή Άσηπτης Συγκόλλησης TERUMO TSCD 11 201910537 Rontis  Grade  F Cell Processing Χορηγία Πρύταν η 

19
Σύστημα Παρακολούθησης FMS+BMS (3+5 εισόδους), FMS 

αδιάβλητο.
TSI Link Lab Facility Monitoring

20 Μ1 Αν άστροφο Μικροσκόπιο Axiov ert 3846015257 Carl Zeiss Grade B Cell Processing 81346

21 Φορητό Λουμιν όμετρο Σωλην αρίων
Junior LB 9509 Portable 

Luminometer
6506 Berthold Grade C Cell Processing 81346

22 Flow Cytometer FACs CANTO II V96300084 BD- Safeblood Grade C Cell Processing Choose Life

23 FR Καταψύκτης -20oC Candy CCTUS 542WH 3700038814170135. Grade F

24 C1 Φυγόκεν τρος Thermo Scientific SL16R 42824014 ΑΝΤΙΣΕΛ Grade B Cell Processing ΑΔΑ: 6ΨΓΘ46906Γ-ΧΩ3

25 Cell Counter Corning Cell CytoSmart J21E0081 Antisel Grade C Cell Processing Choose Life

26 CRF Συσκευή Σταδιακής Κρυοκατάψυξης Planer Kryo10 Series III Mediplan Grade F Cryopreserv ation ΠΓΝΠ
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Εικόνα 14: Βασικός Εξοπλισμός Επεξεργασίας Κυτταρικών Προϊόντων 

Εικόνα 15: Βασικός Εξοπλισμός Κρυοσυντήρησης Κυτταρικών Προϊόντων 
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Εικόνα 16: : Βασικός Εξοπλισμός Αποθήκευσης και μεταφοράς Κυτταρικών Προϊόντων 

 

6.3. Τεχνική Υποστήριξη 

6.3.1. Συντήρηση Εξοπλισμού 

Η συντηρηση του εξοπλισμού πραγματοποείται από την τεχνική υπηρεσία του ΠΓΝΠ. 

Πιο συγκεκριμένα,  

• ο εξοπλισμός κρυοκατάψυξης (ψυγεία, καταψύκτες, δεξαμενές υγρού αζώτου 

συντηρούνται από την ψυκτική υπηρεσία του ΠΓΝΠ σύμφωνα με την απόφαση 

14862/9-6-21 (Παράρτημα Α).  

o Η ψυκτική υπηρεσία του ΠΓΝΠ είναι παρούσα και κατά την πλήρωση των 

δοχείων αζώτου σύμφωνα με την απόφαση 25867/8-10-21. 

• Ο υπόλοιπος εξοπλισμός υποστηρίζεται από τη Βιοιαρτική Υπηρεσία του ΠΓΝΠ 

σύμφωνα με την απόφαση 14776/8-6-21 (παράρτημα Α). 

 

6.3.2. Διακρίβωση Εξοπλισμού 

Η διακρίβωση του εξοπλισμού περιλαμβάνει την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας 

της κατασκευής (εξαερισμός, φίλτρα HEPA κλπ) καθώς και την βαθμονόμηση κάθε 

συσκευής.  

Η διακρίβωση αυτή πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο από εξωτερικό φορέα κα 

καλείται από τον QC του GMP του Εργαστηρίου. 
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6.4. Κόστος Συντήρησης του Εξοπλισμού 

Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 6.3.1. η συντήρηση του εξοπλισμού 

πραγματοποιείται από τα αρμόδια τμήματα της τεχνικής υπηρεσίας του ΠΓΝΠ και το 

κόστος της συντήρησης επιβαρύνει το ΠΓΝΠ. 

 

6.5. Κόστος Διακρίβωσης του Εξοπλισμού 

Δεδομένου ότι η διακρίβωση πραγματοποιείται από εξωτερικό φορέα το κόστος 

διαμορφώνεται ανάλογα με την εταιρία στην οποία θα ανατεθεί το έργο. 

• Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρίας κατασκευής (Παράρτημα Γ) το εκτιμώμενο 

κόστος για τη διακρίβωση του εργαστηρίου (φίλτρα HEPA, Κλιματισμός, 

Εξαερισμός κ.α) κυμαίνεται στα 8.000 + ΦΠΑ/ έτος. 

• Το κόστος διακρίβωσης για τον υπόλοιπο εξοπλισμό και μικροεξοπλισμό του 

εργαστηρίου (θάλαμος νηματικής ροής, φυγόκεντρος, πιπέτες, κλίβανοι, 

δεξαμενές υγρού αζώτου, καταψύκτες, θερμόμετρα κλπ) εκτιμάται στα 5.000 + 

ΦΠΑ/ έτος. 
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7. Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών συνθηκών 

7.1. Αντικείμενο  

Στο κεφάλαιο περιγράφονται οι ενέργειες που γίνονται ώστε να παρακολουθείται το 

περιβάλλον της GMP (αέρας και επιφάνειες) και να διασφαλίζεται η καταλληλότατά του 

για τις εργασίες που λαμβάνουν μέρος εντός της μονάδας. Η παρακολούθηση 

περιβαλλοντικών συνθηκών πραγματοποιείται σύμφωνα με το έγγραφο QMS- 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ_ΣΥΝΘΗΚΩΝ (Παράρτημα Β) 

 

7.2. Σκοπός 

Σκοπός είναι να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί ότι η μονάδα GMP πληροί τα καθορισμένα 

όρια απόδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EU-GMP (Eudralex, The rules 

Governing Medicinal Products in the European Union, Vol 4, Good Manufacturing 

Practice, Nov 2017).   

 

Για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται: 

i. Σωματιδιακή και μικροβιολογική παρακολούθηση τόσο προληπτικά όσο και κατά 

τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

Οι μετρήσεις γίνονται για να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί η κατηγοριοποίηση της 

καθαρότητας του εκάστοτε χώρου σε κατάσταση ηρεμίας και λειτουργίας 

σύμφωνα με το ISO 14644-1 και τα cGMPs. 

 

ii. Παρακολούθηση θερμοκρασιών ψυγείων, καταψυκτών και δεξαμενών υγρού 

αζώτου. 

 

7.3. Σωματιδιακή και μικροβιολογική παρακολούθηση μονάδας GMP 

7.3.1. Προληπτική σωματιδιακή παρακολούθηση  

Η προληπτική σωματιδιακή παρακολούθηση πραγματοποιείται μια φορά ετησίως από 

τη διαπιστευμένη εταιρεία  LinkLab. 

Μετρήσεις κατηγοριοποίησης (Classification measurements) των cleanrooms και των 

θαλάμων νηματικής ροής σε κατάσταση ηρεμίας (at rest) και σε λειτουργία (in 

operation). 

Η σωματιδιακή μέτρηση, ανάλογα με την κλάση των χώρων καθαρής ατμόσφαιρας 

πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των European Guidelines (Παράρτημα Α). 
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Πίνακας 1: Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σωματιδίων ανά m3 

 

• Για τη μέτρηση του σωματιδιακού φορτίου των cleanrooms, χρησιμοποιείται 

μετρητής διακριτών σωματιδίων (Discrete Particle Counter-DPC) μοντέλου 

AEROTRAK της εταιρίας TSI με το πιστοποιητικό σε ισχύ. Υπάρχουν δύο μετρητές 

σωματιδίων (Εικόνα 14): 

o Eντός χώρου Grade B  

o Εντός Laminar Flow (Hood) 

• Τα αποτελέσματα καταγράφουν τη μέτρηση των συγκεντρώσεων 

αερομεταφερόμενων μορίων σε μέγεθος 0,5 ≥ μm/m3 ≥ 5. 

• Ο αριθμός των σημείων μέτρησης καθορίζεται από τον πίνακα του ISO 14644-

1:2015. 

• Ο μετρητής σωματιδίων εγκαθίσταται σε ύψος 1,2m και λειτουργεί σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή και το στόμιο εισόδου αέρα του σωλήνα-

δειγματολήπτη κατευθύνεται κάθετα ανοδικά. 

• Η μέτρηση των σωματιδίων έχει οριστεί να πραγματοποιείται ανά μία ώρα. 

• Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφονται στο Facility Monitoring Software 

(FMS) Client της Εταιρίας TSI, αποθηκεύονται και εκτυπώνονται και επικολλώνται 

στο πρωτόκολλο μετρήσεων. 

 

Maximum Particle Content 

 At Rest At Operation 

Number of 

microparticles 

0.5um/m3 

Number of 

microparticles 

5um/m3 

Number of 

microparticles 

0.5um/m3 

Number of 

microparticles 5um/m3 

Grade B 3.520 29 352.000 2.900 

Grade C 352.000 2.900 3.520.000 29.000 

Grade D 3.520.000 29.000 Not detected Not detected 

Εικόνα 17: Μετρητές διακριτών σωματιδίων 
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Εικόνα 18: Πρόγραμμα παρακολούθησης σωματιδιακού φορτίου FMS Client, TSI 

 

Σε περίπτωση απόκλισης από τα επιτρεπόμενα όρια το λογισμικό αυτό ειδοποιεί με email 

τους άμεσα αρμόδιους. 

 

 

 

7.3.2. Μικροβιολογική παρακολούθηση κατά τη διαδικασία παραγωγής/ επεξεργασίας 

• Πραγματοποιείται μικροβιολογική παρακολούθηση των χρησιμοποιούμενων 

καθαρών χώρων κατά τη διαδικασία παραγωγής, με την τοποθέτηση 

μικροβιολογικών τριβλίων σε επιφάνειες στa δωμάτιa Grade D, C, B και στον 

θάλαμο νηματικής ροής (κλάση Α) όπου διεξάγεται η παραγωγή, καθημερινά και 

για όσο διαρκεί η παραγωγή. 

• Στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής της πρώτης ημέρας τα τριβλία 

σφραγίζονται και αποστέλλονται για μικροβιολογικό έλεγχο. 

• Την επόμενη μέρα της διαδικασίας παραγωγής, με την έναρξη της διαδικασίας, 

τοποθετείται στο θάλαμο νηματικής ροής καινούριο τριβλίο μέχρι να ολοκληρωθεί 

η παραγωγή, το οποίο σφραγίζεται και αποστέλλεται για έλεγχο στο τέλος της 

διαδικασίας.  

• Η ανάλυση της  μικροβιολογικής παρακολούθησης κατά τη διάρκεια παραγωγής, 

δηλαδή οι καλλιέργειες από ανοιχτά τριβλία στο  χώρο κλάσης A (εσωτερικό του 

θαλάμου νηματικής ροής) και σε επιφάνεια στο χώρο κλάσης B, 

πραγματοποιείται στο Μικροβιολογικό εργαστήριο σύμφωνα με την ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ. 

• Τα επιτρεπόμενα ανώτερα όρια ανάπτυξης μικροβιακών αποικιών περιγράφονται 

στον Πίνακα 2Πίνακας 2. 
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Πίνακας 2: Συνιστώμενα ανώτερα όρια αριθμού μικροβιακών αποικιών κατά GMP. 

Microbiological Concenration Standards (only at operation) 

  

Air: 

CFU/m3 

Petri-dishes od 

90mm diameter 

exposed in the air 

for 4 hours 

Sampling using 

petri-dishes of 

55mm diameter 

(Contact plates) 

On the 

gloves (5 

fingers): 

CFU/glove 

Grade A**     

Grade B 10 5 5 5 

Grade C 100 50 25 - 

Grade D 200 100 50 - 

 

* Τριβλία settle: ακάλυπτα τριβλία για καλλιέργεια μικροοργανισμών που κατακάθονται 

από το περιβάλλον. Τα τριβλία settle θα πρέπει να εκτίθενται για λιγότερες από 4 ώρες 

και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα όρια που αναγράφονται στον Πίνακα 1Πίνακας 

2. Τα τριβλία settle θα πρέπει να εκτίθενται καθόλη τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας και εάν αυτή διαρκεί για >4 ώρες θα πρέπει να αντικαθίστανται. 

** Για το χώρο κλάσης Α το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι 0 αποικίες. Σε περίπτωση 

που αναπτυχθεί μια αποικία ή περισσότερες απαιτείται διερεύνηση του αποτελέσματος 

και διορθωτική ενέργεια. 

Η παρακολούθηση της λήψης καλλιεργειών καταγράφεται στο έγγραφο QMS- 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ_ΛΗΨΗΣ_ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (Παράρτημα Β). 

 

7.4. Τακτική παρακολούθηση σωματιδιακού και μικροβιακού φορτίου 

7.4.1. Σωματιδιακό φορτίο 

• Το σωματιδιακό φορτίο παρακολουθείται καθημερινά σε 24ωρη βάση και κατά 

τη διάρκεια κάθε ημέρας παραγωγής και προσομοίωσης της παραγωγικής 

διαδικασίας, όπου πραγματοποιείται εργασία στο LAF. 

• Μετρήσεις σωματιδιακού φορτίου μεγαλύτερες από τα επιτρεπόμενα όρια σε 

κατάσταση ηρεμίας και λειτουργίας στους χώρους κλάσης A,B και C, όπως 

ορίζονται στον Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., 

αποτελούν απόκλιση και θα πρέπει να ακολουθούνται οι διορθωτικές ενέργειες 

που περιγράφονται στο έγγραφο QMS- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ_ΘΕΜΑΤΩΝ (Παράρτημα Β). 

 

7.4.2. Μικροβιακό φορτίο 

• Το μικροβιακό φορτίο παρακολουθείται προληπτικά 2 φορές ετησίως και κατά 

τη διάρκεια κάθε ημέρας παραγωγής και προσομοίωσης της παραγωγικής 

διαδικασίας με τη λήψη δειγμάτων για καλλιέργειες σε κατάλληλα επιλεγμένες 
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επιφάνειες των χώρων της GMP Μονάδας (πχ θάλαμοι νηματικής ροής, 

επιφάνειες επεξεργασίας μοσχευμάτων κλπ). 

• Μετρήσεις μικροβιακού φορτίου μεγαλύτερες από τα επιτρεπόμενα όρια σε 

κατάσταση ηρεμίας και λειτουργίας στους χώρους κλάσης A, B, C και D, όπως 

ορίζονται στον Πίνακας 2, αποτελούν απόκλιση και θα πρέπει να 

ακολουθούνται οι διορθωτικές ενέργειες που περιγράφονται στο έγγραφο 

QMS- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ_ΘΕΜΑΤΩΝ (Παράρτημα Β). 

 

7.5. Παρακολούθηση Θερμοκρασιών και ενδείξεων υγρού αζώτου 

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται καθημερινά σύμφωνα με τις οδηγίες QMS- 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ. 

Ο εξοπλισμός που παρακολουθείται περιλαμβάνει τα ψυγεία, τους καταψύκτες και τις 

δεξαμενές υγρού αζώτου που βρίσκονται στο χώρο Κρυοσυντήρησης F (εικόνα 8). 

Στην παρακάτω εικόνα έχουν σημανθεί με κόκκινα βέλη όσες συσκευές 

κρυοσυντήρησης παρακολουθούνται. 

 

Σκοπός της διαδικασίας είναι να εξασφαλίσει τη διατήρηση των κατάλληλων 

θερμοκρασιών στις δεξαμενές και ως εκ τούτου την ποιότητα των μοσχευμάτων και των 

κυτταρικών προϊόντων. 

Οι καταγραφές συμπληρώνονται στις φόρμες (Παράρτημα Β) 

• QMS- ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ_ΔΟΧΕΙΩΝ_ΥΓΡΟΥ_ΑΖΩΤΟΥ 

• QMS- ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

οι οποίες όταν συμπληρωθούν αποθηκεύονται στο φυσικό Φάκελο Φ1 εντός ΙΚΘ. 

Υπεύθυνος για τις φόρμες αυτές είναι ο QC της GMP μονάδας. 
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Επιπλέον, η παρακολούθηση γίνεται και σε 24ωρη βάση μέσω του Facility Monitoring 

Software (FMS) Client της Εταιρίας TSI. Στις δεξαμενές υγρού αζώτου έχουν 

εγκατασταθεί ειδικά αισθητήρια PT100 ώστε να καταγράφεται ανά λεπτό η 

θερμοκρασία εντός των δεξαμενών. 

 

7.6. Όρια συναγερμού και αντιδράσεως 

Απόκλιση στο σωματιδιακό και μικροβιακό φορτίο που εντοπίζεται στο χώρο κλάσης Α 

συνιστά υψηλό επίπεδο συναγερμού και απαιτεί άμεση επίλυση και λήψη διορθωτικών 

ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης αναστολής της λειτουργίας της μονάδας.  

Σε περίπτωση απόκλισης στις τιμές της θερμοκρασίας στον εξοπλισμό 

κρυοσυντήρησης ενημερώνεται αμέσως το αρμόδιο προσωπικό και 

πραγματοποιούνται οι ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.  
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8. Καθαρισμός μονάδας GMP 

8.1. Αντικείμενο  

Το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο καθαρισμού και τις μεθόδους απολύμανσης της 

GMP μονάδας του ΙΚΘ. Η διαδικασία αυτή γίνεται σύμφωνα με το έγγραφο QMS- 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ_ΧΩΡΩΝ (Παράρτημα Β). 

 

8.2. Σκοπός 

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της καθαριότητας των χώρων της GMP μονάδας  εντός 

των ορίων ασφάλειας του χώρου. 

 

8.3. Σχετικά έγγραφα 

• RM_CL_FRM_001 ΦΟΡΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

•  RM-EN-SOP-77-1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

•  QM-DV-SOP-55-1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

• GM_COR_FRM_001 ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ 

 

8.4. Αρμοδιότητες 

• Υπεύθυνη για την καθαριότητα των χώρων είναι QC, ο οποίος εκδίδει το 

πρόγραμμα καθαριότητας και επιβλέπει την τήρηση του. 

• Το προσωπικό καθαρισμού του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών/ 

προσωπικό καθαριότητας της ΜΜΜΟ φέρουν την ευθύνη για την εκτέλεση των 

εργασιών καθαρισμού για τις οποίες είναι αρμόδιες με βάση το πρόγραμμα 

καθαριότητας. 

 

8.5. Προγραμματισμός καθαριότητας- Τακτικότητα 

Το πρόγραμμα καθαριότητας οργανώνεται και εκδίδεται από τον QC σε εξαμηνιαία 

βάση και προωθείται στο προσωπικό καθαριότητας. 

Το GMP εργαστήριο θα πρέπει να καθαρίζεται πάντα με βάση το πρόγραμμα των 

εργασιών που έχει το εργαστήριο:   

◼ Μια φορά τη εβδομάδα τακτικός / κανονικός καθαρισμός π.χ από προσωπικό 

καθαριότητας της ΜΜΜΟ (οπως γίνεται τώρα καθημερινά στην ΜΜΜΟ και 

στην Αιμοδοσία) 
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◼ Μία φορά το εξάμηνο  ένας ολοκληρωτικός καθαρισμός και απολύμανση της 

Μονάδας με HEPA-vacuuming των τοίχων, όπως γίνεται και τώρα στην 

ΜΜΜΟ με ειδικούς απολυμαντήρες που έχουμε. 

 

8.6. Υλικά - εξοπλισμός  

8.6.1. Υλικά και εργαλεία 

Ανοξείδωτο σύστημα στερέωσης πανέτας με κεντρικό ανυψούμενο τμήμα για 

εύκολη και αντιολισθητική στερέωση, για  τον καθαρισμό των τοίχων του 

εργαστηρίου   

o Ηλεκτρική σκούπα 

Τέσσερις (4) πανέτες διπλής όψης κατασκευασμένες από 100% μικροΐνες για 

καθαρισμό δαπέδων, οι οποίες πλένονται και αποστειρώνονται μετά από κάθε 

χρήση 

o Λεκάνες πλαστικές (4) για εμβάπτιση των υλικών καθαριότητας 

o Στολές καθαριότητας (2) οι οποίες αποστειρώνονται μετά από κάθε χρήση 

o **Τα κοντάρια και  η ηλεκτρική σκούπα παραμένουν στα ντουλάπια των  

χώρων εισόδου-εξόδου μέσα στη GMP Μονάδα 

 

8.6.2. Υλικά για απολύμανση 

1. BIOTSPOT: Αναβράζοντα δισκία και κόκκοι διχλωροισοκυανουρικού νατρίου 

(NaDCC) για απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών, δαπέδων, εξοπλισμού, 

(BIOTSPOT) 

o Ιδιότητες του σκευάσματος: καθαρισμός και απολύμανση έναντι 

βακτηριδίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίου φυματίωσης, ιών (HIV/HBV) και 

σπόρων. 

o Δοσολογία για επιφάνειες : 2 δισκία σε 3lt καθαρό νερό. 

o Σε περίπτωση κηλίδας περιφερικού αίματος για απορρόφηση και 

απολύμανση η δοσολογία είναι: 1 δισκίο σε 150ml καθαρό νερό. 

 

2. INCIDIN RAPID: Συμπυκνωμένο απολυμαντικό καθαριστικό υγρό με αλδεΰδες 

για απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών και δαπέδων. 

o Ιδιότητες του σκευάσματος: καθαρισμός και απολύμανση έναντι 

βακτηριδίων (Gram+, Gram-),ζυμών, μυκήτων, ιών (Rota, HBV/HIV). 

o Δοσολογία για επιφάνειες με χρόνο δράσης 60min: 40ml(0,5%) σε 8lt 

καθαρό νερό. 
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3. INCIDIN OXYFOAM S: Απορρυπαντικό απολυμαντικό σπρέι, υπεροξειδίου του 

υδρογόνου (50mg/g) και αιθυλική αλκοόλη (91,6mg/g) σε υδατικό διάλυμα, 

ευρέως φάσματος για μη εμβυθιζόμενες ιατρικές συσκευές. 

o Ιδιότητες του σκευάσματος: προϊόν έτοιμο προς χρήση, με ευρύ 

αντιμικροβιακό φάσμα, σποροκτόνος δράση στις επιφάνειες, χωρίς 

χλώριο και δεν αφήνει υπολείμματα μετά τη χρήση του. 

o Χρόνος δράσης μετά από επαφή: βακτήρια 5min, μυκοβακτήρια 30min, 

ζύμες 5min, μύκητες από 5-30min, σπόροι από 30-60min. 

 

4. BIG SPRAY: Βιοκτόνο αλκοολούχο σπρέι για την απολύμανση επιφανειών, 

πάγκων εργασίας και εξοπλισμού, (BIG SPRAY) 

o Ιδιότητες του σκευάσματος: Έτοιμο προς χρήση  χωρίς αλδεΰδες, 

βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο. Επίσης καθαρίζει 

ρύπους λιποειδούς προέλευσης. 

o Χρόνος δράσης ταχεία απολύμανση μικρών επιφανειών. 

 

5. WIP’ ANIOS PREMIUM: Μαντηλάκια από βισκόζη, 100% βιοδιασπώμενα, 

εμβαπτισμένα σε καθαριστικό και απολυμαντικό διάλυμα χωρίς CMR, άρωμα ή 

αλκοόλες, με ευρύ φάσμα ιοκτόνου δράσης, για επιφάνειες και ιατρικές 

συσκευές, (WIP’ ANIOS PREMIUM) 

o Χρόνος δράσης μετά από επαφή: βακτηρίδια 2min, μυκοβακτηρίδια 

15min, ζύμες 5min, μύκητες 20 λεπτά, ιοί 1min. 

 

6. INCIDIN OXY FOAM: Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού χωρίς αλδεΰδες ή χλώριο, είναι έτοιμο προς χρήση με τη μορφή 

spray, περιέχει ως δραστικά απολυμαντικά συστατικά το υπεροξείδιο του 

υδρογόνου και την αλκοόλη, είναι με ουδέτερο pH και δεν αφήνει υπολείμματα 

στις επιφάνειες, έχει άριστη συμβατότητα με τα υλικά και να είναι δραστικό έναντι 

βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σπόρων. 

 

7. INCIDIN ACTIVE: Σποροκτόνο απολυμαντικό διάλυμα επιφανειών χωρίς 

αλδεΰδες, χλώριο και φαινόλες, είναι συμπυκνωμένο με βάση το υπεροξεικό 

οξύ, σε μορφή ευδιάλυτων κόκκων, είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, 

μυκοβακτηριοκτόνο, ιοκτόνο και σποροκτόνο εντός 15 λεπτών, είναι με 

ουδέτερο pH διαλύματος για υψηλή συμβατότητα με τα υλικά κατασκευής. 

 

8.6.3. Υλικά για καθαρισμό 

8. DUO FACE WASH BASIC: Τέσσερις (4) αποστειρωμένες πανέτες διπλής όψης 

κατασκευασμένες από 100% μικροίνες για καθαρισμό επιφανειών. 
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9. DUO FACE WASH BASIC: Τέσσερις (4) αποστειρωμένες πανέτες διπλής όψης 

κατασκευασμένες από 100% μικροίνες για καθαρισμό δαπέδων. 

 

10. Σύστημα στερέωσης πανέτας με κεντρικό ανυψούμενο τμήμα για εύκολη και 

αντιολισθητική στερέωση. 

 

11. Κυτίο κίτρινο για την απομάκρυνση των χρησιμοποιηθέντων υλικών. 

 

 

8.7. Εφαρμογή και παρακολούθηση καθαριότητας χώρων 

Ο QC παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος καθαριότητας ελέγχοντας 

δειγματολειπτικά τους χώρους ευθύνης καθώς και τη συμπλήρωση της 

RM_CL_FRM_001 φόρμα καθαριότητας (Πάράρτημα Β) στο τέλος κάθε διαδικασίας 

καθαριότητας. 

 

8.8. Διαχείριση παρατηρήσεων 

Στην περίπτωση προβλήματος ενημερώνεται άμεσα o QC, η οποία και διαχειρίζεται 

κατάλληλα το πρόβλημα σύμφωνα με το έγγραφο QMS- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ_ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Στην περίπτωση που η σημαντικότητα του προβλήματος υπερβαίνει τη δικαιοδοσία του 

QC, ενημερώνεται άμεσα ο Διευθυντής του ΙΚΘ. 

 

8.9. Περιγραφή διαδικασίας καθαρισμού 

8.9.1. Καθαρισμός χώρων Επεξεργασίας 

1. Είσοδος στους χώρους B, C, D με χρήση κωδικού αριθμού από την πόρτα D1 (o 

κωδικός πρόσβασης αναφέρεται στο Master File “Προσωπικό-Πρόσβαση”). 

Επιπλέον οι κωδικοί που απαιτούνται έχουν κοινοποηθεί στο αρμόδιο προσωπικό. 

2. Εισάγουμε τα υλικά καθαριότητας στον χώρο D (1ο vest)  

3. Πλύσιμο χεριών με αντιμικροβιακό σαπούνι (Hibitane) και αλκοόλη (Chiro desc) 

4. Φοράμε αποστειρωμένη στολή καθαριότητας 

5. Φοράμε γάντια αποστειρωμένα 

6. Φοράμε ποδιά - μάσκα - καπέλο 

7. Καθαρισμός 1ου vest εισόδου(εξωτερική πόρτα εισόδου εσωτερικά-νιπτήρας- 

ντουλάπες υλικών-πόρτα εισόδου και τοίχοι από το 1ο vest)  

8. Βάζουμε ποδονάρια  (2 ζεύγη) 

9. Είσοδος στο χώρο C (2ο vest) 
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10. Kαθαρισμός του Grade C εισόδου (ταβάνια - τοίχοι - πόρτα - δάπεδο) 

11. Έναρξη καθαριότητας με κατεύθυνση σε σχήμα Π ξεκινώντας από δεξιά προς 

αριστερά  

12. Καθαρισμός πόρτας εισόδου στο χώρο C εσωτερική πλευρά  με  DUO FACE WASH 

BASIC, πανέτα διπλής όψης 

13. Καθαρισμός ταβανιών - τοίχων που βρίσκονται δεξιά με DUO FACE WASH BASIC 

πανέτα διπλής όψης  

14. Καθαρισμός πάγκων- καρεκλών που βρίσκονται δεξιά με DUO FACE WASH BASIC 

πανέτα διπλής όψης. 

15. Καθαρισμός πάγκων- pass box που βρίσκονται αριστερά με DUO FACE WASH 

BASIC πανέτα διπλής όψης. 

16. Είσοδος στον ενδιάμεσο χώρο Grade C/B (3ο vest)   

17. Καθαρισμός 3ου vest (ταβάνια - τοίχοι - πόρτα εξωτερικά - δάπεδο) 

18. Είσοδος στο χώρο Grade B (4ο vest)    

19. Καθαρισμός χώρου Grade B από δεξιά προς αριστερά (ταβάνια - τοίχοι - 

επωαστικός κλίβανος εξωτερικά – pass box- θάλαμος νηματικής ροής - πάγκοι 

εργασίας - καρέκλες - κάδοι απορριμμάτων - πόρτα - δάπεδο) 

20. Καθαρισμός χώρου Grade B (ταβάνια -τοίχοι -επωαστικός κλίβανος εξωτερικά -

πάγκοι εργασίας- πόρτα- δάπεδο) 

21. Καθαρισμός πόρτας εξόδου εσωτερικά στο χώρο Grade B 

22. Καθαρισμός  3ου vest εξόδου (ταβάνια - τοίχοι - πόρτες εξόδου εξωτερικά (1η)/ 

εσωτερικά (2η) - δάπεδο) 

23. Καθαρισμός 2ου vest (ταβάνια - τοίχοι - πόρτα εσωτερικά - δάπεδο) 

24. Καθαρισμός 1ου vest (ταβάνια - τοίχοι - πόρτα εξωτερικά - δάπεδο) 

25. Μεταφορά προς την έξοδο  των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί 

26. Eξοδος από το χώρο Grade D 

27. Καθάρισμα πόρτας εξόδου εξωτερικά 

 

8.9.2. Καθαρισμός χώρου Κρυοσυντήρησης 

28. Πλύσιμο χεριών με αντιμικροβιακό σαπούνι (Hibitane) και αλκοόλη (Chiro desc) 

29. Φοράμε αποστειρωμένη στολή καθαριότητας 

30. Φοράμε γάντια αποστειρωμένα 

31. Φοράμε ποδιά - μάσκα - καπέλο 

32. Είσοδος στον προθάλαμο Ε του χώρου Grade F (1ο vest) 

33. Εισάγουμε τα υλικά καθαριότητας στον χώρο Ε  
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34. Έναρξη καθαριότητας με κατεύθυνση σε σχήμα Π ξεκινώντας από δεξιά προς 

αριστερά  

35. Είσοδος στον χώρο F (2ο vest)- 

Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας ο οποίος 

αναφέρεται στο Master File “Προσωπικό-Πρόσβαση” και είναι κοινοποιημένος στο 

αρμόδιο προσωπικό. 

36. Εισάγουμε τα υλικά καθαριότητας στον χώρο F  

37. Έναρξη καθαριότητας με κατεύθυνση σε σχήμα Π ξεκινώντας από δεξιά προς 

αριστερά  

38. Καθαρισμός πάγκων-ραφιών που βρίσκονται δεξιά με DUO FACE WASH BASIC 

πανέτα διπλής όψης. 

39. Καθαρισμός 2ου vest (ταβάνια - τοίχοι – παράθυρα- πόρτα εσωτερικά - δάπεδο) 

40. Καθαρισμός pass-box που βρίσκονται αριστερά με DUO FACE WASH BASIC πανέτα 

διπλής όψης. 

41. Μεταφορά προς την έξοδο  των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί 

42. Eξοδος από το χώρο F 

43. Καθάρισμα πόρτας εξόδου εξωτερικά 

44. Eξοδος από το χώρο E 

45. Καθάρισμα πόρτας εξόδου εξωτερικά 

46. Απομάκρυνση των χρησιμοποιηθέντων υλικών 

 

8.10. Σημειώσεις 

Σημ. 1. Σε κάθε φάση καθαριότητας των χώρων, συλλογή και μεταφορά των υλικών 

καθαριότητας που χρησιμοποιούνται προς την έξοδο  

Σημ. 2. DUO FACE WASH BASIC πανέτες διπλής όψης οι οποίες πλένονται και 

αποστειρώνονται μετά από κάθε χρήση. 

Σημ. 3. Υπεύθυνη καθαριότητας, συγκεκριμένο και εκπαιδευμένο άτομο που γνωρίζει τη 

διαδικασία, είναι ο/η……. 
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9. Προετοιμασία μονάδας GMP 

9.1. Αντικείμενο  

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να περιγράψει τη διαδικασία που θα πρέπει να 

ακολουθείται για την προετοιμασία της μονάδας GMP. 

 

9.2. Πεδίο Εφαρμογής 

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις GMP μονάδες για την τήρηση προδιαγραφών 

υγιεινής και των άσηπτων συνθηκών και των με σκοπό την διασφάλιση ποιότητας του 

κυτταρικού προϊόντος πριν την απελευθέρωση. 

 

9.3. Περιγραφή 

Την ημέρα επεξεργασίας /παραγωγής το αρμόδιο προσωπικό εισέρχεται στην GMP 

μονάδα για να προετοιμάσει κατάλληλα τον χώρο:  

1. Ελέγχει στο laptop HP που βρίσκεται στο χώρο C τις ενδείξεις για τη θερμοκρασία, 

την πίεση και τη συγκέντρωση μικροσωματιδίων στους χώρους εργασίας 

2. Απολυμαίνει με αλκοολούχο διάλυμα τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την 

διαδικασία επεξεργασίας/παραγωγής στο χώρο εργασίας  B. 

3. Τοποθετεί σακούλες απορριμμάτων (μαύρη: για μη μολυσματικά υλικά  – κίτρινη: για 

μολυσματικά υλικά) στους κάδους στους χώρους C και B. 

4. Αποστειρώνει για 20΄τον θάλαμο νηματικής ροής (LAF) ανοίγοντας το UV 

5. Στη συνέχεια, βάζει σε λειτουργία το LAF και τοποθετεί τα αποστειρωμένα 

υλικά/αντιδραστήρια τα οποία ανοίγει εντός του θαλάμου. 

6. Απολυμαίνει με μαντηλάκια Kimtech και αλκοολούχο διάλυμα τον εξοπλισμό καθώς 

και τους πάγκους εργασίας στους χώρους C και B. 

7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας /παραγωγής απομακρύνει τα υλικά 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξόδου υλικών από την GMP μονάδα (βλέπε κεφάλαιο 

12). 

 

9.4. Επισημάνσεις 

o Ο χρήστης μπορεί να έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο απολυμασμένο και 

αποθηκευμένο σε αεροστεγώς κλεισμένη σακούλα ώστε να το χρησιμοποιήσει σε 

περίπτωση ανάγκης. 
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o Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου ή έλλειψης κάποιου προϊόντος ο 

χρήστης (ή οι χρήστες) φροντίζει να το επισημαίνει συμπληρώνοντας τη φόρμα 

QMS- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ_ΘΕΜΑΤΩΝ (Παράρτημα Β) σύμφωνα με το έγγραφο QMS- 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ_ΘΕΜΑΤΩΝ, 
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10. Κανόνες υγιεινής προσωπικού στην GMP μονάδα 

10.1. Αντικείμενο 

Η διαδικασία περιγράφει τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται από το 

προσωπικό κατά την είσοδο και παραμονή στην GMP μονάδα και την έξοδο από 

αυτήν. 

 

10.2. Πεδίο Εφαρμογής 

Οι οδηγίες αυτές εφαρμόζονται στις GMP μονάδες για την τήρηση προδιαγραφών 

υγιεινής και των άσηπτων συνθηκών και των με σκοπό την διασφάλιση ποιότητας του 

κυτταρικού προϊόντος πριν την απελευθέρωση. 

 

10.3. Σχετικά έγγραφα 

• GM-COR-FRM-ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

10.4. Περιγραφή 

Το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο 5 

“Σφάλμα! Λανθασμένη αναφορά σελιδοδείκτη στον εαυτό του.”. 

Ειδικότερα, γι’ αυτή τη διαδικασία ισχύουν τα παρακάτω : 

• Εντός της μονάδας GMP δεν επιτρέπονται τα εξής: 

o η είσοδος τροφίμων και ποτών 

o μάσημα μαστίχας 

o η λήψη φαρμακευτικής αγωγής σε κανέναν χώρο GMP συμπεριλαμβανομένου 

του Grade F χώρου κρυοσυντήρησης 

o η είσοδος και η παραμονή στην GMP χωρίς αποστειρωμένα γάντια.  

• Το προσωπικό δεν πρέπει να φέρει ρολόγια,  μακιγιάζ και κοσμήματα κατά την 

εργασία στους καθαρούς χώρους της μονάδας.  

• Δεν επιτρέπεται η εργασία στον χώρο της GMP σε προσωπικό που πάσχει από 

μολυσματική ασθένεια ή έχει ανοιχτά τραύματα σε περιοχές του σώματος που 

εκτίθενται. Κάθε άτομο που έχει μία εμφανή νόσο ή ανοιχτό τραύμα (είτε μέσω ιατρικής 

εξετάσεως ή απλής παρατηρήσεως) δεν πρέπει να λαμβάνει μέρος σε 

δραστηριότητες όπου η κατάσταση της υγείας του θα μπορούσε να επηρεάσει 

αρνητικά την ποιότητα του κυτταρικού προϊόντος/μοσχεύματος. Αυτό θα ισχύει μέχρι 

η κατάστασή του να διορθωθεί ή ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό να καθορίσει ότι η 

συμμετοχή του προσώπου αυτού δεν θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα ή ασφάλεια του 

κυτταρικού προϊόντος/μοσχεύματος. 
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• Το προσωπικό που εισέρχεται στους χώρους της GMP πρέπει να φοράει καθαρό-

στείρο ρουχισμό κατάλληλο για τη διαδικασία επεξεργασίας/παραγωγής. Ο 

ρουχισμός πρέπει να ανανεώνεται όποτε είναι απαραίτητο. Πρόσθετη προστατευτική 

ενδυμασία που να καλύπτει το κεφάλι, το πρόσωπο, τα χέρια  πρέπει να εφαρμόζεται   

• Η ποιότητα και στειρότητα του προστατευτικού ρουχισμού πρέπει να είναι κατάλληλη 

για τη διαδικασία και το βαθμό καθαρότητας των χώρων της GMP, ώστε να 

προστατεύεται τόσο το τελικό προϊόν όσο και το προσωπικό της μονάδας από τυχόν 

επιμολύνσεις. 

• Οι οδηγίες αφορούν  το μέγιστο επίπεδο προστασίας  για εργασία σε χώρο κλάσης 

Α/Β ανεξάρτητα αν η παραγωγή/επεξεργασία περιλαμβάνει και εργασία ή 

κυκλοφορία σε χώρους χαμηλότερης κλάσης (C ή D).  

• Ο σκούφος  πρέπει να καλύπτει εξ ολοκλήρου τα μαλλιά και η μάσκα εξ ολοκλήρου το 

μουστάκι ή τη γενειάδα (εάν υπάρχει). Τα ποδονάρια πρέπει να καλύπτουν πλήρως τα 

σαμπό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κατά την εργασία στη μονάδα. 

Χρησιμοποιούνται μόνο αποστειρωμένα και χωρίς πούδρα πλαστικά γάντια. Τα 

μανίκια της στολής πρέπει να μαζεύονται μέσα στα γάντια. Το υλικό της στολής δεν 

πρέπει να απελευθερώνει ίνες ή σωματίδια και να συγκρατεί ή να παρεμποδίζει την 

απελευθέρωση σωματιδίων από το σώμα. 

• Δεν επιτρέπεται στο προσωπικό της μονάδας να φέρει «εξωτερικό» ρουχισμό στον 

προθάλαμο ένδυσης  που οδηγεί στα δωμάτια κλάσης D και C. 

• Τα γάντια πρέπει να απολυμαίνονται-ψεκάζονται τακτικά με κατάλληλο απολυμαντικό-

αλκοολούχο διάλυμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

• Όταν γίνεται μετακίνηση από χώρο μικρότερης κλάσης σε χώρο μεγαλύτερης κλάσης και 

αντίστροφα πρέπει να εφαρμόζεται απολύμανση των γαντιών με αλκοολούχο διάλυμα. 

• Η δραστηριότητα κατά την εξέλιξη των διαδικασιών πρέπει να περιορίζεται στο 

ελάχιστο. 

• Μόνο ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός προσωπικού θα πρέπει να βρίσκεται στη 

μονάδα κατά τη διεξαγωγή της επεξεργασίας/παραγωγής.  

• Κατά τη διάρκεια παραμονής αλλά και κατά την έξοδο από τη μονάδα θα πρέπει να 

ελέγχεται η ακεραιότητα του ρουχισμού. 

 

10.5. Επισημάνσεις 

o Σε περίπτωση που κάποιος κανόνας/οδηγία παραλειφθεί και δεν εφαρμοστεί πρέπει 

να ενημερωθεί άμεσα ο QC της GMP μονάδας. 
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11. Είσοδος – Έξοδος προσωπικού σε GMP 

11.1. Αντικείμενο  

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να περιγράψει τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται 

για την είσοδο και έξοδο από την GMP μονάδα. 

 

11.2. Πεδίο Εφαρμογής 

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις GMP μονάδες για την τήρηση προδιαγραφών υγιεινής 

και των άσηπτων συνθηκών και με σκοπό την διασφάλιση ποιότητας του κυτταρικού 

προϊόντος πριν την απελευθέρωση. 

 

11.3. Σχετικά έγγραφα 

• GM-COR-FRM-ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

• Μaster Files-Προσωπικό-Πρόσβαση-Χώροι  

 

11.4. Υλικά – εξοπλισμός 

• Σκουφάκια μίας χρήσης  

• Αποστειρωμένες ποδιές μίας χρήσης 

• Αποστειρωμένες φόρμες εργασίας 

• Καθαρές στολές μίας χρήσης 

• Ποδονάρια 

• Γάντια μεγέθους S, M, L 

*Τα υλικά βρίσκονται στο δεξιό φύλλο της ντουλάπας  του προθαλάμου ένδυσης. 

• Yγρό σαπούνι 

• Αλκοολούχο διάλυμα 

• Χειροπετσέτες τύπου ZicZac 

• Σακούλες  απορριμμάτων 

* Τα υλικά βρίσκονται στο μεσαίο φύλλο της ντουλάπας του χώρου ένδυσης Grade D. 

Σαμπό αποκλειστικής χρήσης στην GMP μονάδα 

* Τα υλικά βρίσκονται στο αριστερό φύλλο της ντουλάπας του χώρου ένδυσης Grade 

D . 

 



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ GMP 

 

11.5. Περιγραφή 

11.5.1. Είσοδος-Έξοδος στον άσηπτο χώρο Grade B 

Είσοδος 

1. Η είσοδος στο χώρο Grade B πραγματοποιείται αρχικά με την είσοδο στον Grade D 

πληκτρολογώντας τον κωδικό στην ηλεκτρονική κλειδαριά της πόρτας D1.  

(o κωδικός πρόσβασης αναφέρεται στο Master File “Προσωπικό-Πρόσβαση”). 

Επιπλέον οι κωδικοί που απαιτούνται έχουν κοινοποηθεί στο αρμόδιο προσωπικό. 

2. Κατά την είσοδο στο χώρο D συμπληρώνεται η φόρμα εισόδου που βρίσκεται σε 

πλαστική διαφάνεια κολλημένη στο πίσω μέρος της πόρτας D1. Συμπληρώνεται το 

ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία, η ώρα εισόδου του εισερχόμενου στον χώρο ο 

οποίος και υπογράφει. 

3. Πλένουμε τα χέρια στο νιπτήρα αριστερά με χρήση υγρού σαπουνιού και ψεκάζουμε 

με αλκοολούχο διάλυμα που βρίσκεται στον πάγκο Π2. 

4. Ανοίγουμε το ντουλάπι ΝΤ4 όπου βρίσκονται αποθηκευμένος ο απαραίτητος 

εξοπλισμός ένδυσης. Ξεντυνόμαστε και κρεμάμε τα ρούχα μας στις κρεμάστρες μέσα 

σε θήκες φύλαξης ιματισμού. Βγάζουμε τα παπούτσια μας, τα τοποθετούμε σε κουτιά 

φελιζόλ, φοράμε τα σαμπό και κλείνουμε την πόρτα.  

a. *Στην περίπτωση που θα χρειασθεί να επισκεφθούν τη μονάδα για τεχνικές 

εργασίες, επιθεωρήσεις κλπ θα ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία με τη 

διαφορά ότι θα φοράνε καθαρές στολές μίας χρήσης και στη συνέχεια 

αποστειρωμένη ποδιά μιας χρήσης. 

5. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία πλυσίματος χεριών. Με μία χειροπετσέτα ψεκασμένη 

με το αλκοολούχο διάλυμα ανοίγουμε την πόρτα της ντουλάπας ΝΤ 2. 

6. Φοράμε την αποστειρωμένη φόρμα εργασίας, μάσκα, σκουφάκι, αποστειρωμένη 

ποδιά και γάντια κατάλληλου μεγέθους (S, M, L) 

7. Κρατάμε τα ποδονάρια στα χέρια μας, κλείνουμε την πόρτα της ντουλάπας και 

ψεκάζουμε τα γάντια μας με το αλκοολούχο διάλυμα που βρίσκεται πάνω στην πόρτα 

της ντουλάπας. 

8. Ανοίγουμε την πόρτα D2 εμπρός μας και βάζοντας τα ποδονάρια στον αέρα πατάμε 

το ένα μετά στο χώρο C. (παγκάκι-περιγραφή ανάμεσα στους χώρους Grade 

D/Grade C. 

9. Στο χώρο C ψεκάζουμε ξανά τα χέρια μας με αλκοολούχο διάλυμα που βρίσκεται στον 

πάγκο Π3. 

10. Από το χώρο Grade C εισερχόμαστε στον ενδιάμεσο air lock χώρο Grade C/B 

ανοίγοντας την πόρτα D3. Στο σημείο αυτό ψεκάζουμε ξανά τα χέρια μας με 

αλκοολούχο διάλυμα που βρίσκεται εντός Grade C/B χώρου. 
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11. Από το χώρο Grade C/B εισερχόμαστε στο χώρο Grade B (ο πιο άσηπτος χώρος) 

ανοίγοντας την πόρτα D4. Στο σημείο αυτό ψεκάζουμε ξανά τα χέρια μας με 

αλκοολούχο διάλυμα που βρίσκεται στον πάγκο Π5 εντός Grade B χώρου. 

 

Έξοδος 

1. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες στο χώρο Grade B, αποχωρούμε φροντίζοντας για 

την απομάκρυνση όλων των υλικών χρησιμοποιηθέντων και μη. 

2. Ανοίγοντας την πόρτα D4 εισερχόμαστε στο χώρο Grade C/B, στη συνέχεια από την 

πόρτα D3 στο χώρο Grade C. Από το χώρο Grade C ανοίγουμε την πόρτα D2 και 

εισερχόμαστε στο χώρο ένδυσης Grade D και κλείνουμε την πόρτα πίσω μας. 

3. Βγάζουμε την αποστειρωμένη ποδιά μιας χρήσης και αλλάζουμε ρούχα και 

παπούτσια. Καθαρίζουμε τα σαμπό ψεκάζοντάς τα με αλκοολούχο διάλυμα και τα 

τοποθετούμε στο κουτί από φελιζόλ.  

a. Την φόρμα εργασίας την τοποθετούμε σε μια καθαρή σακούλα για να σταλεί 

για πλύσιμο και στη συνέχεια για αποστείρωση. (Δεν χρειάζεται αν είναι να 

χρησιμοποιούμε μιας χρήσης ρουχισμό) 

4. Στη συνέχεια βγάζουμε και πετάμε γάντια, σκουφάκι, κλπ στον κάδο απορριμμάτων 

που βρίσκεται δίπλα στην ντουλάπα NT2. 

5. Υπογράφουμε την φόρμα εισόδου-εξόδου, σημειώνοντας την ώρα εξόδου και τυχόν 

σχόλια, εάν υπάρχουν, όσον αφορά την λειτουργία της μονάδας (εσωτερική 

θερμοκρασία ή οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να γνωρίζει ο υπεύθυνος της μονάδας 

σχετικά με την λειτουργία του χώρου και των μηχανημάτων). 

6. Κλείνουμε το φως από το διακόπτη “Exit” αν δεν χρησιμοποιήσει άλλος τον χώρο και 

εξερχόμαστε από την πόρτα D1. 

 

 

11.5.2. Είσοδος-Έξοδος στον χώρο κρυοσυντήρησης F 

Είσοδος 

1. Η είσοδος στο χώρο F πραγματοποιείται αρχικά με την είσοδο στον προθάλαμο E 

ξεκλειδώνοντας την πόρτα D5 με κλειδί και στη συνέχεια πληκτρολογώντας τον 

κωδικό στην ηλεκτρονική κλειδαριά της πόρτας D6.  

• Ο κωδικός αποστέλλεται με email στο τακτικό προσωπικό και στο 

προσωπικό υπηρεσίας καθαριότητας. Επιπλέον είναι αποθηκευμένος στο 

σχετικό έγγραφο GM_RO_LFL_Χώροι_001. 

• Τα κλειδιά είναι μοιρασμένα σε συγκεκριμένους τακτικούς εργαζομένους. Σε 

περίπτωση ανάγκης αντίγραφα κλειδιών υπάρχουν στη γραμματεία της 

ΜΜΜΟ 
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2. Κατά την είσοδο στο χώρο Grade F συμπληρώνεται η φόρμα εισόδου που 

βρίσκεται σε πλαστική διαφάνεια κολλημένη στο πίσω μέρος της πόρτας D6. 

Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία, η ώρα εισόδου του 

εισερχόμενου στον χώρο ο οποίος και υπογράφει. 

3. Στο χώρο F το προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση στους καταψύκτες -80οC 

κρυοσυντήρησης όπως και στις δεξαμενές κρυοσυντήρησης υγρού αζώτου ώστε 

να αποθηκεύσει ένα κυτταρικό προϊόν ή να ανακτήσει προϊόν προς απόψυξη, να 

παρέχει υπηρεσίες πλήρωσης υγρού αζώτου ή άλλων αερίων (CO2, O2, N2). 

Οποιαδήποτε εργασία (τροφοδοσία, συντήρηση, επισκευή κλπ.) καταγράφεται στο 

βιβλίο λογοδοσίας που βρίσκεται δεξιά στον πάγκο. 

 

Έξοδος 

4. Κατά την έξοδο, υπογράφουμε τη φόρμα εισόδου-εξόδου, σημειώνοντας την ώρα 

εξόδου και τυχόν σχόλια, εάν υπάρχουν, όσον αφορά την λειτουργία του 

εξοπλισμού κρυοσυντήρησης.  

 

5. Η έξοδος από το χώρο Grade F πραγματοποιείται ανοίγοντας την πόρτα D6 η 

οποία κλειδώνει αυτόματα και στη συνέχεια ανοίγοντας την πόρτα D5 του 

προθάλαμου Χ η οποία πρέπει να κλειδώσει με κλειδί.   

 

11.6. Διευκρινίσεις 

o Η διαδικασία εισόδου περιλαμβάνει την προετοιμασία του εργαζομένου για την 

είσοδο στον άσηπτο (καθαρό) χώρο B όπως επίσης και στο χώρο κρυοσυντήρησης 

των κυτταρικών προϊόντων F. Αντίστοιχα, η διαδικασία εξόδου περιλαμβάνει τα 

απαραίτητα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σωστή έξοδο από τον 

χώρο.  

o Όλο το προσωπικό της GMP μονάδας καθώς και όσοι θα χρειασθεί να επισκεφθούν 

τη μονάδα για υπηρεσίες καθαριότητας, τεχνικές εργασίες, επιθεωρήσεις κλπ. θα 

πρέπει να ακολουθούν πιστά το πρωτόκολλο εισόδου-εξόδου. Όσον αφορά το 

έκτακτο προσωπικό, να σημειωθεί ότι θα πρόκειται για εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

και θα ακολουθείται πιστά η διαδικασία εισόδου-εξόδου. 
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12. Είσοδος – Έξοδος υλικών σε GMP 

12.1. Αντικείμενο  

Το κεφάλαιο περιγράφει την είσοδο και έξοδο υλικών από χώρο C ή F (που θα 

είναι αποθηκευμένα?)(δωμάτιο αποθήκευσης) στο χώρο Grade B, όπου υπάρχει 

θάλαμος νηματικής ροής, στον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία 

επεξεργασίας/παραγωγής κυτταρικών προϊόντων. 

Σκοπός είναι η διασφάλιση συνθηκών στειρότητας κατά τη διαδικασία 

επεξεργασίας/παραγωγής. 

 

12.2. Πεδίο Εφαρμογής 

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις GMP μονάδες για την τήρηση 

προδιαγραφών υγιεινής και των άσηπτων συνθηκών και με σκοπό την 

διασφάλιση ποιότητας του κυτταρικού προϊόντος πριν την απελευθέρωση. 

 

12.3. Σχετικά έγγραφα 

• GM-COR-FRM-ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

• Μaster Files-Προσωπικό-Πρόσβαση-Χώροι  

 

12.4. Υλικά – εξοπλισμός 

• Σκουφάκια μίας χρήσης  

• Αποστειρωμένες ποδιές μίας χρήσης 

• Αποστειρωμένες φόρμες εργασίας 

• Καθαρές στολές μίας χρήσης 

• Ποδονάρια 

• Γάντια μεγέθους S, M, L 

*Τα υλικά βρίσκονται στο δεξιό φύλλο της ντουλάπας  του προθαλάμου 

ένδυσης. 

• Yγρό σαπούνι 

• Αλκοολούχο διάλυμα 

• Χειροπετσέτες τύπου ZicZac 

• Υγρά Μαντηλάκια Kimtech 

• Σακούλες  απορριμμάτων 

* Τα υλικά βρίσκονται στο μεσαίο φύλλο της ντουλάπας του χώρου ένδυσης 

Grade D. 
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• Σαμπό αποκλειστικής χρήσης στην GMP μονάδα 

* Τα υλικά βρίσκονται στο αριστερό φύλλο της ντουλάπας του χώρου ένδυσης 

Grade D . 

 

12.5. Περιγραφή 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία 

παραγωγής/επεξεργασίας αποθηκεύονται σε σημασμένα με ετικέτες πλαστικά 

κυτία, τα οποία βρίσκονται στο δωμάτιο αποθήκευσης (Grade C or Grade F) σε 

μεταλλικές ραφιέρες.  

Τα αντιδραστήρια που φυλάσσονται σε θερμοκρασία 40C, αποθηκεύονται σε 

ψυγείο στο δωμάτιο (Grade C or Grade F) (βλέπε σχεδιάγραμμα μονάδας),  ενώ 

εκείνα που καταψύχονται, αποθηκεύονται στους -800C F1 στο Grade F. Οι 

θερμοκρασίες του περιβάλλοντος παρακολουθούνται καθημερινά και 

καταγράφονται σε αυτόματο report από το σύστημα FMS και BMS. 

Για τη μεταφορά των υλικών από το χώρο Grade  C or F στο LAF (Grade Α) 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

1. Εισερχόμαστε στο F και κλείνουμε την πόρτα έτσι όπως περιεγράφηκε στην 

ενότητα 11. 

2. Φοράμε μάσκα και γάντια latex μιας χρήσεως.  

3. Απολυμαίνουμε με αλκοολούχο διάλυμα τα 2 κυτία στα οποία θα 

τοποθετήσουμε  τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν – στεγνώνουμε με 

μαντηλάκια Kimtech (ή άλλα που δεν αφήνουν χνούδι). 

4. Απολυμαίνουμε εξωτερικά ένα – ένα όλα τα υλικά που επιδέχονται 

απολύμανση με αλκοολούχο διάλυμα και θα χρησιμοποιηθούν κατά τη  

διαδικασία επεξεργασίας/παραγωγής,  και τα τοποθετούμε στα κυτία. 

5. Με ένα μαντηλάκι Kimtech εμποτισμένο με αλκοολούχο διάλυμα πιάνουμε 

τη χειρολαβή της πόρτας του PASSBOX και την ανοίγουμε. 

6. Απολυμαίνουμε εσωτερικά το PASSBOX με μαντηλάκια Kimtech εμποτισμένα 

με αλκοολούχο διάλυμα  

7. Τοποθετούμε ένα αποστειρωμένο πεδίο στο PASSBOX .  

8. Τοποθετούμε τα πλαστικά κυτία αφού τα απολυμάνουμε από κάτω με 

αλκοολούχο διάλυμα στο αποστειρωμένο πεδίο. 

9. Με ένα μαντηλάκι Kimtech εμποτισμένο με αλκοολούχο διάλυμα πιάνουμε 

τη χειρολαβή και κλείνουμε την πόρτα του PASSBOX . 

10. Για τα υλικά για τα οποία ενδείκνυται, γίνεται ακτινοβόληση με UV (20 λεπτά), 

ανάβοντας τη λάμπα UV του PASSBOX. Βγαίνουμε από το δωμάτιο 

αποθήκευσης κλείνοντας την εξωτερική πόρτα. 

11. Τα υλικά που τοποθετούνται στο PASSBOX από την πλευρά του (Grade C or 

Grade F) παραλαμβάνονται από την πόρτα του PASSBOX που ανοίγει μέσα 
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από τον χώρο  Grade B, από το προσωπικό της GMP που θα είναι 

υπεύθυνο για την επεξεργασία/παραγωγή. 

12. Τα υλικά μεταφέρονται από το PASSBOX πάνω σε τροχήλατο καρότσι  στο 

χώρο Grade C (βλέπε σχεδιάγραμμα μονάδας), μεταφέρονται στο  δωμάτιο 

Grade B και τοποθετούνται στον πάγκο εργασίας.  

13. Από εκεί, ο υπεύθυνος επεξεργασίας/παραγωγής, τα χρησιμοποιεί εντός 

του LAF (δες σχετικά με  την προετοιμασία του LAF το κεφάλαιο 3) σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της διαδικασίας και με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

o Πριν μεταφερθούν στο LAF, τα αντιδραστήρια και υλικά που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία ψεκάζονται με αλκοολούχο 

διάλυμα και σκουπίζονται με μαντηλάκια Kimtech. 

o Υλικά, όπως για παράδειγμα ορολογικές πιπέττες, που  είναι 

συσκευασμένα και αποστειρωμένα σε συσκευασίες του ενός τεμαχίου, 

ανοίγονται προσεχτικά μέσα στο LAF. 

o Μετά το τέλος της διαδικασίας παραγωγής, το LAF ψεκάζεται με 

αλκοολούχο διάλυμα, σκουπίζεται με μαντήλι Kimtech και ακτινοβολείται 

με UV για 20 λεπτά. 

o Τα απορρίμματα βιολογικού κινδύνου (biohazzard) που προκύπτουν 

από τη διαδικασία μεταφέρονται μέσα σε κίτρινες σακούλες διαδοχικά 

από τους χώρους Grade B, C,  στο χώρο Grade D και τέλος έξω από 

τη μονάδα για να απορριφθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες 

του νοσοκομείου. 

o Τα non-biohazzard απορρίμματα μεταφέρονται σε κοινές, μαύρες 

σακούλες ακολουθώντας την ίδια ροή κυκλοφορίας και απορρίπτονται. 

o Για την έξοδο των μη χρησιμοποιηθέντων υλικών από το δωμάτιο Grade 

B ή C, τα υλικά τοποθετούνται πάνω στο τροχήλατο καρότσι που 

βρίσκεται στο χώρο Grade B or C, μεταφέρονται στο δωμάτιο Grade C 

και από εκεί εντός του PASSBOX. Παραλαμβάνονται στο (Grade C or 

Grade F), μετά την έξοδο του προσωπικού από την GMP. 
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12.6. Διευκρινίσεις 

o Όλοι οι χρήστες εμπλεκόμενοι στην επεξεργασία/παραγωγή κυτταρικών 

προϊόντων θα πρέπει να ακολουθούν πιστά το πρωτόκολλο εισόδου-εξόδου 

υλικών εντός GMP. 

12.7. Επισημάνσεις 

o Ο χρήστης μπορεί να έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο απολυμασμένο και 

αποθηκευμένο σε αεροστεγώς κλεισμένη σακούλα ώστε να το χρησιμοποιήσει σε 

περίπτωση ανάγκης. 

o Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου ή έλλειψης κάποιου 

αντιδραστηρίου, ο χρήστης (ή οι χρήστες) φροντίζει να το επισημαίνει στον QC  
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13. Απαιτήσεις Λειτουργίας GMP Μονάδας 

13.1. Αντικείμενο 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις λειτουργίας των τμημάτων που 

συνεργάζονται στο Πρόγραμμα Μεταμόσχευσης. 

 

13.2. Σκοπός 

Σκοπός είναι η καλύτερη συνατή εξασφάλιση πόρων ώστε οι διαδικασίες 

επεξεργασίας και κρυοσυντήρησης μοσχευμάτων και κυτταρικών προϊόντων να 

είναι συμμορφωμένες με τα JACIE & τα GMP standards εξασφαλίζοντας την 

ελάχιστη δυνατή απόκλιση. 

 

13.3. Απαιτήσεις λειτουργίας MMMO 

 
 

Δραστηριότητες 
Νομική 

Οντότητα 

 

Τμήμα / 

Διεύθυνση 

 

 

Χώρος  

Δραστηριοτήτων 

 

 

Αναλώσιμα  

 

 

Εξοπλισμός  

 

 

Προσωπικό  

Τμήμα / 

Διεύθυνση 

(όπου 

λαμβάνουν 

χώρα οι 

Δραστηριότητες) 

1 Μονάδα 

Εφαρμογής 

Μοσχευμάτων 

ΠΓΝΠ ΠΓΝΠ- ΜΜΜΟ  ΠΓΝΠ- ΜΜΜΟ ΠΓΝΠ ΠΓΝΠ ΠΓΝΠ  

2 Συλλογή 

Μοσχευμάτων  

ΠΓΝΠ ΠΓΝΠ- Κέντρο 

Αίματος  

Αιμοδοσία / 

(Τμήμα 

Λευκαφαίρεσης) 

ΠΓΝΠ ΠΓΝΠ ΠΓΝΠ Αίτημα κ. 

Μουγιου για 

μεταφορά 

3 Εργαστήριου 

επεξεργασίας και 

κρυοσυντήρησης 

μοσχευμάτων και 

κυτταρικών 

προϊόντων 

ΙΚΘ (GMP 

εργαστήριο) 

ΙΚΘ ΙΚΘ ΠΓΝΠ ΙΚΘ (ΠΓΝΠ) ΠΓΝΠ (ΙΚΘ) Β1 Μεταφορά 

εργαστήριου 

Συλλογής και 

επεξεργασίας από 

το Κέντρο Αίματος 

(ΔΣ ΠΓΝΠ 4/5-2-

20) 

4 Ποιοτικός Έλεγχος 

/ Έλεγχος 

εμφύτευσης 

Μοσχευμάτων  

ΠΓΝΠ ΠΓΝΠ- ΜΜΜΟ 

(Εργ. 

Κυτταρομετρίας/ 

Μεταμόσχευσης) 

Παν. Πατρών ΠΓΝΠ ΠΓΝΠ + ΙΚΘ ΠΓΝΠ (ΙΚΘ)  

5 Έλεγχος 

Ιστοσυμβατότητας 

Υπεργολαβία 

 

ΠΓΝ Γεννηματάς, 

Μεσογείων 154, 

11527, Αθήνα 

Ανοσολογικό 

Τμήμα και Εθνικό 

Κέντρο 

Ιστοσυμβατότητας 

   σύμφωνο 

συνεργασίας 

(έγκριση ΔΣ ΠΓΝΠ 

4/5-2-20) 

6 Εργαστήριο 

Κυτταρογενετικής 

Υπεργολαβία  «Δημόκριτος», 

Αγ. Παρασκευή, 

15310, Αθήνα  

Εργαστήριο 

ΕΚΕΦΕ, Εργ. 

Υγειοφυσικής & 

Περιβαλλοντικής 

Υγείας, 

   σύμφωνο 

συνεργασίας 

(έγκριση ΔΣ ΠΓΝΠ 

4/5-2-20)] 

7 ολοσωματική 

Ακτινοβόληση 

Υπεργολαβία Νοσ Αγ. Σάββας, 

Λεωφ. 

Αλεξάνδρας 171, 

Αθήνα 

Ακτινολογικο 

Τμήμα 

   σύμφωνο 

συνεργασίας 

8 Κυτταρικός 

διαχωρισμός 

μοσχευμάτων 

Υπεργολαβία Νος. Αγ Σοφία, 

Αθήνα 

Μονάδα 

Κυτταρικών 

Θεραπειών 

   σύμφωνο 

συνεργασίας 

9 “Disaster” back 

up plan για 

μοσχεύματα 

Υπεργολαβία Νος. Αττικόν, 

Αθήνα 

ΜΜΜΟ,     
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13.4. Απαιτήσεις λειτουργίας του Εργαστήριου Επεξεργασίας και κρυοσυντήρησης 

μοσχευμάτων και κυτταρικών προϊόντων (κατά GMP) 

 ΕΙΔΟΣ/ 

Δραστηριότητα 

Που 

ανήκει 

Ευθύνη 

του 

ΠΓΝΠ 

Ευθύνη 

του ΙΚΘ 

Τακτικότητα Φορέας  ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Επεξηγήσεις 

Κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Φύλαξη / 

συντήρηση / 

Υποστήριξη 

ΙΚΘ  x Κατά 

περίπτωση 

ΠΠ   

Εξοπλισμός Τεχνική 

υποστήριξη 

εξοπλισμού 

ΙΚΘ x  Κατά 

περίπτωση 

Τεχνική 

υπηρεσία ΠΓΝΠ 

 Κεφάλαιο 6, 

Παράρτημα Γ 

GMP-  χώροι  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / 

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ από 

εξωτερικό φορέα 

ΙΚΘ  ???? x 1x/έτος ΕΛΚΕ/ Γραφείο 

Προμηθειών 

ΠΓΝΠ 

8.000 + ΦΠΑ  

GMP - 

εξοπλισμός 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / 

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ από 

εξωτερικό φορέα 

ΙΚΘ x ???? 1x/έτος ΕΛΚΕ/ Γραφείο 

Προμηθειών 

ΠΓΝΠ 

5000 +ΦΠΑ  

GMP - 

Καθαρισμός 

Χώρων  

Προσωπικό 

καθαριότητας 

ΜΕΘ 

ΙΚΘ x  καθημερινά Υποδιεύθυνση 

Διοικητικού 

 Σχετικο εγραφο 

Παπανικολαόυ 

Αναλώσιμα Αντιδραστήρια, 

αέρια,  

Υγρό N2 

 χ   Υποδιεύθυνση 

Οικονομικού 

~15.000+ΦΠΑ Π076- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΜΜΟ 

ΕΜ46-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 

Λοιπή 

υποστήριξη 

Απόβλητα / 

Αποστείρωση, 

Δίκτυο – 

Υπολογιστές, 

Μικροβιολογική 

επιτήρηση 

 x  καθημερινά Υποδιεύθυνση 

???? 

Υποδιεύθυνση 

Πληροφορικής 

Επιτροπή 

λοιμώξεων 

  

GMP-

Προσωπικό 

QC ΙΚΘ  ΙΚΘ     

προσωπικό 1 ιατρός, 1 

βιολόγος, 1 

τεχνολόγος 

 χ   Υποδιεύθυνση 

Προσωπικού 

  

Έξοδα ΕΟΦ./ 

διασύνδεση 

   x 1χ / 3 έτη   i) 3.000  

ii) 500  

 

i)Παράβολο για 

χορήγηση άδειας 

δυνατότητας 

παραγωγής για υπό 

έρευνα 

στείρα φάρμακα 

ii) ανά μορφή για 

στείρα υπό έρευνα 

φάρμακα 
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15. Παραρτήματα 

 

 

Παράρτημα Α 

 

  







NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4610 

Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχο-

λεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές δια-

τάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Άρθρο 1

1. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του 
ν.  3391/2005 (Α΄ 240) οργανώνεται και λειτουργεί ως 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακού 
τομέα σύμφωνα με την παράγραφο 1 και την περίπτωση 
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄114). 

Άρθρο 2

Σχολές και Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:
α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα 

τις Σέρρες.
ββ) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες.
γγ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την 

Κατερίνη.
δδ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την 

Καβάλα.
εε) Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρι-

σμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
στστ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, 

με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ζζ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα 

την Καβάλα.

ηη) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
β) Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων 

Πληροφόρησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλι-

κία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γγ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών, με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη.
δδ) Μουσειολογίας, με έδρα την Έδεσσα.
γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία 

συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα 

τη Θεσσαλονίκη.
ββ) Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γγ) Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
δδ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
εε) Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και Παράρ-

τημα του Τμήματος, με έδρα το  Διδυμότειχο. 
δ) Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτεί-

ται από τα Τμήματα:
αα) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες.
ββ) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, 

με έδρα τις Σέρρες.
γγ) Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες.
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τη-

λεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες.
εε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλο-

νίκη.
στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα 

τη Θεσσαλονίκη.
ζζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συ-

στημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ε) Επιστημών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες, η οποία 

συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες.
ββ) Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα 

το Κιλκίς.
στ) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καβάλα, η οποία 

συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Φυσικής, με έδρα την Καβάλα.
ββ) Χημείας, με έδρα την Καβάλα.
γγ) Πληροφορικής, με έδρα την Καβάλα.
δδ) Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που εντάσσεται σε 
προσωποπαγή θέση στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπι-
στήμιο, με δικαίωμα μετατροπής της θέσης του σε οργα-
νική, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 έχει 
δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος 
Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδι-
κότερα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη 
και Αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργα-
νική θέση στο Πανεπιστήμιο. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί 
να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, 
η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά 
προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο 
Τ.Ε.Ι. Κρήτης και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, δεν έχουν δικαίωμα 
εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. 
Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα 
διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά 
σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Άρθρο 35

Ίδρυση Σχολών

1. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Νομικών Επιστημών, 
β) Γεωπονικών Επιστημών, 
γ) Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας και
δ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρ-

ξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση την 
Σχολή Νομικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού, η ακαδημαϊκή λειτουρ-
γία των οποίων αρχίζει με την έναρξη της ακαδημαϊκής 
λειτουργίας του Τμήματος Νομικής και του Τμήματος 
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,αντίστοιχα, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36.

3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικη-
τική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουρ-
γεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτωση 
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι 
έδρες των Σχολών της παραγράφου 1, με τη σύμφωνη 
γνώμη της Συγκλήτου, εφαρμοζόμενης, κατά τα λοιπά, 
της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/ 
2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 36

Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων

1. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται τα εξής Τμή-
ματα:

α) Νομικής, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται 
στη Σχολή Νομικών Επιστημών,

β) Νοσηλευτικής με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσ-
σεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας,

γ) Φυσικοθεραπείας με έδρα το Αίγιο, το οποίο εντάσ-
σεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας,

δ) Λογοθεραπείας με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσ-
σεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας,

ε) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με 
έδρα τον Πύργο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επι-
στημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 

στ) Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιερ-
γειών, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη 
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,

ζ) Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανι-
κής, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη 
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,

η) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το 
Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών 
Επιστημών,

θ) Γεωπονίας, με έδρα την Αμαλιάδα, το οποίο εντάσ-
σεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,

ι) Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσο-
λόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επι-
στημών,

ια) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, με έδρα το Αγρίνιο, το 
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,

ιβ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα 
την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων,

ιγ) Διοίκησης Τουρισμού, με έδρα την Πάτρα, το οποίο 
εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων,

ιδ) Ιστορίας - Αρχαιολογίας, με έδρα το Αγρίνιο, το 
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών,

ιε) Μουσειολογίας, με έδρα τον Πύργο, το οποίο 
εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών.

2. Στα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών επέρχονται 
οι εξής τροποποιήσεις:

α) Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος 
και Νέων Τεχνολογιών καταργείται. Τα μέλη Δ.Ε.Π., καθώς 
και τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του καταργούμενου 
Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογί-
ας στο οποίο μεταφέρονται και οι θέσεις τους. Η ένταξη 
και η μεταφορά των θέσεων διαπιστώνεται με πράξη 
του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι φοιτητές του 
καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστο-
ρίας- Αρχαιολογίας, αλλά ολοκληρώνουν το πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν 
τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρό-
νο εισαγωγής τίτλο και τύπο. Για τη διεξαγωγή των εκπαι-
δευτικών και εξεταστικών διαδικασιών αρμόδια είναι τα 
μέλη Δ.Ε.Π. του καταργούμενου Τμήματος και τα οποία 
συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτά διδα-
κτικά καθήκοντα, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση 
των οργάνων του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο 
οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να 
ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Για 
την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών που με-
ταβατικά παρέχονται μέχρι την αποφοίτηση των ήδη 
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εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πι-
στοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς 
και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε 
αποφοίτους του καταργούμενου Τμήματος αρμόδια εί-
ναι τα όργανα του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας. Ο 
υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρόε-
δρος του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλ-
λοντος και Νέων Τεχνολογιών, καθώς και τα λοιπά μέλη 
της Συνέλευσης του Τμήματος, συνεχίζουν να ασκούν τα 
καθήκοντά τους ως όργανα διοίκησης του νέου Τμήμα-
τος Ιστορίας- Αρχαιολογίας έως τη λήξη της θητείας τους.

β) αα) Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
μετονομάζεται σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Εργασίας, ββ) Το Τμήμα Διαχείρισης Περι-
βάλλοντος και Φυσικών Πόρων μετονομάζεται σε Τμήμα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος. Οι φοιτητές των Τμημάτων 
της παρούσας περίπτωσης, που κατά την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 δεν έχουν υπερβεί τη 
διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη 
του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρό-
γραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) 
εξάμηνα, έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον 
πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος μετά την μετο-
νομασία. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει 
αίτηση, που δεν ανακαλείται, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 
μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της 
Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον εξή-
ντα (60) ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας στην 
ιστοσελίδα του ιδρύματος και του οικείου Τμήματος. Οι 
φοιτητές διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση 
σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών. Με 
πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, ύστερα από 
σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η 
αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπου-
δών του Τμήματος πριν τη μετονομασία με μαθήματα 
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος μετά την 
μετονομασία. Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν εμπρόθε-
σμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος πριν τη μετονομασία και λαμ-
βάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά 
τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. Οι απόφοιτοι του 
Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πό-
ρων, μπορούν να πάρουν, ύστερα από παρακολούθηση 
και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικών μαθημάτων που 
καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, 
βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών 
τους με τον τίτλο του Τμήματος, όπως προκύπτει από 
τη μετονομασία. Η ανωτέρω βεβαίωση χορηγείται από 
τον Πρύτανη.

3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύο-
νται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών 
αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-
2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Νομικής, Επιστημών Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού και Γεωργικής Βιοτεχνολο-
γίας, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων 
καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από συνεκτίμηση 
των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 
τριάντα (30) Απριλίου του προηγούμενου έτους από το 
έτος έναρξης της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Η προ-
θεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.

4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λει-
τουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτω-
ση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και 
παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

5. Σε καθένα από τα Τμήματα Νομικής, Επιστημών 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Επιστήμης Βιοσυ-
στημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης και Τε-
χνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 
Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις 
μελών Δ.Ε.Π..

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που 
ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαιρούνται τα Τμήματα της Σχο-
λής Γεωπονικών Επιστημών, στα οποία η απαιτούμενη 
διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται 
σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των 
Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα 
με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκρο-
τείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, ύστερα 
από εισήγηση του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης 
της παραγράφου 1 του άρθρου 44, και στην οποία μετέ-
χουν μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για 
το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, σύμφω-
να με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται 
πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας 
(Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύ-
τερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 
80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 37

Πανεπιστημιακό Ερευνητικό 

Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

1. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύεται Πανεπιστημιακό 
Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του 
Ιδρύματος, με έδρα τη Ναύπακτο.

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η προαγωγή της διεπιστη-
μονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμο-
σμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς 
και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοι-
νωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της 
χώρας, β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοί-
των του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς 
και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες 
περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων, οι οποί-
οι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός 
Τμήματα, γ) η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να αντα-
ποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα 
που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα 
του και την υποστήριξη των φοιτητών του, δ) η παροχή 

dionisia
Highlight
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υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και ε) η 
προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πο-
λιτισμού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: 
α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα 
και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς 
τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του, β) συνερ-
γάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων του, γ) συνεργάζεται με δι-
εθνείς οργανισμούς, το Ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και 
ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδι-
ωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συνεταιρισμούς, 
επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών 
υγείας, και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας 
με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον 
πολιτισμό, δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπει-
ρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων 
του, ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα 
συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.

4. Στο Π.Ε.Κ. ιδρύεται Ινστιτούτο Κυτταρικών Θερα-
πειών.

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο απο-

τελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου 
Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους 
Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος 
και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην παράγραφο 7.

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμ-
βουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται 
να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον 
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.

γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) απο-
φασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση 
και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθμίζει θέματα λει-
τουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών 
του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο 
τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ., 
δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσω-
τερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή 
του Π.Ε.Κ., εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά 
αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του, στστ) απο-
φασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων 
α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου 
και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του, και 
ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες 
που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας της παραγράφου 13.

δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί 
το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ημερήσια δι-
άταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα 
θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο 
μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της 
πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας του Π.Ε.Κ..

ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις 
εξής αρμοδιότητες: αα) μεριμνά για την εφαρμογή των 
αποφάσεων του Συμβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δύο 
(2) έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ., την οποία 
υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο, γγ) υπογράφει 
ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, 
προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο 
πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
10 και δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από 
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παραγράφου 
13.

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή 
συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος 
ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.

α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρ-
μοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξι-
ακή πολιτική του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο 
προϋπολογισμό που αφορά στις δραστηριότητες του 
Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον 
προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, 
προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο 
στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παραγρά-
φου 10 και δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση 
για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των 
σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παραγράφου 13.

β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμο-
διότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του 
Ινστιτούτου, ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το 
ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτού-
του, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και 
δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται 
από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα 
στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παραγράφου 
13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα 
καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα 
αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής 
επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία-
ση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία με-
ταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται 
να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος της τριμελούς 
συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται 
από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ..

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των 
Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών 
είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία 
έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα 
σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., 
εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνη-
τικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδί-
δεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των 
υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία 
συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελεί-
ται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμά-
των της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν 
από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν 
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υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοπο-
θετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται 
από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, 
και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η 
θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυ-
ντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών 
επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η 
κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με 
την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης 
στο Α.Ε.Ι..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο 
Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Πανεπιστημίου για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμ-
βουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί 
να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις 
της Ελλάδας.

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τα-
κτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που 
χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο ειδικά για τη λειτουργία 
του ερευνητικού κέντρου,

β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του 
Ελληνικού Δημοσίου,

γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από 
τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή 
αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση 
μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την 
αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαρια-
σμό τρίτων,

ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευμα-
τικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,

στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που 
υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,

ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να 
διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από πε-
ριουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του 
Π.Ε.Κ..

10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγματο-
ποιείται ως εξής: α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων 
που προέρχονται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄, 
γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντι-
πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονομική 
διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων 
κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επι-
στημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του 
Ινστιτούτου, γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που 
αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον 
κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ., δ) μέρος της παρακράτησης 
υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας 
για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες 
του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυ-
ντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για 
τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη 
Σύγκλητο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και 

περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ.. Η 
συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων 
του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων 
αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε 
κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 67 του 
ν. 4485/2017.

11. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιδρύματος, 
ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχο-
λείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή 
έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.

12. Τα μέλη του Συμβουλίου της παραγράφου 5 και 
της συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν 
λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός 
από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια απο-
ζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. 
Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παραγράφου Δ΄ του ίδιου νόμου.

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα 
σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του 
ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:

α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων 
του,

β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν 
ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των 
Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών 
επιτροπών,

γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των 
μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,

δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος 
οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,

ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων 
του Π.Ε.Κ.,

στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστη-
μονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,

ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απα-
σχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,

η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε-
σμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων 
του,

θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων δι-
ανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,

ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ια) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση του ερευ-

νητικού κέντρου, την εύρυθμη λειτουργία του και την 
εκπλήρωση του σκοπού του.

14. Τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, μετονομάζο-
νται, συγχωνεύονται ή καταργούνται με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα 
από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος.
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ΘΕΜΑ: «1η Πράξη ανασυγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του 

Πανεπιστημίου Πατρών» 

 

Π Ρ Α Ξ Η   
Ο  

ΠΡΥΤΑΝΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 ν. 4610/2019, όπως ισχύουν 

2. Το υπ΄ αριθμ. 174/13.3.2020 ΦΕΚ (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) περί ορισμού Διευθυντή και μελών συντονιστικής Επιτροπής 

του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου 

Πατρών. 

3. Το υπ΄ αριθμ. 207/19.3.2020 ΦΕΚ (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) περί ορισμού Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του 

Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. 

4. Την Αριθμ. 108176/Ζ1  Υπουργική Απόφαση «Διαπιστωτική Πράξη  Εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 

Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών» ( ΦΕΚ 677/28.8.2020/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 

5. Την υπ΄ αριθμ:856/29554 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών επί του «Ορισμού τομέων 

ευθύνης και αρμοδιοτήτων στους εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΦΕΚ 

4022/Β/21.09.2020). 

6. Την υπ΄ αριθμ:859/29593 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών» στην υπ΄αριθμ.:174/10.09.2020 

συνεδρίαση της (ΦΕΚ 4022/Β/21.09.2020). 

7. Την υπ΄ αριθμ:597/27231 απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 678/ 28.08.2020 

Υ.Ο.Δ.Δ.). 

8. Την υπ΄ αριθμ:597/27231 απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 719/09.09.2020 

Υ.Ο.Δ.Δ.). 

 

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν ΕΙ 

 
την 1η ανασυγκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, 

ως ακολούθως: 

 

Πρόεδρος 

 

1. Παναγιώτης Δημόπουλος,  Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, καθηγητής Τμήματος Βιολογίας. 

 

Αντιπρόεδρος 

 

2. Γεώργιος Σπυρούλιας, Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής,  

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr    

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:ΩΩΛΕ469Β7Θ-1ΝΓ 

 

  Πάτρα 2α Οκτωβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 680/32284 
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Μέλη: 

 

3. Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Διευθυντής Ινστιτούτου Κυτταρικών 

Θεραπειών. 

4. Σταύρος  Τσιτσιρίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Διευθυντής του Ινστιτούτου 

Αρχαίου Θεάτρου. 

5. Αθανάσιος Δήμας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Διευθυντής του Ινστιτούτου Προηγμένων 

Τεχνολογιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων. 

6. Μιχαήλ Βραχάτης, Καθηγητής Τμήματος μαθηματικών, Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης. 

7. Αβραάμ Ζεληλίδης, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων.  

8. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής τμήματος Χημικών Μηχανικών, Διευθυντής του Ινστιτούτου Κυκλικής 

Οικονομίας. 

9. Θεόδωρος Τσέλιος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας. 

10. Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος,  Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστημών 

της Θάλασσας. 

11. Ζωή Λυγερού,  Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιατρικής Ακριβείας. 

                                                 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει 

τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. 

 

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών 

ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 4610/2019. 

 

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος. 

 

 

 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:                                                            

-Γραμματεία Πρυτανείας                                                         

-Αντιπρυτάνεις 

-Κοσμήτορες Σχολών 

-Πρόεδροι Τμημάτων 

-Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων 

-Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας 

-Αναφερόμενα μέλη 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αρχών ειδικών και δυσμενών συνθη-
κών διαβίωσης και πρόσθετου χρόνου άδειας, για 
τους υπηρετούντες σε απομακρυσμένες χώρες 
υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

2 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρ-
μογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγονων Αι-
μοποιητικών Κυττάρων της ΠΑΝ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟ-
ΗΘΕΙΑ».

3 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Μετα-
μόσχευσης Ήπατος του «Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ».

4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Μονάδα 
Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρχέ-
γονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του τμήματος 
Κλινικής Αιματολογίας του Β΄ Παθολογικού Τομέα 
του Γ.Ν.A. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

5 Έγκριση για την αποζημίωση υπερωριακής απα-
σχόλησης, καθώς και νυκτερινής εργασίμων ημε-
ρών και ημερήσιας ή νυκτερινής που παρέχεται 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων 
της Νοσοκομειακής Μονάδας Αμαλία Φλέμιγκ, 
μονίμων και ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Π2 – 29243 (1)
Καθορισμός αρχών ειδικών και δυσμενών συν-

θηκών διαβίωσης και πρόσθετου χρόνου άδειας, 

για τους υπηρετούντες σε απομακρυσμένες χώ-

ρες υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 8 του άρθρου 69 και την παρ. 4 του άρ-

θρου 95 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, 
ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου 
του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).

2. Τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών της 27ης Μαΐου 2020.

3. 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 (Α΄ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

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

Άρθρο 1
Πίνακας αρχών ειδικών συνθηκών διαβίωσης

α) Ως Αρχές ειδικών συνθηκών διαβίωσης ορίζονται 
οι ακόλουθες:

Πρεσβείες: Αβάνας, Αδδίς Αμπέμπα, Άγκυρας, Αλγε-
ρίου, Αμμάν, Άμπου Ντάμπι, Αμπούτζα, Ανόι, Βαγδάτης, 
Βηρυτού, Δαμασκού, Ερεβάν, Ισλαμαμπάντ, Καΐρου, 
Καμπέρρας, Καράκας, Κιέβου, Κινσάσας, Κουβέιτ, Λίμα, 
Μανίλας, Μεξικού, Μοντεβιδέο, Μόσχας, Μπακού, Μπαν-
γκόκ, Μπουένος Άυρες, Μπραζίλια, Ναϊρόμπι, Νέου 
Δελχί, Νουρ - Σουλτάν, Ντόχα, Ουέλλιγκτων, Πεκίνου, 
Πρετόριας, Ραμπάτ, Ριάντ, Σαντιάγο, Σαράγεβο, Σεούλ, 
Σκοπίων, Τελ Αβίβ, Τεχεράνης, Τζακάρτα, Τιράνων, Τιφλί-
δας , Τόκυο, Τρίπολης, Τύνιδας, Χαράρε, Χαρτούμ.

Γενικά Προξενεία: Αγίας Πετρούπολης, Αγίου Παύ-
λου, Αδελαΐδας, Αλεξάνδρειας, Αργυροκάστρου, Γιο-
χάνεσμπουργκ, Γκουανγκτζού, Ιεροσολύμων, Καΐρου, 
Κορυτσάς, Μαριούπολης, Μελβούρνης, Μοναστηρίου, 
Μόσχας, Νοβοροσίσκ, Οδησσού, Σαγκάης, Σίδνεϋ, Τζέ-
ντας, Χονγκ Κονγκ.

Προξενεία: Αδριανούπολης, Κέηπ Τάουν, Πέρθης.
Γραφεία Συνδέσμου: Πρίστινας.
β) Από τις Αρχές ειδικών συνθηκών του άρθρου 1 

παρ. α, οι ακόλουθες αποτελούν Αρχές δυσμενών συν-
θηκών διαβίωσης:

Πρεσβείες: Αδδίς Αμπέμπα, Άγκυρας, Αλγερίου, 
Αμπούτζα, Ανόι, Βαγδάτης, Δαμασκού, Ερεβάν, Ισλαμα-
μπάντ, Καράκας, Κινσάσας, Κουβέιτ, Μεξικού, Μπακού, 
Ναϊρόμπι, Νέου Δελχί, Νουρ - Σουλτάν, Πεκίνου, Ριάντ, 
Σκοπίων, Τεχεράνης, Τζακάρτα, Τιφλίδας,Τρίπολης, Χα-
ράρε, Χαρτούμ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Γενικά Προξενεία: Γκουανγκτζού, Μαριούπολης, Μο-
ναστηρίου, Οδησσού, Σαγκάης, Τζέντας.

Γραφεία Συνδέσμου: Πρίστινας.

Άρθρο 2
Πρόσθετος χρόνος αδείας για τους 
υπηρετούντες σε απομακρυσμένες
χώρες υπαλλήλους

Ο πρόσθετος χρόνος άδειας, που χορηγείται στους 
υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπη-
ρετούν σε απομακρυσμένες χώρες, καθορίζεται ως εξής:

Α/Α  ΧΩΡΑ ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΔΕΙΑΣ

1. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 11

2. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 14

3. ΒΡΑΖΙΛΙΑ 8

4. Η.Π.Α.

Άγιος Φραγκίσκος 10

Ατλάντα 8

Βοστόνη 7

Λος Άντζελες 10

Νέα Υόρκη 7

Ουάσιγκτον 7

Σικάγο 8

Τάμπα 8

Χιούστον 9

5. ΙΑΠΩΝΙΑ 9

6. ΚΑΝΑΔΑΣ

Βανκούβερ 9

Μόντρεαλ 7

Οττάβα 7

Τορόντο 7

7. ΚΙΝΑ - Χονγκ Κονγκ 9

8. ΚΟΥΒΑ 9

9. ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 17

10. ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 7

11. ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 8

12. ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 11

13. ΠΕΡΟΥ 11

13. ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 9

14. ΤΑΪΛΑΝΔΗ 7

15. ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 9

16. ΧΙΛΗ 12

Άρθρο 3
Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα-
ταργείται η υπ’ αρ. Π2-10033/05.03.2013 (Β΄ 675)όπως 
τροποποιηθείσα ισχύει, όμοιά της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. Γ2γ/31616 (2)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα 

Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγο-

νων Αιμοποιητικών Κυττάρων της ΠΑΝ/ΚΗΣ ΚΛΙ-

ΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑ-

ΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ".

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

2. τις διατάξεις των άρθρων 57, 64 και 65 του ν. 3984/
2011 (Α΄150), όπως ισχύουν,

3. τις διατάξεις της υπ’ αρ. Γ2γ/οικ.8451/2019 υπουργι-
κή απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονά-
δων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων» 
(Β΄384),

4. το π.δ. 26/2008 (Α΄ 51) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31-3-2004 για 
τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη 
δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη 
συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπι-
νων ιστών και κυττάρων (EEL102/7-4-2004) και τις συνα-
φείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9-2-2006) 
και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25-10-2006)» καθώς και των 
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δι-
ατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς 
και όσων διατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που εί-
ναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών και 
κυττάρων), όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 
129/2016 (Α΄ 229),

5. το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148), όπως ισχύει,

6. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύει,

7. τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

8. τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 (Α΄ 3)«Κανονισμός Λει-
τουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων»,

dionisia
Highlight
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9. τις διατάξεις της υπ΄αρ. Α3(γ)/ΓΠ/30752/26-4-2016 
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας στις Μονάδες Μεταμό-
σχευσης Μυελού των Οστών στο Πανεπιστημιακό Γε-
νικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» και 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»» υπουργική 
απόφαση (Β΄1377),

10. το υπ΄αρ. 8248/9-3-2020 έγγραφο από την Διοίκη-
ση της 6ης ΥΠΕ αναφορικά με αίτημα ανανέωσης άδειας 
λειτουργίας της Μονάδας Εφαρμογής Αρχέγονων Αι-
μοποιητικών Κυττάρων του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
Η ΒΟΗΘΕΙΑ».

11. το υπ’ αρ. 2490/19-5-2020 έγγραφο του ΕΟΜ, 
με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικού της 
από 30.04.2020 Συνεδρίασης του Δ/Σ του Φορέα (θέμα 
10ο), με τη θετική του πρόταση για τη χορήγηση 3 ετούς 
άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων 
και Αλλογενών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων της 
ΠΑΝ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ 
"ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ",

12. την υπ’ αρ. B2α/οικ 38704/19-6-2020 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθώς επίσης και στον προϋπολογισμό 
του αναφερόμενου ΝΠΔΔ,

13. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθώς επίσης και στον προϋπολογισμό 
του αναφερόμενου ΝΠΔΔ, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για τρία (3) έτη, στη 
Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέ-
γονων Αιμοποιητικών Κυττάρων της ΠΑΝ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (αρ. απόφ. 
εγκατ. Α3β/οικ.10638 (Β΄515/1988) του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ 
"ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ", στο πλαίσιο της οποίας λειτουρ-
γεί ειδική Μονάδα Αιματολογίας. Η προς αδειοδότηση 
Μονάδα Εφαρμογής, πληροί τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. Γ2γ/
οικ.8451/2019 με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις λειτουρ-
γίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων» υπουργική απόφαση (Β΄ 384). 

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας ορίζεται ο 
Καθηγητής Αιματολογίας Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, ο 
οποίος οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους 
φορείς και να υποβάλλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης 
της Μονάδας, σε κάθε περίπτωση μεταβολής των όρων 
και προϋποθέσεών της άδειας λειτουργίας της.

Η εν λόγω άδεια ανακαλείται με όμοια απόφαση που 
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Μ., εφόσον δια-
πιστωθεί ότι η Μονάδα παύσει να τηρεί τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ. 32838 (3)
    Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Με-

ταμόσχευσης Ήπατος του «Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ».

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

2. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν.3984/2011 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄150), όπως αυτό ισχύει,

3. τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει.

4. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), 
όπως ισχύει σήμερα

5. τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

6. τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ4α/36538/2012 υπουργι-
κής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπα-
γών οργάνων και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης 
άδειας λειτουργίας αυτών» (Β΄1262),

7. τις διατάξεις της υπ΄αρ. Α3γ/Γ.Π./3394/30-3-2017 
υπουργική απόφαση «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη 
Μονάδα Μεταμόσχευσης Ήπατος του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»» 
(Β΄ 1409),

8. τις διατάξεις της υπ΄αρ. Υ4α/οικ.25208/2013 κοινής 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ» (Β΄698), όπως ισχύει,

9. τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 (Α΄ 3) «Κανονισμός Λει-
τουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων»,

10. το υπ΄αρ. 5707/6-4-2020 έγγραφο από το «Γ.Ν.Α 
ΛΑΙΚΟ» με συνημμένο φάκελο τεκμηρίωσης του αιτήμα-
τος περί ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της Μονά-
δας Μεταμόσχευσης Ήπατος και το υπ΄αρ. 27371/2020 
έγγραφο από το Διοικητή της 1ης ΥΠΕ με τη σύμφωνη 
γνώμη του επί του αιτήματος,

11. το υπ’ αρ. 2556/25-5-2020 έγγραφο του ΕΟΜ, με 
το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικού της από 
30-4-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα (θέμα 1ο), 
με τη θετική του πρόταση για την ανανέωση της άδειας 
λειτουργίας της Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος,

12. την με ημερομηνία 12/6/2020 βεβαίωση από τον 
Δ/ντή της ΠΑΝ/ΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
καθ. Γ. Παπαθεοδωρίδη, περί μη απαίτησης ελέγχου Ιστο-
συμβατότητας για τη Μεταμόσχευση Ήπατος,

13. την υπ’ αρ. Β2α/ ΓΠ.οικ 38707/19-6-2020 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
προκύπτει η μη πρόκληση επιπλέον δαπάνης σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε και σε βάρος του 
προϋπολογισμού του «Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ»,







   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Γ2γ/Γ.Π./33512 
Καθορισμός τιμοκαταλόγου υπηρεσιών που πα-

ρέχει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων 

(Ε.Ο.Μ.) ή οι εποπτευόμενες από αυτόν Μονά-

δες κατά τη διαδικασία αναζήτησης, λήψης και 

μεταφοράς μοσχεύματος αρχέγονων αιμοποιη-

τικών κυττάρων, από τις Διεθνείς Δεξαμενές Ανα-

ζήτησης. 

 Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης»(Α΄ 133).

2) Τις διατάξεις των: παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 του 
ν. 3984/2011, «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 150) όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 140 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 43) και ισχύουν, του άρθρου 58 του 
ν. 3984/2011 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 141 του ν. 4600/2019 και ισχύουν και του άρ-
θρου 44 του ν. 3984/2011 όπως συμπληρώθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 4600/2019 και ισχύουν.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 26, και 50 του 
ν. 3984/2011, «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 150), όπως ισχύουν.

4) Τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουρ-
γίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α΄ 3).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98),σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6) Τις διατάξεις του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύουν.

8) Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 54713/18.7.2019 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγεί-
ας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας 
Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3105).

9) Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Α1α/οικ.59426/2019 από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας 
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΥΟΔΔ/578).

10) Το απόσπασμα πρακτικών της από 13.3.2020 Συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ (θέμα 
16ο) με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αρ. 
Γ2γ/Γ.Π./48773/5.07.2019 «Καθορισμός τιμοκαταλόγου 
υπηρεσιών που παρέχει ο Ε.Ο.Μ. ή οι εποπτευόμενες 
από αυτόν Μονάδες κατά τη διαδικασία αναζήτησης, 
λήψης και μεταφοράς μοσχεύματος αρχέγονων αιμο-
ποιητικών κυττάρων, από τις Διεθνείς Δεξαμενές Ανα-
ζήτησης» υπουργική απόφαση (Β΄  2864), και το υπ’ 
αρ. 2591/27.5.2020 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. 
του Φορέα.

11) Την υπ’ αρ. B1α/οικ.43230/2020 εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας.

12) Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋ-
πολογισμού του Ε.Ο.Μ., αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Κάθε αίτημα αναζήτησης και δυνητικής αξιοποί-

ησης μοσχεύματος του Εθνικού Μητρώου αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων (Ε.Μ.α.α.κ.) του άρθρου 58 του 
ν. 3984/2011 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 141 του ν. 4600/2019 και ισχύει, προερχό-
μενο από φορέα του εξωτερικού αρμόδιο στη χώρα του 
για το συντονισμό της διαδικασίας αναζήτησης-λήψης-
μεταφοράς μοσχεύματος α.α.κ. που προορίζεται για αλ-
λογενή μη συγγενική μεταμόσχευση, εφεξής «αρμόδιος 
φορέας εξωτερικού», χαρακτηρίζεται ως «διεθνές αίτημα 
αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ.» και υποβάλλεται αποκλει-
στικά στον Ε.Ο.Μ.

2. Κάθε αίτημα αναζήτησης μοσχεύματος α.α.κ. που 
προορίζεται για αλλογενή μη συγγενική μεταμόσχευση 
προερχόμενο από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του άρθρου 
57 του ν. 3984/2011 όπως ισχύει, εφεξής «αρμόδιος φο-
ρέας εσωτερικού», χαρακτηρίζεται ως «εγχώριο αίτημα 
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αναζήτησης μοσχεύματος α.α.κ.», υποβάλλεται αποκλει-
στικά στον Ε.Ο.Μ. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ανα-
ζήτησης, το νοσηλευτικό ίδρυμα μπορεί στη συνέχεια να 
υποβάλλει στον Ε.Ο.Μ. είτε «εγχώριο αίτημα αξιοποίησης 
του Ε.Μ.α.α.κ.», όταν διερευνάται η δυνητική αξιοποίηση 
μοσχεύματος του Εθνικού Μητρώου α.α.κ., είτε «εγχώριο 
αίτημα αξιοποίησης διεθνούς μητρώου α.α.κ.», όταν διε-
ρευνάται η δυνητική αξιοποίηση μοσχεύματος μητρώου 
α.α.κ. άλλης χώρας.

3. Στο πλαίσιο διεκπεραίωσης κάθε διεθνούς αιτήμα-
τος αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ, της παρ. 1:

α. Ο Ε.Ο.Μ. συντονίζει τη διαδικασία αναζήτησης-λή-
ψης-μεταφοράς μοσχεύματος α.α.κ. στην οποία συμ-
μετέχουν κυρίως τα αδειοδοτημένα κέντρα δοτών του 
άρθρου 141 του ν. 4600/2019, εφεξής «κέντρα δοτών», 
οι αδειοδοτημένοι οργανισμοί προμήθειας του άρθρου 
51 του ν. 3984/2011, εφεξής «οργανισμοί προμήθειας» 
και οι αδειοδοτημένες δημόσιες τράπεζες ομφαλοπλα-
κουντιακού αίματος του άρθρου 55 του ν. 3984/2011, 
εφεξής «τράπεζες Οπ.Α.».

β. Ο Ε.Ο.Μ., οι οργανισμοί προμήθειας, τα κέντρα 
δοτών και οι τράπεζες Οπ.Α. καταναλώνουν υπηρεσίες 
υγείας και λοιπές υπηρεσίες που είτε παράγουν με «ίδια 
μέσα» είτε προμηθεύονται από «εξωτερικούς παρόχους». 
Τόσο οι υπηρεσίες που παράγονται με ίδια μέσα όσο και 
αυτές που παρέχονται από εξωτερικούς παρόχους δια-
κρίνονται σε υπηρεσίες υγείας και σε λοιπές υπηρεσίες 
και αγαθά.

γ. Ο Ε.Ο.Μ. με τη συνεργασία των κέντρων δοτών, των 
οργανισμών προμήθειας και των τραπεζών Οπ.Α., που 
παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, καταγράφει και 
βεβαιώνει κατά την εξέλιξη της συντονιστικής διαδικα-
σίας τις υπηρεσίες που καταναλώνονται κατά τη διεκπε-
ραίωση του διεθνούς αιτήματος και περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα Ι.

δ. Ο Ε.Ο.Μ., μετά τη βεβαιωμένη κατανάλωση των υπη-
ρεσιών, εκδίδει ένα ή περισσότερα τιμολόγια, τα οποία 
αποστέλλει στον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού προς 
εξόφληση, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, 
και το ποσό αποδίδεται σε τραπεζικό λογαριασμό του 
Ε.Ο.Μ., κατά το δυνατόν εντός διαστήματος 30 ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής τους.

4. Θεσπίζεται ο «τιμοκατάλογος υπηρεσιών διεκπεραί-
ωσης διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ.» 
του Παραρτήματος Ι που περιλαμβάνει κατάλογο του 
συνόλου των υπηρεσιών και των τιμών τους που χρη-
σιμοποιεί ο Ε.Ο.Μ. για την έκδοση των τιμολογίων προς 
τον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού είτε στην περίπτωση 
αιτήματος αξιοποίησης του «Μητρώου Δοτών α.α.κ.» 
(Παράρτημα I: Μέρος Α) είτε στην περίπτωση αιτήματος 
αξιοποίησης του «Μητρώου Μονάδων Οπ.α.» (Παράρτη-
μα Ι: Μέρος Β) και ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικα-
σίας διεκπεραίωσης του αιτήματος και την βεβαιωμένη 
κατανάλωση υπηρεσιών.

5. Με ευθύνη του Ε.Ο.Μ. ο τιμοκατάλογος του Πα-
ραρτήματος Ι κοινοποιείται στους αρμόδιους φορείς 
του εξωτερικού που είναι σε γνώση του Οργανισμού, 
καθώς επίσης και σε κάθε άλλον αρμόδιο φορέα του 
εξωτερικού που υποβάλλει στον Ε.Ο.Μ. διεθνές αίτημα 
αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ.

6. Κάθε κωδικός του καταλόγου μπορεί να αντιστοιχεί 
είτε σε μεμονωμένη υπηρεσία είτε σε δέσμη υπηρεσιών 
και έχει διακριτή τιμή. Στον τιμοκατάλογο του Παραρτή-
ματος Ι δύνανται να περιλαμβάνονται παρεχόμενες υπη-
ρεσίες με ένδειξη τιμής «Διακύμανση» σε περιπτώσεις 
που η τιμή διαμορφώνεται συναρτήσει ενός ή περισσο-
τέρων παραγόντων. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ε.Ο.Μ. για 
κάθε συγκεκριμένο αίτημα και όταν απαιτείται εκτιμά την 
τιμή της υπηρεσίας σε συνεργασία με τα κέντρων δοτών, 
τους οργανισμούς προμήθειας και τις τράπεζες Οπ.Α. και 
ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού.

7. Στο πλαίσιο διαχείρισης των εσόδων που εισπράττει 
ο Ε.Ο.Μ. από τους αρμόδιους φορείς εξωτερικού για την 
διεκπεραίωση κάθε διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης 
του Ε.Μ.α.α.κ.:

α. Ο Ε.Ο.Μ. είναι αρμόδιος για την αποζημίωση των 
υπηρεσιών που καταναλώθηκαν κατά τη διεκπεραίωση 
του διεθνούς αιτήματος εκτός των περιπτώσεων όπου 
από τον νόμο απαιτείται η αποζημίωση των δαπανών να 
γίνεται υποχρεωτικά μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οπότε και μετα-
φέρονται τα σχετικά ποσά από τον Ε.Ο.Μ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

β. Από τα συνολικά έσοδα που εισπράττει ο Ε.Ο.Μ. για 
την διεκπεραίωση διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης του 
Ε.Μ.α.α.κ., αποζημιώνονται ο Ε.Ο.Μ., τα κέντρα δοτών, οι 
οργανισμοί προμήθειας και οι τράπεζες Οπ.Α. με τη συ-
νεργασία των οποίων έχουν παραχθεί οι υπηρεσίες του 
Παραρτήματος Ι που η κατανάλωσή τους έχει βεβαιωθεί 
μέσω της συντονιστικής διαδικασίας του Ε.Ο.Μ.

γ. Για την παραγωγή των υπηρεσιών του Παραρτήμα-
τος Ι ο Ε.Ο.Μ παρέχει πρωτίστως υπηρεσίες «Διαχείρι-
σης Διεθνούς αιτήματος και Συντονισμού διαδικασίας 
αναζήτησης- λήψης-μεταφοράς μοσχεύματος», τα κέ-
ντρα δότη παρέχουν υπηρεσίες πρωτίστως «Διαχείρισης 
Δότη», ενώ οι οργανισμοί προμήθειας και οι τράπεζες 
Οπ.Α παρέχουν πρωτίστως υπηρεσίες «Διαχείρισης μο-
σχεύματος α.α.κ.».

δ. Η αποζημίωση των φορέων που συνεργάζονται για 
την παραγωγή των υπηρεσιών του Παραρτήματος Ι γί-
νεται με βάση τις τιμές του Παραρτήματος ΙΙ και αφορά 
στο σύνολο των υπηρεσιών του εδαφίου (β) της παρα-
γράφου 3.

ε. Μετά τη βεβαιωμένη είσπραξη του ποσού που αντι-
στοιχεί σε κάθε τιμολόγιο που αποστέλλει ο Ε.Ο.Μ. στους 
αρμόδιους φορείς του εξωτερικού, ενημερώνονται οι 
αδειοδοτημένοι φορείς που συνεργάστηκαν στην πα-
ραγωγή των υπηρεσιών κάθε εισπραχθέντος τιμολογίου 
και εκδίδουν σχετικά τιμολόγια που αποστέλλουν στον 
Ε.Ο.Μ. προς εξόφληση. Τα κέντρα δοτών, οι οργανισμοί 
προμήθειας και οι τράπεζες Οπ.Α. δεν αποζημιώνονται 
για υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε τιμολόγια του 
Ε.Ο.Μ. προς τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού και 
δεν έχουν εξοφληθεί.

στ. Τα έσοδα του Ε.Ο.Μ. από τη διεκπεραίωση διε-
θνών αιτημάτων αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ. αποτελούν 
πρόσθετο πόρο του Οργανισμού για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων και την επίτευξη των σκοπών του στον 
τομέα της μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη και 
αξιοποίηση του Ε.Μ.α.α.κ. καθώς και στην αποτελεσμα-
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τική συμμετοχή του Οργανισμού στο διεθνές σύστημα 
ανταλλαγής μοσχευμάτων α.α.κ.

ζ. Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του 
αρθρ. 51 του ν. 3984/2011 που λειτουργούν ως οργα-
νισμοί προμήθειας, λαμβάνουν μέριμνα για την άμεση 
ενίσχυση των μονάδων τους στις οποίες διενεργούνται οι 
συλλογές μοσχευμάτων αρχέγονων αιμοποιητικών κυτ-
τάρων που προορίζονται για αλλογενή μεταμόσχευση. 
Για το σκοπό αυτό οφείλουν να δαπανούν σε ετήσια βάση 
ποσοστό τουλάχιστον 75% επί των συνολικών εσόδων 
που προέρχονται από την αποζημίωση των οργανισμών 
προμήθειας, για τις υπηρεσίες που παρείχαν στη διεκπε-
ραίωση διεθνών αιτημάτων αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ, 
με βάση τις τιμές του παραρτήματος ΙΙ. Σε ετήσια βάση 
αξιολογείται από το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Μ. ο 
βαθμός ενίσχυσης των μονάδων που διενεργούν τις εν 
λόγω συλλογές μοσχευμάτων, στη βάση στοιχείων που 
ο Οργανισμός ζητά και λαμβάνει από τις διοικήσεις των 
αντίστοιχων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και εισηγείται στο 
Υπουργείο Υγείας μέτρα βελτιστοποίησης της διαχείρι-
σης των ποσών που αντιστοιχούν στην αποζημίωση των 
υπηρεσιών συλλογής μοσχευμάτων α.α.κ.

8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Μ. 
καθορίζεται και εγκρίνεται η διαδικασία διεκπεραίωσης 
διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ. α) στην 
περίπτωση αιτήματος αξιοποίησης του μητρώου δοτών 
α.α.κ. και β) στην περίπτωση αιτήματος αξιοποίησης του 
μητρώου μονάδων Οπ.Α. Η εφαρμογή της διαδικασίας 
κατά το μέρος που αναλογεί στα κέντρα δοτών, τους 
οργανισμούς προμήθειας και τις τράπεζες Οπ.Α. είναι 
υποχρεωτική και η μη εφαρμογή της από κάποιο φορέα 
αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειάς του. Με αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Μ. μπορεί επίσης 
να καθορίζονται:

α. Η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής ή όρια τι-
μών για τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙ με ένδειξη 
«Διακύμανση».

β. Υπηρεσίες υγείας και οι λοιπές υπηρεσίες και αγαθά 
του Παραρτήματος ΙΙ με ένδειξη «Διακύμανση» που η 
κατανάλωσή τους δεν είναι αποδεκτή για αποζημίωση.

γ. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας τεκμηρίωσης της 
κατανάλωσης των υπηρεσιών και αγαθών και της διαδι-
κασίας αποζημίωσης.

δ. Κάθε άλλη επιμέρους διαδικασία ή λεπτομέρεια που 
διασφαλίζει την ασφαλή, αποτελεσματική και αποδοτική 
διεκπεραίωση του διεθνούς αιτήματος.

9. Ο Ε.Ο.Μ. παρακολουθεί και διασφαλίζει την ασφαλή, 
αποτελεσματική και αποδοτική διεκπεραίωση των διε-
θνών αιτημάτων αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ.

10. Μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 
του άρθρου 58 του ν. 3984/2011 όπως αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν. 4600/2019 και ισχύ-
ουν, η παρούσα απόφαση ισχύει άμεσα και εφαρμόζεται 
για τους φορείς που υποβάλλουν το αρχείο δοτών τους 
στον Ε.Ο.Μ. προκειμένου να δημιουργηθεί το Ε.Μ.α.α.κ.

Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. μπορεί 
κάποιος από τους εν λόγω φορείς να αποκλείεται από το 
σύνολο ή από τμήμα της διαδικασίας διεκπεραίωσης των 
διεθνών αιτημάτων που αφορούν δότες του Ε.Μ.α.α.κ. 
προερχόμενους από το αρχείο του. Στην περίπτωση 
αυτή εφόσον κριθεί από τον Ε.Ο.Μ. εφικτή η αξιοποί-
ηση των υποψήφιων δοτών του φορέα, ασκεί ο Ε.Ο.Μ. 
τις αρμοδιότητες του αποκλεισθέντος φορέα ο οποίος 
υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
που του ζητά ο Ε.Ο.Μ. για τους υποψήφιους δότες του 
αρχείου του.

11. Ο Ε.Ο.Μ. σε συνεργασία με τα κέντρα δότη, τους 
οργανισμούς προμήθειας και τις τράπεζες Οπ.Α κατα-
βάλλει κάθε προσπάθεια αναζήτησης και είσπραξης από 
τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού των ποσών που 
αναλογούν ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες που κατα-
ναλώθηκαν για την διεκπεραίωση αιτημάτων τους που 
υποβλήθηκαν στον Ε.Ο.Μ. πριν την έκδοση της παρού-
σας, σε όσες περιπτώσεις αυτά δεν έχουν καταβληθεί 
μέχρι σήμερα στους αρμόδιους φορείς (ΕΟΜ, κέντρα 
δότη, οργανισμούς προμήθειας, τράπεζες Οπ.Α.) της 
χώρας. Μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΜ και από-
φαση του Υπουργού Υγείας τα ποσά που εισπράττονται 
επιμερίζονται και αποδίδονται από τον Ε.Ο.Μ. στους φο-
ρείς που συνέβαλλαν στην διεκπεραίωση των σχετικών 
αιτημάτων.

Παράρτημα Ι: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑ-
ΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: Τιμοκατάλογος υπηρεσιών διεκπεραίωσης 
διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης του Μητρώου Δοτών 
του Ε.Μ.α.α.κ.

ΜΕΡΟΣ Β: Τιμοκατάλογος υπηρεσιών διεκπεραίωσης 
διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης του Μητρώου Μονά-
δων Οπ.Α. του Ε.Μ.α.α.κ.

Παράρτημα ΙΙ: ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ-
ΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.α.α.κ., ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑ-
ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

ΜΕΡΟΣ Α’: Κατανομή ποσών αποζημίωσης για μοσχεύ-
ματα του Μητρώου Δοτών α.α.κ.

ΜΕΡΟΣ Β’: Κατανομή ποσών αποζημίωσης για μοσχεύ-
ματα του Μητρώου Μονάδων Οπ.Α.

dionisia
Highlight
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 :             
     . . . . .. 

01.  HLA 

   

01.01 HLA- A Low Resolution 150€ 

01.02 HLA-A Intermediate Resolution 200€ 

01.03 HLA – A High Resolution 250€ 

01.04 HLA – B Low Resolution 170€ 

01.05 HLA – B Intermediate Resolution 200€ 

01.06 HLA – B High Resolution 250€ 

01.07 HLA – C Low Resolution 170€ 

01.08 HLA – C Intermediate Resolution 200€ 

01.09 HLA – C High Resolution 250€ 

01.10 HLA – DRB1 Low Resoluton 160€ 

01.11 HLA – DRB1 High Resoluton 250€ 

01.12 HLA – DQB1 High Resoluton 250€ 

01.13 HLA – DPB1 High Resoluton 250€ 

01.14 HLA – DQA1 High Resoluton 250€ 

01.15 HLA – DPA1 High Resoluton 250€ 
 

02.   

02.01   500€ 

02.02    

02.03    (   )  
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03.  
 

03.01      400€ 

03.02     16.000€ 

03.03    ( ) 20.000€ 

03.04     18.000€ 

03.05    ( ) 22.000€ 

03.06   6.000€ 

03.07  ( ) 8.000€ 

03.08    
 

04. /  
 

04.01 /        1.000€ 

04.02 /         2.000€ 

04.03        3.000€ 

04.04      16.000€ 

04.05   1.000€ 

 

 :      
    . .  . . . . .. 

 

05.    
 

05.01    .  20.000€ 

05.02   (2)  . (     ) 30.000 € 

05.03    
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   . . . . .,     

 . 

 ’:           
. . .. 

01.  HLA 

    
 

 
 

01.01 HLA- A Low Resolution 22€ 128€ - 

01.02 HLA-A Intermiate Resolution 30€ 170€ - 

01.03 HLA – A High Resolution 38€ 212€ - 

01.04 HLA – B Low Resolution 25€ 145€ - 

01.05 HLA – B Intermediate Resolution 30€ 170€ - 

01.06 HLA – B High Resolution 38€ 212€ - 

01.07 HLA – C Low Resolution 25€ 145€ - 

01.08 HLA – C Intermediate Resolution 30€ 170€ - 

01.09 HLA – C High Resolution 38€ 212€ - 

01.10 HLA – DRB1 Low Resoluton 24€ 136€ - 

01.11 HLA – DRB1 High Resoluton 38€ 212€ - 

01.12 HLA – DQB1 High Resoluton 38€ 212€ - 

01.13 HLA – DPB1 High Resoluton 38€ 212€ - 

01.14 HLA – DQA1 High Resoluton 38€ 212€ - 

01.15 HLA – DPA1 High Resoluton 38€ 212€ - 
 

02.   
 

    
 

 
 

02.01   75€ 425€ - 

02.02   -  - 

02.03    (   
) 

-  - 
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03.  
 

    
 

 
 

03.01      60€ 340€ - 

03.02    
 

2.400€ 9.600€ 4.000€ 

03.03    
( ) 

3.000€ 12.000€ 5.000€ 

03.04     2.700€ 10.800€ 4.500€ 

03.05    ( ) 3.300€ 13.200€ 5.500€ 

03.06   900€ 3.600€ 1.500€ 

03.07  ( ) 1.200€ 4.800€ 2.000€ 

03.08   - -  
 

04. /  
 

    
 

 
 

04.01 /    
    

150€ 850€ - 

04.02 /    
    

300€ 1.200 € 500€ 

04.03      
  

450€ 1.800€ 750€ 

04.04     
 

2.400€ 9.600€ 4.000€ 

04.05   150€ 600€ 250€ 

 ’:            
. .. 

05.    
 

    .  

05.01    .  3.000€ 17.000€ 

05.02    . (  
  ) 

4.500€ 25.500 € 

05.03   -  

Mετά τη δημοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει η υπ’ αρ. Γ2γ/Γ.Π./48773/2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 2864).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ GMP 

 

 

 

 

Παράρτημα B 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείται, συντηρείται και 

διακριβώνεται στο σύνολο του εξοπλισμού του Προγράμματος Μεταμόσχευσης. 

2. ΣΚΟΠΟΣ 

Η διαδικασία έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για την 

συλλογή, επεξεργασία, κατάψυξη, αποθήκευση, μεταφορά και έγχυση των κυτταρικών 

προϊόντων διατηρείται σε κατάσταση καλής λειτουργίας, ενώ για το σύνολο του εξοπλισμού 

μετρήσεων και δοκιμών εξασφαλίζεται η ακρίβεια των μετρήσεων. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΥΛΙΚΑ 

- 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

4.1. Γενικά 

Το σύνολο του εξοπλισμού του Προγράμματος Μεταμόσχευσης καταγράφεται, χρεώνεται σε 

υπευθύνους διαχείρισης, και παρακολουθείται για την επάρκειά του, ώστε να διασφαλίζεται η 

διαθεσιμότητα και απροβλημάτιστη λειτουργία του. 

4.2. Παραλαβή και χρέωση εξοπλισμού 

Κάθε νέο μηχάνημα ή εξοπλισμός, αφού παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με 

τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις (βλέπε  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), παραδίδεται στο πρόγραμμα μεταμόσχευσης και παραλαμβάνεται μαζί με τα 

συνοδευτικά έγγραφα και πιστοποιητικά από το Δντή του Προγράμματος Μεταμόσχευσης και 

τον υπεύθυνο του αρμόδιου τμήματος (πχ μονάδα συλλογής, επεξεργασίας κλπ) ο οποίος τον 

χρεώνει κατάλληλα στον αρμόδιο για τη διαχείρισή του (Υπεύθυνος Διαχείρισης Εξοπλισμού). 

4.3. Εγγραφή εξοπλισμού και ενημέρωση αρχείων 

◼ Ο υπεύθυνος διαχείρισης του εξοπλισμού, εγγράφει τον εξοπλισμό στο   ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.  

◼ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το είδος της συντήρησης καθώς και το είδος και συχνότητα διακρίβωσης, 

εξετάζεται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης και με βάση πάντα τα όσα 

ορίζονται στα εγχειρίδια λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού, και 

καταγράφεται στο   ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

◼ Για κάθε νέο εξοπλισμό συμπληρώνεται αυτοκόλλητο καρτελάκι με τα βασικά στοιχεία του 

εξοπλισμού το οποίο κολλιέται επάνω στον εξοπλισμό σε εμφανές σημείο ως ταυτότητα. 

◼ Για κάθε νέο εξοπλισμό συμπληρώνεται η  ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με τα 

απαραίτητα στοιχεία και τηρείται στο αρχείο του υπευθύνου διαχείρισης του εξοπλισμού 

σύμφωνα με το   ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

◼ Εναλλακτικά με την  ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, δύναται να συμπληρώνεται 

και να χρησιμοποιείται βιβλίο (ημερολόγιο) παρακολούθησης εξοπλισμού, στο οποίο θα 

καταγράφονται τα ίδια στοιχεία από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Εξοπλισμού. Στην 

περίπτωση αυτή, το βιβλίο παρακολούθησης εξοπλισμού, αντικαθιστά τη  ΚΑΡΤΕΛΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ όπου αυτή αναφέρεται στην παρούσα διαδικασία. 
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◼ Για κάθε νέο εξοπλισμό παραλαμβάνονται και εξετάζονται τα συνοδευτικά έγγραφα που 

προβλέπονται από τη διαδικασία προμήθειας (βλέπε  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), και αρχειοθετούνται στο αρχείο διαχείρισης του εξοπλισμού του τμήματος. 

4.4. Παρακολούθηση εξοπλισμού 

4.4.1. Γενικά 

Η παρακολούθηση και διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού είναι ευθύνη του 

Υπεύθυνου Διαχείρισης Εξοπλισμού έτσι όπως αυτός ορίζεται με βάση το ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

4.4.2. Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού 

Ο υπεύθυνος διαχείρισης εξοπλισμού παρακολουθεί τα προγράμματα προληπτικών 

συντηρήσεων κάθε μηχανήματος / εξοπλισμού που προβλέπονται από τα τεχνικές 

οδηγίες.  

Στα προβλεπόμενα διαστήματα, κατόπιν συνεννόησης με τους χρήστες του εξοπλισμού, 

καλεί τους αρμόδιους για τη διενέργεια της συντήρησης. 

Η διενέργεια προληπτικών συντηρήσεων πρέπει να γίνεται από τους κατάλληλους 

Υπεύθυνους Τεχνικής Υποστήριξης (εξουσιοδοτημένα συνεργεία, κατασκευαστής, τεχνική 

υπηρεσία νοσοκομείου κλπ). 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Εξοπλισμού επιβλέπει τις εργασίες προληπτικής συντήρησης 

και ευθύνεται για την παραλαβή του συντηρημένου εξοπλισμού. 

4.4.3. Επιδιόρθωση προβλημάτων εξοπλισμού 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη ή δυσλειτουργία, ο όποιος χειριστής πρέπει 

άμεσα να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Εξοπλισμού, ο οποίος θα αξιολογήσει το 

πρόβλημα και αν το κρίνει απαραίτητο θα καλέσει τον Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης 

του εξοπλισμού όπως αυτός ορίζεται στο   ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑΣ. 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Εξοπλισμού επιβλέπει τις εργασίες επιδιόρθωσης και ευθύνεται 

για τον έλεγχο της επιδιόρθωσης της βλάβης. 

4.4.4. Βαθμονόμηση εξοπλισμού 

Ο υπεύθυνος διαχείρισης εξοπλισμού παρακολουθεί τις προβλεπόμενες ημερομηνίες 

διακρίβωσης του εξοπλισμού, και καλεί τους αρμόδιους για τη διακρίβωση στα χρονικά 

διαστήματα που προβλέπονται.  

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Εξοπλισμού επιβλέπει τις εργασίες διακρίβωσης και ευθύνεται 

για την παραλαβή του διακριβωμένου εξοπλισμού. 

Κάθε φορά που διακριβώνεται εξοπλισμός, τοποθετείται αυτοκόλλητο με την ημερομηνία 

διακρίβωσης καθώς και την ημερομηνία επόμενης διακρίβωσης με ευθύνη του Υπευθύνου 

Διαχείρισης Εξοπλισμού. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί απορρύθμιση εξοπλισμού ο οποίος επηρεάζει την 

ποιότητα των προϊόντων, γίνεται διερεύνηση στα προϊόντα που επεξεργάστηκαν με τον 

εξοπλισμό αυτό κατά τη διάρκεια της αβεβαιότητας. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ με ευθύνη του ΥΣΔΠ. 
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4.4.5. Ενέργειες σε περίπτωση δυσλειτουργίας εξοπλισμού 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος σε εξοπλισμό το οποίο θα 

αξιολογηθεί ότι ενδέχεται να έχει επηρεάσει σημαντικά χαρακτηριστικά προϊόντων, 

εξετάζεται η περίοδος ύπαρξης του προβλήματος και για αυτή τη περίοδο εξετάζονται όλα 

τα προϊόντα που επεξεργάστηκαν εάν υπάρχει η δυνατότητα. 

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η διαδικασία   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

4.4.6. Ενημέρωση αρχείων 

Κατόπιν των όποιων εργασιών προληπτικής συντήρησης, επιδιόρθωσης βλάβης ή 

διακρίβωσης, θα πρέπει να ενημερωθεί το  ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και 

να υπογράψει ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης ή διακρίβωσης. 

5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

◼ Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Εξοπλισμού ευθύνεται για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας 

του εξοπλισμού που του έχει χρεωθεί 

◼ Ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης του κάθε μηχανήματος διενεργεί τις εργασίες 

προληπτικής συντήρησης και επιδιόρθωσης κατόπιν βλάβης 

◼ Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Εξοπλισμού έγκαιρα για τα 

όποια προβλήματα εμφανίζονται στη λειτουργία του εξοπλισμού και να συνεργάζεται κατά τη 

διάρκεια των όποιων εργασιών συντήρησης, επιδιόρθωσης ή διακρίβωσης. 

6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

◼ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 

◼ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

7. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- 

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

- 

9. ΑΡΧΕΙΑ 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Εξοπλισμού, τηρεί αρχείο με τα παρακάτω έγγραφα: 

◼ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ή ισοδύναμο βιβλίο παρακολούθησης εξοπλισμού 

◼ Αναφορά ορθής εγκατάστασης (installation qualification report). 

◼ Αναφορές συντήρησης, επισκευής, διακρίβωσης κλπ του εξοπλισμού ανάλογα με το είδος 

του εξοπλισμού. 

◼ Εγχειρίδια / οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης κλπ. 

◼ Πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις ή άλλου είδους δηλώσεις συμμόρφωσης ανάλογα με την 

περίπτωση. 

◼ Κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με την καλή λειτουργία του εξοπλισμού. 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται η παρακολούθηση 
περιβαλλοντικών συνθηκών στα πλαίσια του προγράμματος μεταμόσχευσης. 

2. ΣΤΟΧΟΣ 

Στόχος της διαδικασίας είναι να εξασφαλίσει τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες 
για τη διασφάλιση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών αναλωσίμων, τεχνολογικού 
εξοπλισμού και προϊόντων κυτταρικών θεραπειών, που επηρεάζονται από αυτές. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΥΛΙΚΑ 

◼ Σύστημα παρακολούθησης και ειδοποίησης περιβαλλοντικών παραμέτρων του 
χώρου κρυοσυντηρησης (Data logger: LOG210 5005-0210-TS20PHL,S/N: 
21021020021, Αισθητήρας Οξυγόνου  Analox O2NE+ Oxygen Depletion Monitor, 
S/N:110367).  

◼ Ηλεκτρονικό Σύστημα παρακολούθησης και ειδοποίησης μέσω ενσωματωμένων 
αισθητήρων, θερμοκρασιών των δεξαμενών κρυοσυντήρησης (Bulding 
Management System-BMS) 

◼ Σύστημα Παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στους χώρους: 
Συλλογής και Επεξεργασίας (Data logger: LOG210 5005-0210-TS20PHL S/N: 
21021020024 και LOG210 5005-0210-TS20PHL S/N: 21019020010 αντίστοιχα). 

◼ Σύστημα Παρακολούθησης Θερμοκρασιών Ψυγείων μέσω ενσωματωμένων 
θερμόμετρων : HAIER DW-86L388J (S/N: BE0H94E1T0), SANYO MDF-U5386S 
(S/N:70407367), SANYO MDF-U5411 (S/N: 70304440), ANGELANTONI MINI 90C 
(S/N: 38715). 

◼ Σύστημα παρακολούθησης δεξαμένης υγρού αζώτου για τροφοδοσία συσκευής 
ελεγχόμενης κρυοκατάψυξης μοσχευμάτων. 

◼ Ο τεχνολογικός εξοπλισμός και τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται για 
ειδικές μετρήσεις πχ. λήψη δειγμάτων για μικροβιακούς ελέγχους, περιγράφονται 
στα επιμέρους πρωτόκολλα. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

4.1. Σχεδιασμός παρακολούθησης συνθηκών 

Ο σχεδιασμός για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών υπαγορεύεται από 
τους εξής παράγοντες: 

◼ Την ασφάλεια των ασθενών, δοτών και προσωπικού. 

◼ Τα αναλώσιμα υλικά ή/και προϊόντα, τα οποία επηρεάζονται από τις υπό εξέταση 
περιβαλλοντικές συνθήκες (πχ. ευπαθή υλικά, υλικά τα οποία έχουν συγκεκριμένες 
απαιτήσεις διατήρησης από τον κατασκευαστή, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα τα 
οποία διατηρούνται ή υφίστανται επεξεργασία σε συγκεκριμένες συνθήκες σύμφωνα 
με διεθνείς οδηγίες ή πρωτόκολλα). 

◼ Ο βαθμός επίδρασης συγκεκριμένων παραμέτρων στα παραπάνω υλικά ή/και 
προϊόντα. 
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◼ Ο βαθμός επίπτωσης της όποιας αλλοίωσης στο τελικό προϊόν κυτταρικής 
θεραπείας. 

Η ανάλυση του κινδύνου αρνητικών επιπτώσεων, γίνεται σε κάθε περίπτωση κατά το 
σχεδιασμό της κάθε διεργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΔΠ. 

 

4.2. Παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στο χώρο 
Κρυοσυντήρησης. 

Η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασίας και υγρασίας) 
πραγματοποιείται με τη χρήση καταγραφικού LOG210 5005-0210-TS20PHL,S/N: 
21021020021 (με συχνότητα καταγραφής 5min), με όρια θερμοκρασίας κυμαινόμενα 
από 20-24οC ± 5 οC και υγρασίας 60%±  5%.  

Η παρακολούθηση των επιπέδων οξυγόνου στο χώρο (λόγω της ύπαρξης αζώτου) 
χρησιμοποιείται Αισθητήρας Οξυγόνου  Analox O2NE+ Oxygen Depletion Monitor, 
S/N:110367 με αποδεκτά όρια 20% ± 2%. Σε περίπτωση απόκλισης υπάρχει οπτικήε 
ένδειξη στην είσοδο του χώρου ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

Στο χώρο λειτουργεί συνεχώς κλιματισμός και την επίτευξη των ορίων θερμοκρασίας-
υγρασίας. Σε περίπτωση απόκλισης υπάρχει παράθυρο. 

 

4.3. Παρακολούθηση θερμοκρασιών δεξαμενών υγρού αζώτου 

Η παρακολούθηση των θερμοκρασιών στις δεξαμενές υγρού αζώτου γίνεται με χρήση 
ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης (BMS) και ειδοποίησης με ειδικούς 
αισθητήρες και συνεχή παρακολούθηση των θερμοκρασιών. 

Σε περίπτωση θερμοκρασιών εκτός ορίων, ενεργοποιείται αυτόματα σύστημα 
ειδοποίησης το οποίο ενημερώνει τους υπευθύνους με email. 

Τα όρια ειδοποίησης ορίζονται από την υπεύθυνη του εργαστηρίου και έχουν τεθεί ως 
εξής: 

◼ Θερμοκρασία ≤-155οC. 

 

          Σύστημα BMS 
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4.4. Παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στους χώρους: Συλλογής 
και Επεξεργασίας 

Η θέρμανση και ο εξαερισμός των χώρων του Νοσοκομείου ρυθμίζονται κεντρικά από 
την Τεχνική Υπηρεσία του. 

Η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασίας και υγρασίας) 
στους ανωτέρω χώρους πραγματοποιείται με τη χρήση καταγραφικών LOG210 5005-
0210-TS20PHL S/N: 21021020024 και LOG210 5005-0210-TS20PHL S/N: 
21019020010 αντίστοιχα (με συχνότητα καταγραφής 5min), με όρια θερμοκρασίας 
κυμαινόμενα από 20-24οC ± 5 οC και υγρασίας 60%±  5%. 

Σε περίπτωση απόκλισης υπάρχουν στο χώρο κλιματισμός, θερμαντικό σώμα και 
παράθυρο. 

 

4.5. Παρακολούθηση θερμοκρασιών ψυγείων 

Οι συνθήκες αποθήκευσης των αναλωσίμων, προϊόντων μη κρυοκατεψυγμένων και 
κρυοκατεψυγμένων είναι ελεγχόμενες. Η θερμοκρασία των ψυγείων στα οποία 
φυλάσσονται παρακολουθείται: 

◼ Χειροκίνητα με καταγραφή των θερμοκρασιών από τα ενσωματωμένα θερμόμετρα 3 
φορές την ημέρα (ανά βάρδια) από νοσηλευτικό προσωπικό ΚΑ και Τεχνική 
υπηρεσία ΠΓΝΠ (Σύνολο 6 καταγραφές την ημέρα) και καταγράφεται στο:  “ΔΕΛΤΙΟ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ’’, 

 

4.6. Παρακολούθηση δεξαμένης υγρού αζώτου (?) για τροφοδοσία συσκευής 
ελεγχόμενης κρυοκατάψυξης μοσχευμάτων. 

Η στάθμη και η πίεση του υγρού αζώτου εντός της φιάλης τροφοδοσίας 
παρακολουθείται καθημερινά και καταγράφεται 3 φορές την ημέρα (ανά βάρδια) από 
νοσηλευτικό προσωπικό ΚΑ και Τεχνική υπηρεσία ΠΓΝΠ (Σύνολο 6 καταγραφές την 
ημέρα)και καταγράφεται στο QMS- ΔΕΛΤΙΟ_ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ_ΔΟΧΕΙΟΥ_ΑΖΩΤΟΥ- PR-
CR-FRM-440-1., προκειμένου να υπάρχει πάντα επαρκής ποσότητα υγρού αζώτου για 
τη λειτουργία της συσκευής ελεγχόμενης κρυοκατάψυξης μοσχευμάτων (στάθμη υγρού 
αζώτου ≥50%, και πίεση 20-30 psi). 

Σε περίπτωση απόκλισης υπάρχει στο χώρο οβίδα πίεσης αέριο άζωτο. 

 

4.7. Πτώση Τάσης Ρεύματος 

Χώρος Κρυοσυντήρησης (Κτίριο Β’Κλινικών Λειτουργιών,Τμ.Ιατρικής): Υφίσταται 
γεννήτρια η οποία ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

Χώροι Κέντρου Αίματος ΠΓΝΠ: Υφίσταται γεννήτρια η οποία ενεργοποιείται αυτόματα σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος καθώς επίσης και σύστημα UPS για συσκευή ελεγχόμενης 
κρυοκατάψυξης μοσχευμάτων και συσκευές αφαίρεσης προγονικών αιμοποιητικών 
κυττάρων. 
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4.8. Παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών χώρου 

Η παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών χώρου γίνεται στις παρακάτω 
περιπτώσεις. 

Περίπτωση Τεχνική 
παρακολούθησης 

Καταγραφή 

1. Διατήρηση κρίσιμων υλικών 
με συγκεκριμένες απαιτήσεις 
θερμοκρασίας. 

Χρήση θερμομέτρου 
συνεχούς καταγραφής με 
συχνότητα καταγραφής 
κάθε 15’ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

2. Διατήρηση υλικών με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις 
υγρασίας. 

Χρήση υγρασιομέτρου. 
συνεχούς καταγραφής με 
συχνότητα καταγραφής 
κάθε 15’ 

 

3. Χρήση βασικού εξοπλισμού 
με συγκεκριμένα όρια 
λειτουργίας. 

Χρήση θερμομέτρου 
συνεχούς καταγραφής με 
συχνότητα καταγραφής 
κάθε 15’ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

 

4.9. Μικροβιολογική επιτήρηση 

Η ΜΜΜΟ εφαρμόζει προγράμματα μικροβιολογικής επιτήρησης με σκοπό τη 
διασφάλιση των αποδεκτών επιπέδων μικροβιακού φορτίου στους χώρους όπου 
λαμβάνουν χώρα κρίσιμες επεξεργασίες. 

Τα επιμέρους προγράμματα περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω ειδικά 
πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό. 

◼ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΜΜΟ 

◼ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ GMP 

 

4.10. Μετρήσεις μικροσωματιδίων 

Μετρήσεις φορτίου μικροσωματιδίων αέρα διενεργούνται στον χώρο τάξης Β του 
καθαρού δωματίου (Clean Room). 

Η διαδικασία της κρυοκατάψυξης διενεργείται σε θάλαμο νηματικής ροής (τάξη Α).  

Όλες οι λοιπές επεξεργασίες των Τμημάτων Συλλογής και Επεξεργασίας, διενεργούνται 
στο Κέντρο Αίματος είτε εντός θαλάμου νηματικής ροής (τάξη Α), είτε εντός κλειστών 
συστημάτων (διαδικασία μείωσης όγκου μοσχεύματος/ αφαίρεσης ερυθρών). 

 

4.11. Διαχείριση αποκλίσεων 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τα όρια που έχουν τεθεί ως 
προδιαγραφή κατά την παρακολούθηση συνθηκών, ο Υπεύθυνος Τμήματος σε 
συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΠΓΝΠ, εφαρμόζει τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει καταγράφονται: 
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◼ Στις παραγράφους 4.2, 4.4, 4.4 και 4.6. 

◼ Στο έγγραφο: ‘’ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ’’ -PR-CR-INS-
51-1 (όσον αφορά τις αποκλίσεις στα ψυγεία του ΚΑ). 

5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

◼ Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών είναι τα κατά 
Τμήμα επιφορτισμένα άτομα. 

6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

◼ European Guidelines on GMP specific to Advance Therapy Medicinal Products 

◼ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ-RM-006-D-001 

◼ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ_ΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-RM-EN-FRM-403-1 

◼ QMS- ΟΔΗΓΙΕΣ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ_ΔΟΧΕΙΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ-. RM-
EN-INS-69-1 

◼ QMS- ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ_ΔΟΧΕΙΩΝ_ΑΖΩΤΟΥ- RM-EN-FRM-
453-1 

7. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Εγχειρίδια καλής λειτουργίας βιοτεχνολογικού εξοπλισμού 

• Δελτία δεδομένων ασφαλείας αναλωσίμων υλικών, αντιδραστηρίων, φαρμάκων 

• European Guidelines on GMP specific to Advance Therapy Medicinal Products 

 

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

- 

9. ΑΡΧΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Αρχείο 

παρακολούθησης 

περιβαλλοντικών 

συνθηκών 

1. Τα συμπληρωμένα 

έντυπα 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

Ε/Η Αρχείο αρμόδιου 

τμήματος 

10 έτη Προϊστάμενος 

τμήματος 

 

10. ΑΛΛΑΓΕΣ 

Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

1 4.3  Η Θερμοκρασία άλλαξε σε -155 από -150 ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑ 

17/11/2021 2 

2 4.6 Αλλαγή σε: Η παρακολούθηση της στάθμης και 

της πίεσης του υγρού αζώτου εντός των 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑ 

17/11/2021 2 
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δεξαμενών τροφοδοσίας και αποθήκευσης (YDZ-

200 & YDZ-300-326) πραγματοποιείται 

καθημερινά και καταγράφεται 3 φορές την ημέρα 

(ανά βάρδια) από το προσωπικό του εργαστηρίου 

και την τεχνική υπηρεσία ΠΓΝΠ (Σύνολο 6 

καταγραφές την ημέρα) και καταγράφεται στο 

QMS-

ΔΕΛΤΙΟ_ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ_ΔΟΧΕΙΟΥ_ΑΖΩΤΟΥ-PR-

CR-FRM-440-1, σύμφωνα με τις οδηγίες QMS- 

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ_ΔΟΧΕΙΩΝ_ΥΓΡΟΥ_ΑΖΩΤΟΥ, 

προκειμένου να υπάρχει πάντα επαρκής 

ποσότητα υγρού αζώτου.  

Αφαιρέθηκε η «σωστή λειτουργία της 

συσσκευής ελεγχόμενης κρυοκατάψυξης» 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΣ 

Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται η παρακολούθηση των 

ενδείξεων των δοχείων υγρού αζώτου και των θερμοκρασιών των καταψυκτών και των 

ψυγείων στο χώρο των Grade F από την τεχνική (ψυκτική) υπηρεσία του ΠΓΝΠ και το 

προσωπικό της ΜΜΜΟ. 

Στόχος της διαδικασίας είναι να εξασφαλίσει τη διατήρηση των κατάλληλων 

θερμοκρασιών στις δεξαμενές και ως εκ τούτου την ποιότητα των μοσχευμάτων και των 

κυτταρικών προϊόντων. 

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

◼ Δοχείο Υγρού Αζώτου HAIER YDD-300-326 (280lt) 

◼ Δοχείο τροφοδοσίας Υγρού Αζώτου ΗΑIER-YDZ-200 (200lt) 

◼ Δοχείο τροφοδοσίας συσκευής ελεγχόμενης κρυοκατάψυξης Taylor-Wharton XL-2 

(16lt) συνδεδεμένο με τη φιάλη αζώτου Ν2. 

◼ Δοχείο μεταφοράς Dry shipper Voyager Plus, Revival/Cryopal (7.5 lt) 

◼ Καταψύκτης Haier -80oC 

◼ Καταψύκτης Candy -20oC 

◼ Ψυγείο Indesit: Συντήρηση και κατάψυξη 

Εικόνα 1: Κάτοψη χώρου κλάσης F. Με κόκκινο επισημαίνεται ο εξοπλισμός προς παρακολούθηση 
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3. ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ο υπεύθυνος της από κάθε τμήμα (ΜΜΜΟ ή Τεχνική Υπηρεσία ΠΓΝΠ), εισέρχεται στο 

χώρο Grade F και ελέγχει τις εξής ενδείξεις:  

 

◼ Δοχείο Υγρού Αζώτου HAIER YDD-300-326   

Στο HAIER YDD-300-326 ελέγχονται στην οθόνη της δεξαμενής τα σημεία που 
υποδεικνύουν τα κόκκινα βέλη. 

 

Τα όρια των τιμών που έχουν οριστεί για τη κάθε ένδειξη είναι τα εξης: 

• Ύψος του LN2 (mm) ≥ 30mm 

• Temp. Point A. ≤ -155oC 

• Temp. Point B. ≤ -190oC 

 

Οι ενδείξεις καταγράφονται στη φόρμα: 

«QMS- ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ_ΥΓΡΟΥ_ΑΖΩΤΟΥ» που θα βρίσκεται 
αναρτημένη εντός του χώρου Grade F και οι καταγραφές θα υπογράφονται από το 
προσωπικό που ελέγχει κάθε φορά. 

 

Αν οι τιμές αυτές είναι εκτός του ορισμένου πεδίου θα ειδοποιούνται άμεσα οι 
υπεύθυνοι των τμημάτων του Προγράμματος Μεταμόσχευσης Τα στοιχεία 
επικοινωνίας αναγράφονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου.  

Εικόνα 2: Οθόνη στο Haier YDD-300-326 
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◼ Δοχείο τροφοδοσίας Υγρού Αζώτου ΗΑIER-YDZ-200 

 Στο HAIER YDΖ-200 ελέγχονται η στάθμη της βαλβίδας με την κίτρινη σήμανση 
(εικ.2) και η πίεση στο μανόμετρο (εικ 3.). 

 

 

Εικόνα 2: Βαλβίδα ένδειξης στάθμης LN2 στο Haier YDZ-200 

Η βαλβίδα θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από την έντονη κόκκινη ζώνη (Empty). 
Όταν θα πλησιάζει στη ζώνη αυτή θα ειδοποιούνται άμεσα οι υπεύθυνοι των 
τμημάτων του Προγράμματος Μεταμόσχευσης Τα στοιχεία επικοινωνίας 
αναγράφονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου. 

Εικόνα 3: Μανόμετρο στο Haier YDZ-200 όπου υποδεικνύονται οι τιμές 

της πίεσης για τη σωστή λειτουργία της δεξαμενής τροφοδοσίας. 
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Η πίεση P της δεξαμενής τροφοδοσίας πρέπει να κυμαίνεται 0,05 ≤ P ≤ 0,08 Mpa. 

• Αν P≤0,05 Mpa → Σημαίνει ότι το άζωτο στη δεξαμενή μειώνεται (η δεξαμενή 
αδειάζει) και χρειάζεται τροφοδοσία εκ νέου 

• Αν P≥0,08 Mpa → Σημαίνει ότι η δεξαμενή χρειάζεται εξαέρωση και θα πρέπει 
να ανοίξει η γκρι βαλβίδα (εικ. 4) ώστε να εκτονωθεί ο εγκλωβισμένος αέρας. 

Οι ενδείξεις καταγράφονται στη φόρμα «QMS-
ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ_ΥΓΡΟΥ_ΑΖΩΤΟΥ» που θα βρίσκεται 
αναρτημένη εντός του χώρου Grade F και οι καταγραφές θα υπογράφονται από το 
προσωπικό που ελέγχει κάθε φορά. 

Προσοχη!!! Να γίνεται έλεγχος για ενδεχόμενη δυσλειτουργία της βαλβίδας με την 
κίτρινη σήμανση 

  

Εικόνα 4: Βαλβίδα Εξαέρωσης δεξαμενής τροφοδοσίας LN2- YDZ-200 
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◼ Δοχείο τροφοδοσίας Υγρού Αζώτου της συσκευής Ελεγχόμενης 
Κρυοκατάψυξης Taylor-Wharton XL-2. 

Στο δοχείο ελέγχονται η στάθμη της βαλβίδας με την κίτρινη σήμανση και η πίεση 

στο μανόμετρο (εικ.5), η πίεση στα μανόμετρα της φιάλης αζώτου Ν2 (εικ 6.) και η  

θέση των διακοπτών α και β (εικ. 5)..  

 

Η βαλβίδα θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από την ζώνη Med. Όταν θα πλησιάζει 
στη ζώνη Min θα ειδοποιούνται άμεσα οι υπεύθυνοι των τμημάτων του 
Προγράμματος Μεταμόσχευσης Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στο 
τέλος του παρόντος εγγράφου. 

Η πίεση στο μανόμετρο θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20≥kpa≥30, Αν η πίεση 
βρίσεκται εκτός αυτών των ορίων θα πρέπει να ειδοποιούνται άμεσα οι υπεύθυνοι 
των τμημάτων του Προγράμματος Μεταμόσχευσης. 

 

Η πίεση P της φιάλης αζώτου Ν2 (εικ 6.) πρέπει να είναι η εξής: 

• Αριστερό μανόμετρο: 140≥Bar 

• Δεξιό μανόμετρο 0,5≥Bar≥1 

Εικόνα 5: Βαλβίδα ένδειξης στάθμης LN2 στο Taylor-Wharton XL-2 
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Εικόνα 6: Φιάλη αζώτου Ν2 που είναι συνδεδεμένη με το δοχείο τροφοδοσίας συσκευής ελεγχόμενης 

κρυοκατάψυξης Taylor-Wharton XL-2 

Αν η πίεση στο αριστερό μανόμετρο μειώνεται σε τιμή μικρότερη από 50 Bar → 
σημαίνει ότι το άζωτο στη φιάλη μειώνεται (η δεξαμενή αδειάζει) και χρειάζεται 
αντικατάστασή της. Σε αυτή την περίπτωση θα ειδοποιούνται άμεσα οι υπεύθυνοι των 
τμημάτων του Προγράμματος Μεταμόσχευσης Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται 
στο τέλος του παρόντος εγγράφου. 

Οι ενδείξεις καταγράφονται στην αντίστοιχη φόρμα (εικ.7) που θα βρίσκεται αναρτημένη 
εντός του χώρου Grade F και οι καταγραφές θα υπογράφονται από το προσωπικό που 
ελέγχει κάθε φορά. 

Ο διακόπτες α + β επιτρέπουν την ροή αζώτου προς την συσκευή σταδιακής 
κρυοκατάψυξης (α) και της φιάλης αέριου αζώτου Ν2 (β) αντίστοιχα. 

Όταν βρίσκονται σε κάθετη θέση με το σωλήνα είναι κλειστοί, ενώ στην παράλληλη 
θέση είναι ανοικτοί. 

Οι ενδείξεις καταγράφονται στη φόρμα: 

«QMS-ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ_ΥΓΡΟΥ_ΑΖΩΤΟΥ» που θα βρίσκεται 
αναρτημένη εντός του χώρου Grade F και οι καταγραφές θα υπογράφονται από το 
προσωπικό που ελέγχει κάθε φορά: 

Προσοχή!!  

• Ο α διακόπτης πρέπει να είναι ανοικτός μόνο εάν λειτουργεί η συσκευή 
σταδιακής κρυοκατάψυξης, αλλιώς θα υπάρχει διαρροή αεριού. 

• Να γίνεται έλεγχος για ενδεχομένη δυσλειτουργία της βαλβίδας με την κίτρινη 
σήμανση. 
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◼ Δοχείο μεταφοράς Dry shipper Voyager Plus, Revival/Cryopal  

Στο Dry Shipper ελέγχεται το συνδεδεμένο καταγραφικό (εικ 7.). Πατώντας το μοναδικό 
πλήκτρο εμφανίζεται η θερμοκρασία στην οθόνη. Η θερμοκρασία αυτή καταγράφεται 
στη φόρμα «QMS-ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ» που θα βρίσκεται 
αναρτημένη εντός του χώρου Grade F και οι καταγραφές θα υπογράφονται από το 
προσωπικό που ελέγχει κάθε φορά 

. Αν η θερμοκρασία εμφανιστεί μεγαλύτερη των -120οC ενημερώνονται οι υπεύθυνοι 
των τμημάτων του Προγράμματος Μεταμόσχευσης. 

 

 

  

Εικόνα 7: Δοχείο Μεταφοράς Dry Shipper. 

 Στο κόκκινο πλαίσιο φαίνεται το καταγραφικό της θερμοκρασίας 
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◼ Καταψύκτης Haier -80oC 

Στον καταψύκτη ελέγχεται το καταγραφικό που είναι ήδη ενσωματωμένο- κόκκινη 
ένδειξη (εικ 8). Η θερμοκρασία αυτή καταγράφεται στη φόρμα «QMS-
ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ» που θα βρίσκεται αναρτημένη εντός του 
χώρου Grade F και οι καταγραφές θα υπογράφονται από το προσωπικό που ελέγχει 
κάθε φορά 

. Αν, 

▪ η θερμοκρασία εμφανιστεί μικρότερη των -65οC εως  -70οC  

▪ ακούγεται ο συναγερμός από τον καταψύκτη 

ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των αντίστοιχων τμημάτων του Προγράμματος 
Μεταμόσχευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Καταψύκτης Haier -80oC 
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◼ Καταψύκτης Candy -20oC 

Στον καταψύκτη ελέγχεται το καταγραφικό που είναι τοποθετημένο στο 2ο συρτάρι (εικ 
9). Πατώντας το πλήκτρο με το τρίγωνο (►) εμφανίζεται η θερμοκρασία στην οθόνη. 
Η θερμοκρασία αυτή καταγράφεται στη φόρμα «QMS-
ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ» που θα βρίσκεται αναρτημένη εντός του 
χώρου Grade F και οι καταγραφές θα υπογράφονται από το προσωπικό που ελέγχει 
κάθε φορά 

.Αν η θερμοκρασία εμφανιστεί μικρότερη των -15οC ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των 
τμημάτων του Προγράμματος Μεταμόσχευσης. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Kαταψύκτης Candy  -20oC (Πάνω) + Καταγραφικό θερμοκρασίας του καταψύκτη Candy -

20οC (Κάτω) 
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◼ Ψυγείο Indesit: Συντήρηση και κατάψυξη 

Στον ψυγείο ελέγχoνται οι θερμοκρασίες που αναγράφονται στο τοποθετημένο 
θερμόμετρο το οποίο έχει δυο αισθητήρια. Το ένα είναι τοποθετημένο στη 
συντήρηση (κάτω μέρος) και το άλλο στην κατάψυξη (πάνω μέρος) (εικ.10). Οι τιμές 
των θερμοκρασιών καταγράφονται στη φόρμα «QMS-
ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ» που θα βρίσκεται αναρτημένη εντός 
του χώρου Grade F και οι καταγραφές θα υπογράφονται από το προσωπικό που 
ελέγχει κάθε φορά. 

Αν, 

▪ η θερμοκρασία της κατάψυξης που αναγράφεται μικρότερη των -15οC  

▪ η θερμοκρασία της συντήρησης που αναγράφεται μεγαλύτερη των 8οC  

ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των τμημάτων του Προγράμματος Μεταμόσχευσης. 
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Σε περίπτωση απόκλισης οποιασδήποτε από τις παραπάνω τιμές ή θερμοκρασίες 

ενημερώνεται: 

Δ. Κεφάλα (Εργαστήριο ΜΜΟ): 69873760357 

Κ. Μποτσάκης (Εργαστήριο ΜΜΟ): 6936637550 

Ε. Σαγιαδινού (Εργαστήριο ΜΜΟ): 6944581190 

 

4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

• QMS- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ_ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

• QMS-ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ_ΔΟΧΕΙΩΝ_ΥΓΡΟΥ_ΑΖΩΤΟΥ 

• QMS- ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Indesit Ψυγειο – Καταψύκτης (Πάνω) + Καταγραφικό Θερμόμετρο (Κάτω) 
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ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΙΑΣΤHMA: ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΡΔΙΑ 

Haier Ultra Freezer -80oC (Θερμοκρασία -70oC έως -80oC)

ΜΜΜΟ ΨΥΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΓΝΠ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 
ΟΝΟΜΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 
ΟΝΟΜΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΒΑΡΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΙΑΣΤHMA: ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

Indesit Ψυγειοκαταψύκτης (Θερμοκρασία Συντήρησησης 0-8oC & Κατάψυξης -15οC έως -20oC)

ΜΜΜΟ ΨΥΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΓΝΠ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΡΔΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΡΙΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΙΑΣΤHMA: ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΜΜΟ ΨΥΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΓΝΠ

Candy Κατάψυξη -20
ο
C (Θερμοκρασία  -15

ο
C έως -20

o
C)

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΡΔΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΙΑΣΤHMA: ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

Dr Shipper -20
ο
C (Θερμοκρασία  ≤-150

o
C)

ΜΜΜΟ ΨΥΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΓΝΠ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΧΩΡΟΣ: Grade F, Εργαστήριο Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Κτίριο Β’ Κλινικών Λειτουργιών   

 

 

Full Med Low
Ύψος στάθμης 

αζώτου (mm)

Temp. 

Point A.

Temp. 

Point B.
Full Med Low

Ύψος στάθμης 

αζώτου (mm)

Temp. 

Point A.

Temp. 

Point B.

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

YDZ-200

ΟΝΟΜΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 YDZ-300-326

Ενδείξεις Στάθμης & Θερμοκρασίας - 

Οθόνη

YDZ-200

Ενδείξεις Στάθμης & Θερμοκρασίας - 

Οθόνη

YDZ-300-326

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ύψος Στάθμης 

LN2 (Κίτρινη 

σήμανση)

ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ 

0,05≥Mpa

Ύψος Στάθμης 

LN2 (Κίτρινη 

σήμανση)

ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ 

200,05≥Mpa

ΟΝΟΜΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤHMA: ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΡΔΙΑ 

Δοχείa Υγρού Αζώτου YDZ-200 & YDZ-300-326

ΜΜΜΟ ΨΥΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΓΝΠ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Φιάλη Αζώτου Φιάλη Αζώτου

Full Med Min Low
ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ
Full Med Min Low

ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

07:00-15:00

15:00-23:00

23:00-07:00

ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ 

20≥kpa≥30

ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ 

20≥kpa≥30

ΟΝΟΜΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ύψος Στάθμης LN2 

(Κίτρινη σήμανση)

Taylor-Wharton XL-2 & Φιάλη Αζώτου 

ΨΥΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΓΝΠ

Ύψος Στάθμης LN2 

(Κίτρινη σήμανση)

Taylor-Wharton XL-2 & Φιάλη Αζώτου 

ΟΝΟΜΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΙΑΣΤHMA: ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΡΔΙΑ 

Δοχείο Υγρού Αζώτου Taylor-Wharton XL-2 & Φιάλη Αζώτου - Σταδιακής Κρυοκατάψυξης

ΜΜΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
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1 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

Ανασκόπηση 
αποτελεσμάτων από: 

 

Απαραίτητες ενέργειες:  
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο που καθαρίζονται οι χώροι των εγκαταστάσεων του 
προγράμματος Μεταμόσχευσης. 

2. ΣΤΟΧΟΣ 

Στόχος της διαδικασίας είναι η εξασφάλιση της καθαριότητας των χώρων νοσηλείας των 
ασθενών και των χώρων αφαίρεσης και επεξεργασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση του 
όποιου κινδύνου επιμόλυνσης ασθενών, μοσχευμάτων, προσωπικού και επισκεπτών. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΥΛΙΚΑ 

Σύμφωνα με ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

4.1. Σχεδιασμός καθαριότητας 

Ο σχεδιασμός των μεθόδων και πρακτικών καθαρισμού του συνόλου των χώρων του 
προγράμματος μεταμόσχευσης, διενεργείται από τον προϊστάμενο του αρμόδιου 
τμήματος βάσει των σχετικών κανονισμών και οδηγιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
νοσοκομείου, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα και τη σχετική νομοθεσία 
όπου εφαρμόζεται. 

Για την ενσωμάτωση των ανωτέρω ακολουθείται η διαδικασία ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται από τον προϊστάμενο του κάθε τμήματος για τους 
χώρους και την υποδομή του τμήματος και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων: 

◼ Αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών. 

◼ Παραλαβή, αξιολόγηση και κατάλληλη ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών στον 
σχεδιασμό των καθαρισμών. 

◼ Ενημέρωση βιβλιοθηκών τμήματος με τις κατάλληλες οδηγίες, εγχειρίδια κλπ. 

◼ Εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας. 

◼ Συνεχή παρακολούθηση, επικοινωνία και ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και 
υπηρεσίες. 

Με βάση τις αναγνωρισμένες και επιλεγμένες πρακτικές, συντάσσεται από τον 
προϊστάμενο κάθε τμήματος ή από ορισμένο από αυτόν άτομο το ΣΧΕΔΙΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ το οποίο εγκρίνεται από τον Διευθυντή της ΜΜΜΟ. 

Με βάση το ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ενημερώνεται κατάλληλα το προσωπικό 
καθαριότητας του τμήματος με εφαρμογή της διαδικασίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 

Το ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ αναρτάται η τοποθετείται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο 
στον χώρο του τμήματος που αφορά και ενημερώνεται σχετικά το προσωπικό 
καθαριότητας, ώστε να μπορεί να ανατρέξει εύκολα σε περίπτωση που χρειαστεί. 
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4.2. Προγραμματισμός καθαριότητας χώρων 

Ο προγραμματισμός της καθαριότητας των χώρων γίνεται σε μηνιαία βάση από τον 
προϊστάμενο του κάθε τμήματος ή ορισμένο από αυτόν άτομο με την κατάλληλη 
συμπλήρωση του ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με βάση πάντα το ΣΧΕΔΙΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ. 

4.3. Εφαρμογή και παρακολούθηση καθαριότητας χώρων 

Ο προϊστάμενος του κάθε τμήματος ή ορισμένο από αυτόν άτομο παρακολουθεί 
καθημερινά την εφαρμογή του προγράμματος καθαριότητας ελέγχοντας 
δειγματολειπτικά τους χώρους ευθύνης καθώς και τη συμπλήρωση του ΔΕΛΤΙΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στο τέλος κάθε βάρδιας. 

4.4. Διαχείριση παρατηρήσεων 

Στην περίπτωση προβλήματος ενημερώνεται άμεση ο προϊστάμενος του τμήματος, ο 
οποίος και διαχειρίζεται κατάλληλα το πρόβλημα. 

5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

◼ Ορίζονται στο εκάστοτε πρόγραμμα καθαριότητας. 

 

6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

◼ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

◼ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ 

◼ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

◼ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

◼ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

◼ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

7. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- 

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

- 

9. ΑΡΧΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Αρχείο 

Καθαρισμού 

Χώρων. 

• ΣΧΕΔΙΟ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ 

• ΔΕΛΤΙΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ε Αρχείο 

τμήματος 

Τουλάχιστον 

3 έτη 

Προϊστάμενος 

τμήματος 
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• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΛΗΨΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
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10. Καθαρισμός μονάδας GMP 

10.1. Αντικείμενο  

Το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο καθαρισμού και τις μεθόδους απολύμανσης της 

GMP μονάδας του ΙΚΘ. Η διαδικασία αυτή γίνεται σύμφωνα με το έγγραφο QMS- 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ_ΧΩΡΩΝ (Παράρτημα Β). 

 

10.2. Σκοπός 

Σκοπός είναι η εξασφάλιση της καθαριότητας των χώρων της GMP μονάδας  εντός των 

ορίων ασφάλειας του χώρου. 

 

10.3. Σχετικά έγγραφα 

• RM_CL_FRM_001 ΦΟΡΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

•  RM-EN-SOP-77-1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

•  QM-DV-SOP-55-1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

• GM_COR_FRM_001 ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ 

 

10.4. Αρμοδιότητες 

• Υπεύθυνη για την καθαριότητα των χώρων είναι QC, ο οποίος εκδίδει το 

πρόγραμμα καθαριότητας και επιβλέπει την τήρηση του. 

• Το προσωπικό καθαρισμού του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών/ 

προσωπικό καθαριότητας της ΜΜΜΟ φέρουν την ευθύνη για την εκτέλεση των 

εργασιών καθαρισμού για τις οποίες είναι αρμόδιες με βάση το πρόγραμμα 

καθαριότητας. 

 

10.5. Προγραμματισμός καθαριότητας- Τακτικότητα 

Το πρόγραμμα καθαριότητας οργανώνεται και εκδίδεται από τον QC σε εξαμηνιαία 
βάση και προωθείται στο προσωπικό καθαριότητας. 

Το GMP εργαστήριο θα πρέπει να καθαρίζεται πάντα με βάση το πρόγραμμα των 
εργασιών που έχει το εργαστήριο:   

◼ Μια φορά τη εβδομάδα τακτικός / κανονικός καθαρισμός π.χ από προσωπικό 

καθαριότητας της ΜΜΜΟ (οπως γίνεται τώρα καθημερινά στην ΜΜΜΟ και 

στην Αιμοδοσία) 
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◼ Μία φορά το εξάμηνο  ένας ολοκληρωτικός καθαρισμός και απολύμανση της 

Μονάδας με HEPA-vacuuming των τοίχων, όπως γίνεται και τώρα στην 

ΜΜΜΟ με ειδικούς απολυμαντήρες που έχουμε. 

 

10.6. Υλικά - εξοπλισμός  

10.6.1. Υλικά και εργαλεία 

Ανοξείδωτο σύστημα στερέωσης πανέτας με κεντρικό ανυψούμενο τμήμα για 

εύκολη και αντιολισθητική στερέωση, για  τον καθαρισμό των τοίχων του 

εργαστηρίου   

o Ηλεκτρική σκούπα 

Τέσσερις (4) πανέτες διπλής όψης κατασκευασμένες από 100% μικροΐνες για 

καθαρισμό δαπέδων, οι οποίες πλένονται και αποστειρώνονται μετά από κάθε 

χρήση 

o Λεκάνες πλαστικές (4) για εμβάπτιση των υλικών καθαριότητας 

o Στολές καθαριότητας (2) οι οποίες αποστειρώνονται μετά από κάθε χρήση 

o **Τα κοντάρια και  η ηλεκτρική σκούπα παραμένουν στα ντουλάπια των  

χώρων εισόδου-εξόδου μέσα στη GMP Μονάδα 

 

10.6.2. Υλικά για απολύμανση 

1. BIOTSPOT: Αναβράζοντα δισκία και κόκκοι διχλωροισοκυανουρικού νατρίου 

(NaDCC) για απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών, δαπέδων, εξοπλισμού, 

(BIOTSPOT) 

o Ιδιότητες του σκευάσματος: καθαρισμός και απολύμανση έναντι 

βακτηριδίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίου φυματίωσης, ιών 

(HIV/HBV) και σπόρων. 

o Δοσολογία για επιφάνειες : 2 δισκία σε 3lt καθαρό νερό. 

o Σε περίπτωση κηλίδας περιφερικού αίματος για απορρόφηση και 

απολύμανση η δοσολογία είναι: 1 δισκίο σε 150ml καθαρό νερό. 

 

2. INCIDIN RAPID: Συμπυκνωμένο απολυμαντικό καθαριστικό υγρό με αλδεΰδες 

για απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών και δαπέδων. 

o Ιδιότητες του σκευάσματος: καθαρισμός και απολύμανση έναντι 

βακτηριδίων (Gram+, Gram-),ζυμών, μυκήτων, ιών (Rota, 

HBV/HIV). 

o Δοσολογία για επιφάνειες με χρόνο δράσης 60min: 40ml(0,5%) σε 

8lt καθαρό νερό. 
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3. INCIDIN OXYFOAM S: Απορρυπαντικό απολυμαντικό σπρέι, υπεροξειδίου του 

υδρογόνου (50mg/g) και αιθυλική αλκοόλη (91,6mg/g) σε υδατικό διάλυμα, 

ευρέως φάσματος για μη εμβυθιζόμενες ιατρικές συσκευές. 

o Ιδιότητες του σκευάσματος: προϊόν έτοιμο προς χρήση, με ευρύ 

αντιμικροβιακό φάσμα, σποροκτόνος δράση στις επιφάνειες, 

χωρίς χλώριο και δεν αφήνει υπολείμματα μετά τη χρήση του. 

o Χρόνος δράσης μετά από επαφή: βακτήρια 5min, μυκοβακτήρια 

30min, ζύμες 5min, μύκητες από 5-30min, σπόροι από 30-60min. 

 

4. BIG SPRAY: Βιοκτόνο αλκοολούχο σπρέι για την απολύμανση επιφανειών, 

πάγκων εργασίας και εξοπλισμού, (BIG SPRAY) 

o Ιδιότητες του σκευάσματος: Έτοιμο προς χρήση  χωρίς αλδεΰδες, 

βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο. Επίσης 

καθαρίζει ρύπους λιποειδούς προέλευσης. 

o Χρόνος δράσης ταχεία απολύμανση μικρών επιφανειών. 

 

5. WIP’ ANIOS PREMIUM: Μαντηλάκια από βισκόζη, 100% βιοδιασπώμενα, 

εμβαπτισμένα σε καθαριστικό και απολυμαντικό διάλυμα χωρίς CMR, άρωμα ή 

αλκοόλες, με ευρύ φάσμα ιοκτόνου δράσης, για επιφάνειες και ιατρικές 

συσκευές, (WIP’ ANIOS PREMIUM) 

o Χρόνος δράσης μετά από επαφή: βακτηρίδια 2min, 

μυκοβακτηρίδια 15min, ζύμες 5min, μύκητες 20 λεπτά, ιοί 1min. 

 

6. INCIDIN OXY FOAM: Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού χωρίς αλδεΰδες ή χλώριο, είναι έτοιμο προς χρήση με τη μορφή 

spray, περιέχει ως δραστικά απολυμαντικά συστατικά το υπεροξείδιο του 

υδρογόνου και την αλκοόλη, είναι με ουδέτερο pH και δεν αφήνει υπολείμματα 

στις επιφάνειες, έχει άριστη συμβατότητα με τα υλικά και να είναι δραστικό 

έναντι βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και 

σπόρων. 

 

7. INCIDIN ACTIVE: Σποροκτόνο απολυμαντικό διάλυμα επιφανειών χωρίς 

αλδεΰδες, χλώριο και φαινόλες, είναι συμπυκνωμένο με βάση το υπεροξεικό 

οξύ, σε μορφή ευδιάλυτων κόκκων, είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, 

μυκοβακτηριοκτόνο, ιοκτόνο και σποροκτόνο εντός 15 λεπτών, είναι με 

ουδέτερο pH διαλύματος για υψηλή συμβατότητα με τα υλικά κατασκευής. 
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10.6.3. Υλικά για καθαρισμό 

8. DUO FACE WASH BASIC: Τέσσερις (4) αποστειρωμένες πανέτες διπλής 

όψης κατασκευασμένες από 100% μικροίνες για καθαρισμό επιφανειών. 

 

9. DUO FACE WASH BASIC: Τέσσερις (4) αποστειρωμένες πανέτες διπλής 

όψης κατασκευασμένες από 100% μικροίνες για καθαρισμό δαπέδων. 

 

10. Σύστημα στερέωσης πανέτας με κεντρικό ανυψούμενο τμήμα για εύκολη και 

αντιολισθητική στερέωση. 

 

11. Κυτίο κίτρινο για την απομάκρυνση των χρησιμοποιηθέντων υλικών. 

 

 

10.7. Εφαρμογή και παρακολούθηση καθαριότητας χώρων 

Ο QC παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος καθαριότητας ελέγχοντας 

δειγματολειπτικά τους χώρους ευθύνης καθώς και τη συμπλήρωση της 

RM_CL_FRM_001 φόρμα καθαριότητας (Πάράρτημα Β) στο τέλος κάθε διαδικασίας 

καθαριότητας. 

 

10.8. Διαχείριση παρατηρήσεων 

Στην περίπτωση προβλήματος ενημερώνεται άμεσα o QC, η οποία και διαχειρίζεται 

κατάλληλα το πρόβλημα σύμφωνα με το έγγραφο QMS- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ_ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Στην περίπτωση που η σημαντικότητα του προβλήματος υπερβαίνει τη δικαιοδοσία του 

QC, ενημερώνεται άμεσα ο Διευθυντής του ΙΚΘ. 

 

10.9. Περιγραφή διαδικασίας καθαρισμού 

10.9.1. Καθαρισμός χώρων Επεξεργασίας 

1. Είσοδος στους χώρους B, C, D με χρήση κωδικού αριθμού από την πόρτα D1 (o 

κωδικός πρόσβασης αναφέρεται στο Master File “Προσωπικό-Πρόσβαση”). Επιπλέον οι κωδικοί που 

απαιτούνται έχουν κοινοποηθεί στο αρμόδιο προσωπικό. 

2. Εισάγουμε τα υλικά καθαριότητας στον χώρο D (1ο vest)  

3. Πλύσιμο χεριών με αντιμικροβιακό σαπούνι (Hibitane) και αλκοόλη (Chiro desc) 

4. Φοράμε αποστειρωμένη στολή καθαριότητας 

5. Φοράμε γάντια αποστειρωμένα 
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6. Φοράμε ποδιά - μάσκα - καπέλο 

7. Καθαρισμός 1ου vest εισόδου(εξωτερική πόρτα εισόδου εσωτερικά-νιπτήρας- 

ντουλάπες υλικών-πόρτα εισόδου και τοίχοι από το 1ο vest)  

8. Βάζουμε ποδονάρια  (2 ζεύγη) 

9. Είσοδος στο χώρο C (2ο vest) 

10. Kαθαρισμός του Grade C εισόδου (ταβάνια - τοίχοι - πόρτα - δάπεδο) 

11. Έναρξη καθαριότητας με κατεύθυνση σε σχήμα Π ξεκινώντας από δεξιά προς 

αριστερά  

12. Καθαρισμός πόρτας εισόδου στο χώρο C εσωτερική πλευρά  με  DUO FACE 

WASH BASIC, πανέτα διπλής όψης 

13. Καθαρισμός ταβανιών - τοίχων που βρίσκονται δεξιά με DUO FACE WASH BASIC 

πανέτα διπλής όψης  

14. Καθαρισμός πάγκων- καρεκλών που βρίσκονται δεξιά με DUO FACE WASH BASIC 

πανέτα διπλής όψης. 

15. Καθαρισμός πάγκων- pass box που βρίσκονται αριστερά με DUO FACE WASH 

BASIC πανέτα διπλής όψης. 

16. Είσοδος στον ενδιάμεσο χώρο Grade C/B (3ο vest)   

17. Καθαρισμός 3ου vest (ταβάνια - τοίχοι - πόρτα εξωτερικά - δάπεδο) 

18. Είσοδος στο χώρο Grade B (4ο vest)    

19. Καθαρισμός χώρου Grade B από δεξιά προς αριστερά (ταβάνια - τοίχοι - 

επωαστικός κλίβανος εξωτερικά – pass box- θάλαμος νηματικής ροής - πάγκοι 

εργασίας - καρέκλες - κάδοι απορριμμάτων - πόρτα - δάπεδο) 

20. Καθαρισμός χώρου Grade B (ταβάνια -τοίχοι -επωαστικός κλίβανος εξωτερικά -

πάγκοι εργασίας- πόρτα- δάπεδο) 

21. Καθαρισμός πόρτας εξόδου εσωτερικά στο χώρο Grade B 

22. Καθαρισμός  3ου vest εξόδου (ταβάνια - τοίχοι - πόρτες εξόδου εξωτερικά (1η)/ 

εσωτερικά (2η) - δάπεδο) 

23. Καθαρισμός 2ου vest (ταβάνια - τοίχοι - πόρτα εσωτερικά - δάπεδο) 

24. Καθαρισμός 1ου vest (ταβάνια - τοίχοι - πόρτα εξωτερικά - δάπεδο) 

25. Μεταφορά προς την έξοδο  των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί 

26. Eξοδος από το χώρο Grade D 

27. Καθάρισμα πόρτας εξόδου εξωτερικά 

 

10.9.2. Καθαρισμός χώρου Κρυοσυντήρησης 

28. Πλύσιμο χεριών με αντιμικροβιακό σαπούνι (Hibitane) και αλκοόλη (Chiro desc) 
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29. Φοράμε αποστειρωμένη στολή καθαριότητας 

30. Φοράμε γάντια αποστειρωμένα 

31. Φοράμε ποδιά - μάσκα - καπέλο 

32. Είσοδος στον προθάλαμο Ε του χώρου Grade F (1ο vest) 

33. Εισάγουμε τα υλικά καθαριότητας στον χώρο Ε  

34. Έναρξη καθαριότητας με κατεύθυνση σε σχήμα Π ξεκινώντας από δεξιά προς 

αριστερά  

35. Είσοδος στον χώρο F (2ο vest)- 

Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας ο οποίος 
αναφέρεται στο Master File “Προσωπικό-Πρόσβαση” και είναι κοινοποιημένος στο αρμόδιο 

προσωπικό. 

36. Εισάγουμε τα υλικά καθαριότητας στον χώρο F  

37. Έναρξη καθαριότητας με κατεύθυνση σε σχήμα Π ξεκινώντας από δεξιά προς 

αριστερά  

38. Καθαρισμός πάγκων-ραφιών που βρίσκονται δεξιά με DUO FACE WASH BASIC 

πανέτα διπλής όψης. 

39. Καθαρισμός 2ου vest (ταβάνια - τοίχοι – παράθυρα- πόρτα εσωτερικά - δάπεδο) 

40. Καθαρισμός pass-box που βρίσκονται αριστερά με DUO FACE WASH BASIC 

πανέτα διπλής όψης. 

41. Μεταφορά προς την έξοδο  των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί 

42. Eξοδος από το χώρο F 

43. Καθάρισμα πόρτας εξόδου εξωτερικά 

44. Eξοδος από το χώρο E 

45. Καθάρισμα πόρτας εξόδου εξωτερικά 

46. Απομάκρυνση των χρησιμοποιηθέντων υλικών 

 

10.10. Σημειώσεις 

Σημ. 1. Σε κάθε φάση καθαριότητας των χώρων, συλλογή και μεταφορά των υλικών 

καθαριότητας που χρησιμοποιούνται προς την έξοδο  

Σημ. 2. DUO FACE WASH BASIC πανέτες διπλής όψης οι οποίες πλένονται και 

αποστειρώνονται μετά από κάθε χρήση. 

Σημ. 3. Υπεύθυνη καθαριότητας, συγκεκριμένο και εκπαιδευμένο άτομο που γνωρίζει 

τη διαδικασία, είναι ο/η……. 
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10.11. Μικροβιακός έλεγχος επιφανειών εργασίας 

o Κατάλληλα επιλεγμένες επιφάνειες των χώρων της GMP Μονάδας του ΙΚΘ (πχ 

θάλαμοι νηματικής ροής, επιφάνειες επεξεργασίας μοσχευμάτων κλπ.) ελέγχονται 

δύο φορές τον χρόνο, για ύπαρξη μικροβίων, με τη λήψη δειγμάτων για 

καλλιέργειες. 

o Η λήψη των δειγμάτων γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα του τμήματος 

ΜΜΜΟ, και καταγράφεται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης του εξοπλισμού 

στο RM-006-D-02 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. 

o Στην περίπτωση εμφάνισης θετικού δείγματος, ενεργοποιείται η διαδικασία QM-006 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ. 

o Μία φορά το εξάμηνο θα πρέπει να γίνεται ένας ολοκληρωτικός καθαρισμός και 

απολύμανση της Μονάδας από εξωτερικό συμβαλλόμενο. Αυτό περιλαμβάνει 

HEPA-vacuuming των τοίχων. 

 

11. ΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Αλλαγές Ημερομηνία Χρήστης Έκδοση 

Προσθήκη του 
Καθαρισμού GMP 
μονάδας σελ. 4 
(θέλει ενσωμάτωση) 

5/5/2021 ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑ 

2 

Διορθώσεις στην 
Περιγραφή 
Διαδικασίας 
Καθαρισμού 10.9 
Παράγραφος 

4/4/2022 Διονυσία Κεφάλα 2 

    

 

 



 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

Π.Ε.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΦΟΡΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ GMP 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΑΝ (√) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

  Grade D    

Grade C  

Grade C/B  

Grade B  

Grade F  

  Grade D    

Grade C  

Grade C/B  

Grade B  

Grade F  

  Grade D    

Grade C  

Grade C/B  

Grade B  

Grade F  

  Grade D    

Grade C  

Grade C/B  

Grade B  

Grade F  
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Μονάδα Μεταμόσχευσης χειρίζεται 
το σύνολο των θεμάτων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία της. 

Η διαδικασία εφαρμόζεται για το σύνολο των θεμάτων (βλέπε παρ. 3) που μπορεί να 
εμφανιστούν κατά την εφαρμογή του συνόλου των διαδικασιών του Συστήματος 
Διαχείρισης. 

Η διαχείριση των παραπόνων εφαρμόζεται για το σύνολο των παραπόνων που 
υποβάλλονται από τρίτους στη ΜΜΜΟ, και αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών της 
μονάδας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

Η διαδικασία εφαρμόζεται και για παράπονα που έχουν υποβληθεί σε άλλες 
υπηρεσίες του Νοσοκομείου στο οποίο ανήκει η Μονάδα Μεταμόσχευσης, και 
αφορούν στις λειτουργίες/υπηρεσίες της μονάδας. 

2. ΣΤΟΧΟΣ 

Στόχος της διαδικασίας είναι η αποτελεσματική διαχείριση του συνόλου των 
αποκλίσεων και παραπόνων που υποβάλλονται σε σχέση με τη λειτουργία της 
Μονάδας και το σύνολο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και η βελτίωση των 
αδύναμων σημείων που πιθανόν να εντοπιστούν. 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Θέμα: Για τους σκοπούς αυτής της διαδικασίας, «Θέμα» είναι η όποια απόκλιση, 
ανεπιθύμητο συμβάν ή αντίδραση, παράπονο, εργασία, διόρθωση εγγράφου, 
πρόταση βελτίωσης και γενικότερα οποιοδήποτε συμβάν ή κατάσταση που απαιτεί 
εξέταση και πιθανή λήψη ενεργειών από πλευράς Μονάδας Μεταμόσχευσης. 

Απόκλιση: Για τους σκοπούς αυτής της διαδικασίας, «Απόκλιση» είναι το όποιο 
λάθος, ατύχημα ή ανεπιθύμητη αντίδραση. 

Λάθη και Ατυχήματα: Κάθε απρόβλεπτη ή μη αναμενόμενη απόκλιση από 
εφαρμοζόμενους κανονισμούς, πρότυπα, ή καθορισμένες προδιαγραφές η οποία 
μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια, καθαρότητα, ή ικανότητα προϊόντος κυτταρικής 
θεραπείας1Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.. 

Ανεπιθύμητο συμβάν: Κάθε μη σκοπούμενη ή δυσμενής ένδειξη, σύμπτωμα, 
ανωμαλία, ή κατάσταση η οποία σχετίζεται με παρέμβαση η οποία μπορεί να έχει ή να 
μην έχει σχέση αιτίας με την παρέμβαση, ιατρική θεραπεία ή διαδικασία. Ανεπιθύμητη 
αντίδραση είναι ένα είδος ανεπιθύμητου συμβάντος1. 

Ανεπιθύμητη αντίδραση: Επιζήμια και μη σκοπούμενη αντίδραση η οποία 
ενδεχόμενα ή αποδεδειγμένα οφείλεται στη συλλογή ή έγχυση προϊόντος κυτταρικής 
θεραπείας ή στο ίδιο το προϊόν1. 

Σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν2: Κάθε ατυχές περιστατικό το οποίο συνδέεται με την 
προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ιστών και 
κυττάρων και το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στη μετάδοση μεταδοτικής νόσου, 
να προκαλέσει θάνατο, να απειλήσει τη ζωή, να προκαλέσει αναπηρία ή ανικανότητα 
των ασθενών ή το οποίο θα μπορούσε να επιφέρει ή παρατείνει τη νοσηλεία ή τη 
νοσηρότητα. 

Σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση2: Μια άνευ προθέσεως αντίδραση, 

 
1 FACT-JACIE International Standards for Cellular Therapy Product Collection, Processing, and Administration 
2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26, ΦΕΚ 51 / 24.3.2008, άρθρο 3 
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συμπεριλαμβανομένης μεταδοτικής νόσου, του δότη ή του δέκτη, η οποία σχετίζεται 
με την προμήθεια ιστών και κυττάρων ή την εφαρμογή τους στον άνθρωπο και η 
οποία είναι θανατηφόρα, απειλητική για τη ζωή, προκαλεί αναπηρία ή ανικανότητα ή 
έχει ως αποτέλεσμα να παρατείνει τη νοσηλεία ή τη νοσηρότητα. 

Διορθωτική ενέργεια: Ενέργεια η οποία λαμβάνεται για την εξάλειψη της αιτίας 
υπάρχουσας απόκλισης ή άλλης μη επιθυμητής κατάστασης ώστε να αποτραπεί η 
επανεμφάνισή της1. 

Παράπονο: Οποιαδήποτε γραπτή, προφορική ή ηλεκτρονική επικοινωνία σχετικά με 
ένα πρόβλημα το οποίο συνδέεται με προϊόν κυτταρικής θεραπείας ή με υπηρεσία σε 
σχέση με συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση ή έγχυση προϊόντος 
κυτταρικής θεραπείας1. 

Βελτίωση: Για τις ανάγκες της παρούσης, ορίζεται η ενέργεια που λαμβάνεται ως 
απόρροια ιδέας ή πρότασης η οποία ΔΕΝ προέρχεται ως ανάγκη αντιμετώπισης 
σχετικής απόκλισης ή παραπόνου, ή αιτίας αποκλίσεων ή παραπόνων. 

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΛΙΚΑ 

- 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

5.1. Διαχείριση θεμάτων 

5.1.1. Διαπίστωση  

Κάθε θέμα (απόκλιση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία, διόρθωση εγγράφου, 
παράπονο τρίτου) στην περίπτωση που διαπιστωθεί, πρέπει να αναγνωρίζεται 
άμεσα με σκοπό την άμεση λήψη των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης. 

Κάθε εργαζόμενος στη Μονάδα Μεταμόσχευσης, οφείλει να διαπιστώνει έγκαιρα 
σημαντικές αποκλίσεις, στην περίπτωση που εμφανιστούν, με σκοπό την άμεση 
αντιμετώπισή τους. 

Συμβάν το οποίο χρήζει αξιολόγησης, δύναται να εντοπιστεί και κατά την 
ανασκόπηση αναφορών των αποτελεσμάτων των βασικών ενεργειών όπως 
συλλογή, επεξεργασία, κρυοκατάψυξη, έγχυση, από τους υπευθύνους Ιατρούς. 
(βλέπε διαδικασία ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

5.1.2. Αντιμετώπιση (εάν απαιτείται) 

Στην περίπτωση απόκλισης ή ιατρικού συμβάντος, λαμβάνονται άμεσα ενέργειες 
αντιμετώπισης από τους αρμόδιους ανάλογα με τη δραστηριότητα και σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται στη σχετική διαδικασία. 

Στην περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί τρόπος αντιμετώπισης της απόκλισης σε 
σχετικές διαδικασίες, πρωτόκολλα ή οδηγίες, η απόκλιση ανάλογα με τη 
σοβαρότητά της διαχειρίζεται ιεραρχικά από τα παρακάτω επίπεδα: 

1. Χρήστης / χειριστής 

2. Προϊστάμενος αρμόδιου τμήματος 

3. Θεράπων Ιατρός  

4. Συμβούλιο Μεταμόσχευσης 

5. Υπεύθυνος Προγράμματος Μεταμόσχευσης 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε απόκλιση που αφορά ανεπιθύμητο συμβάν (βλέπε ορισμό), 
θα πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς ο Υπεύθυνος του Προγράμματος 
Μεταμόσχευσης. 

Αξιολογείται η αναγκαιότητα ενημέρωσης τρίτου μέρους πχ Επιτροπή Λοιμώξεων, 
ΕΟΜ, ΕΟΦ, Διοίκηση Νοσοκομείου, Κέντρο Συλλογής Μοσχεύματος, Τμήμα 
Συλλογής, Τμήμα Επεξεργασίας κλπ. 

5.1.3. Καταγραφή  

Κατόπιν της λήψης των άμεσων απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος στην περίπτωση που υφίσταται, το θέμα καταγράφεται.  

Η καταγραφή του θέματος ανάλογα με το είδος του γίνεται ως εξής: 

▪ Ανεπιθύμητο συμβάν / αντίδραση (σοβαρό και μη): Συμπλήρωση του 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ από τον Ιατρό 
Μεταμόσχευσης. 

▪ Παράπονα: Για τη διαχείριση των παραπόνων ασθενών, δοτών και γενικότερα 
πολιτών που σχετίζονται με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της ΜΜΜΟ, 
λειτουργεί το Γραφείο του πολίτη σε επίπεδο νοσοκομείου. Το προσωπικό της 
μονάδας ενημερώνει τους κηδεμόνες των ασθενών / δοτών κατά την αρχική 
ενημέρωση για τη λειτουργία του γραφείου και τη δυνατότητα κατάθεσης 
παραπόνου ή όποιας άλλης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση, το γραφείο 
ενημερώνει για τέτοιες περιπτώσεις τη μονάδα αποστέλλοντας το παράπονο ή 
την όποια σχετική δήλωση του πολίτη / κηδεμόνα. Η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι η ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. 

▪ Όλα τα υπόλοιπα θέματα: Απευθείας εγγραφή του θέματος στο ηλεκτρονικό 
σύστημα διαχείρισης θεμάτων (SharePoint) από τον αρμόδιο 
διαχείρισης/αντιμετώπισης του θέματος 

Σημειώνεται ότι τα θέματα που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά, δεν 
περιλαμβάνουν στην τεκμηρίωσή τους στοιχεία άμεσης ταυτοποίησης του 
υποκειμένου (ασθενής / δότης).  

Ο φάκελος του θέματος μεταφέρεται και τηρείται από τον Υπεύθυνο του 
Προγράμματος Μεταμόσχευσης. 

Εξ ορισμού εμπιστευτικά είναι τα θέματα που ανήκουν στην κατηγορία 5 της 
παρακάτω κλίμακας. 

Τα θέματα χαρακτηρίζονται με βάση την παρακάτω κλίμακα σημαντικότητας: 

Επίπεδο 
σημαντικότητας 

Επεξήγηση Χαρακτηρισμός 

5 Σοβαρό συμβάν (θάνατος ή μόνιμη βλάβη 

ανθρώπου) 

Καταστροφική 

4 Επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία η οποία 

είναι αναστρέψιμη 

Κρίσιμη 

3 Ενδεχόμενος κίνδυνος επίπτωσης στην 

ανθρώπινη υγεία 

Μεγάλη 

2 Λειτουργικό πρόβλημα - Καμία επίπτωση ή 

ενδεχόμενη επίπτωση σε ανθρώπινη υγεία 

Μικρή 

1 Απλή διόρθωση - καμία επίπτωση Ασήμαντη 

file:///D:/F-Network/GS-1041%20-%20JACIE%20ΑΓ.ΣΟΦΙΑ%20-%20Σύστημα%20Ποιότητας/06%20QM/QM-007/QM-007.docx
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5.1.4. Διερεύνηση αιτιών  

Στην περίπτωση απόκλισης ή παραπόνου, διερευνώνται οι αιτίες, αναλύονται και 
καταγράφονται με σκοπό τη λήψη διορθωτικών ενεργειών. 

Η διερεύνηση γίνεται από τον υπεύθυνο του Προγράμματος Μεταμόσχευσης σε 
συνεργασία με τους προϊσταμένους της μονάδας συλλογής και επεξεργασίας, 
ανάλογα με την περίπτωση. 

Στην περίπτωση σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάντος / αντίδρασης, η διερεύνηση 
γίνεται από το Συμβούλιο Μεταμόσχευσης.  

5.1.5. Σχεδιασμός ενεργειών 

Με συνεργασία των εμπλεκομένων και των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων, 
σχεδιάζονται και καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες που έχουν αποφασιστεί 
στο κατάλληλο έντυπο / σημείο που προβλέπεται για το είδος του θέματος (βλέπε 
παρ. 5.1.3). 

Οι απαραίτητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν τις άμεσες ενέργειες αλλά και 
μακροπρόθεσμες δράσεις.  

Στην περίπτωση «σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάντος / αντίδρασης», ο σχεδιασμός 
των ενεργειών γίνεται από το Συμβούλιο Μεταμόσχευσης.  

5.1.6. Εκτέλεση ενεργειών και αξιολόγηση αποτελέσματος (εάν εφαρμόζεται) 

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται, εκτελούνται οι απαραίτητες διορθωτικές 
ενέργειες. Η εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών παρακολουθείται από τον ΥΣΔΠ. 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών, το 
αποτέλεσμα αξιολογείται από τον εκάστοτε αρμόδιο (σύμφωνα με την παράγραφο 
5.1.2.) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που το γεγονός αποτελεί «Σοβαρό ανεπιθύμητο 
συμβάν» ή «Σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση» σύμφωνα με τους ορισμούς της 
παραγράφου 3, τότε γίνονται τα εξής: 

▪ Ενημερώνεται ο Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταμόσχευσης και το 
Συμβούλιο Μεταμόσχευσης, 

▪ Τηρείται σε ξεχωριστό αρχείο και αναφέρεται στο τέλος του έτους στον ΕΟΜ 
συγκεντρωτικά (σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα 26, ΦΕΚ 51Α, 24.3.2008 
άρθρο 11 και 32). 

5.1.7. Ενημέρωση τρίτων (εάν απαιτείται) 

Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο Υπεύθυνος του Προγράμματος 
Μεταμόσχευσης ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς (πχ ΕΟΜ, EBMT, 
Υπουργείο Υγείας κλπ). 

Στην περίπτωση παραπόνου, ο Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταμόσχευσης 
ενημερώνει τον παραπονούμενο για τις ενέργειες που έχουν ληφθεί. 

Η ενημερώσεις τρίτων ακολουθούν τους κανόνες που συνοψίζονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

Κατηγορία θέματος Ενημέρωση 

Σοβαρή ανεπιθύμητη 

επίπτωση σε μόσχευμα ή 

ΕΟΜ, BMDW (σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα 26, ΦΕΚ 

51Α, 24.3.2008 άρθρο 11 και 32) 
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Κατηγορία θέματος Ενημέρωση 

οφειλόμενη σε μόσχευμα Συμπλήρωση και αποστολή του ΠΔ 26-2008 ΕΝΤΥΠΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SAR 

Πρόβλημα σε μόσχευμα 

που έχει αποσταλεί σε 

κλινικό πρόγραμμα 

Μεταμοσχευτικό κέντρο, θεράπων Ιατρός, τρίτα κέντρα 

που συμμετείχαν στην Παρασκευή του, ΕΟΜ κατά 

περίπτωση. 

Απόκλιση λειτουργίας 

κέντρου συλλογής 

Κέντρο συλλογής 

Παράπονο Παραπονούμενος 

Ανεπιθύμητη αντίδραση 

φαρμάκων 

Επιτροπή λοιμώξεων και αυτή ενημερώνει ΕΟΦ 

Βελτίωση στο χώρο ή στη 

διαδικασία συλλογής 

Κέντρο Συλλογής, Οποιοσδήποτε εξωτερικός 

συνεργαζόμενος φορέας επηρεάζεται 

Βελτίωση στο χώρο ή στη 

διαδικασία κρυοκατάψυξης 

κυτταρικών προϊόντων 

Κέντρο Επεξεργασίας, Οποιοσδήποτε εξωτερικός 

συνεργαζόμενος φορέας επηρεάζεται 

Η αλληλογραφία της επικοινωνίας αρχειοθετείται μαζί με την εγγραφή του θέματος. 

5.1.8. Αρχειοθέτηση 

Το ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ αρχειοθετείται 
από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος Μεταμόσχευσης στο ειδικό αρχείο στον 
Πάπυρο. 
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5.1.9. Διάγραμμα ροής 

Αρμόδιος

Διαπίστωση

Εμπλεκόμενοι

Διερεύνηση αιτιών

Πρ. Τμήματος / Σ. 
Μεταμόσχευσης

Σχεδιασμός ενεργειών

Ορισμένος 
αρμόδιος

Λήψη ενεργειών και 
αξιολόγηση 

αποτελέσματος (εάν 
εφαρμόζεται)

Ιεραρχικά αρμόδιος

Αντιμετώπιση 
απόκλισης

Αρμόδιος 
Διαχείρισης

Καταγραφή

Υπ. Προγράμματος 

Μεταμόσχευσης / ΥΣΔΠ

Αρχειοθέτηση

Κατηγορία 
θέματος

Υπ. Προγράμματος 
Μεταμόσχευσης

Ενημέρωση τρίτων 
(εάν απαιτείται)

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ 

ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ – 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

SharePoint

SharePoint / 

Πάπυρος
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5.2. Διαχείριση αποκλίσεων από διαδικασίες 

5.2.1. Διαχείριση απαραίτητων / σχεδιασμένων αποκλίσεων από διαδικασίες 

Το προσωπικό που εμπλέκεται στο Πρόγραμμα Μεταμόσχευσης εφαρμόζει τις 
διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όπως προβλέπεται. Ωστόσο, 
στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο κάποια ενέργεια να αποκλίνει από τα 
προβλεπόμενα από τις διαδικασίες, θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες: 

▪ Απαραίτητη λήψη έγκρισης από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος 

▪ Καταγραφή της σχεδιασμένης απόκλισης στα σχετικά με την ενέργεια έντυπα, 
με αναφορά στη σχετική διαδικασία και παράγραφο η οποία δεν εφαρμόζεται ή 
εφαρμόζεται με απόκλιση 

▪ Ενημέρωση του ΥΣΔΠ ο οποίος με τη σειρά του καταχωρεί την απόκλιση στο 
SharePoint. 

▪ Εξέταση της συχνότητας εμφάνισης της απόκλισης, και στην περίπτωση που 
κριθεί ότι η χαρακτηρισμένη απόκλιση είναι τελικά ο ενδεικνυόμενος τρόπος 
εφαρμογής της διαδικασίας, θα πρέπει να γίνει αίτημα αναθεώρησης της 
διαδικασίας προς το ΥΣΔΠ, και να αποτελέσει πλέον θέμα προς διαχείριση 
σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία. 

5.2.2. Διαχείριση μη σχεδιασμένων αποκλίσεων 

Στην περίπτωση που κάποια διαδικασία εφαρμοστεί με απόκλιση από τα 
προβλεπόμενα, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο εκ των προτέρων, η 
απόκλιση θα πρέπει να εξεταστεί από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος 
Μεταμόσχευσης και στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, να εφαρμοστεί η 
παρούσα διαδικασία ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

6. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αρμόδιος για τη λήψη γνώσης και αποφάσεων για τη διαχείριση του συνόλου των 
θεμάτων που αντιμετωπίζει η ΜΜΜΟ είναι ο Υπεύθυνος του Προγράμματος 
Μεταμόσχευσης  

▪ Υπεύθυνο για την ανάλυση των σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων / 
αντιδράσεων είναι το Συμβούλιο Μεταμόσχευσης 

▪ Υπεύθυνος για την καταγραφή των θεμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα 
διαχείρισης (SharePoint) είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος διαχείρισης / 
αντιμετώπισης του θέματος  

▪ Υπεύθυνος για τον συντονισμό των ενεργειών διευθέτησης και την 
παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των θεμάτων είναι ο ΥΣΔΠ 

7. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

▪ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

▪ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

▪ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ  

▪ SharePoint – Διαχείριση θεμάτων 

▪ Πάπυρος 

▪ ΠΔ 26-2008 ΕΝΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SAR 

file:///D:/F-Network/GS-1041%20-%20JACIE%20ΑΓ.ΣΟΦΙΑ%20-%20Σύστημα%20Ποιότητας/06%20QM/QM-007/QM-007.docx
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8. ΑΡΧΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΡΚ

ΕΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Διαχείριση 

θεμάτων 

ΜΜΜΟ 

• Σχετικά έγγραφα και 
αλληλογραφία (εάν 
εφαρμόζεται) 

Η SharePoint – 

Διαχείριση 

θεμάτων 

Απεριό

ριστη 

Προϊστάμενοι 

τμημάτων 

Ανεπιθύμητα 

συμβάντα / 

ενέργειες 

• ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ 
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ – 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

• Σχετικά έγγραφα και 
αλληλογραφία (εάν 
εφαρμόζεται) 

Η Πάπυρος Απεριό

ριστη 

Υπεύθυνος 

Προγράμματος 

Μεταμόσχευση

ς  

9. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

▪ FACT-JACIE International Standards for Cellular Therapy Product Collection, 
Processing, and Administration 

▪ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26, ΦΕΚ 51 / 24.3.2008, άρθρο 3 

10. IΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Α/Α Αλλαγή Από Ημερομηνία Έκδοση Ισχύει από 

1 Προσθήκη στον πίνακα 5.1.7:  

Στη στήλη κατηγορία θέματος: 

• Βελτίωση στο χώρο ή στη διαδικασία 
συλλογής 

• Βελτίωση στο χώρο ή στη διαδικασία 
κρυοκατάψυξης κυτταρικών 
προϊόντων  

Στη στήλη Ενημέρωση: 

• Κέντρο Συλλογής, Οποιοσδήποτε 
εξωτερικός συνεργαζόμενος φορέας 
επηρεάζεται 

• Κέντρο Συλλογής, Οποιοσδήποτε 
εξωτερικός συνεργαζόμενος φορέας 
επηρεάζεται 

ΔΚ 4/11/2021 2η 20/12/2021 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

QM-DV-FRM-82-1. ΣΕΛ 1 ΑΠΟ 1 

Τμήμα:  Αντικείμενο:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗ

ΝΙΑ  

ΚΑΤΗΓ

ΟΡΙΑ1 

ΚΑΤΑΓΡΑΦ

ΗΚΕ ΑΠΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΣΕ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚ

ΟΤΗΤΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Ανασκόπηση από: 
 

 Ημ/νία / υπογραφή:   

 

 
1 Συμπληρώστε την κατηγορία ως εξής: 1.Διόρθωση Εγγράφων, 2.Βελτίωση, 3.Νέο Χαρακτηριστικό, 4.Εργασία, 5.Απόκλιση, 6.Λάθος - Ατύχημα, 7.Ανεπιθύμητη αντίδραση-συμβάν, 8.Άλλο 
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New Labs in University of Patra 

 COST of System Service and Validation 

 

 

Customer Choose Life foundation 

Project location: Patras university, medical department 

Subject LAB Cleanrooms System ServiceTechical Offer 

Project code:  1854 

Date: January 25, 2021 

In attention to: Mrs Mari Loi  
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1. Project description 

The project concerns a turnkey construction of the new marrow transplant labs, in University 

of Patra Medicine Faculty. 

We build four (4) new rooms (Airlock D, Lab C, Airlock B and Lab B) new partition walls, false 

ceiling cleanroom compliant. 

HVAC system consists of an Air Handling Unit, a Heat Pump, ductwork and final HEPA filters. 

Air which is supplied via distribution ductwork to terminal HEPA filters, is mixed with the room 

air with the scope of diluting and removing airborne contamination and returns back to unit. 

Fresh air is supplied to maintain the clean rooms positively pressurized.  

Chilled / warm water is prepared via a Heat Pump 65kW. 

 

Project includes: 

✓ New partition walls, three new pharmaceutical doors with interlock system  

✓ New false ceiling, walkable type, cleanrooms compliant 

✓ New laboratory equipment 

✓ HVAC system, Air Handling Unit 5.500m3/h, Heat pump 65kW 

✓ New ductwork, diffusers, final HEPA, ULPA filters 

✓ Chilled water pipeline 

✓ Electrical installations  

✓ Laboratory gases pipeline CO2, N2, Air, second stage pressure regulators 

✓ Rooms validation according to EU-GMP, Room classification Grade B,C,D 
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2. Equipment Service and Revalidation cost Provision 

 Here after we present the main equipment service and/or validation costs provision. 

a/a Works Description Service 

Cost 

Frequency 

Provision 

1 Regular service in the air Handling Unit (for the 

recirculation of clean air in the LABS) which consists of  

mixing box, primary filters G4/F9, cooling, heating coil, 

electric resistors 15kW, plug fan 5.500m3/h – ESP=1000Pa” 

Service includes coils washing and sanitizing, drain pan 

cleaning and unblocking, primary filters exchanging, 

electrical resistors cleaning and measuring  

 

900,0 € 

 

 

 

 

 

 

annually 

2 Regular service to the TRANE Heat pump which 

produces  chilled or hot water for the air cooling / heating 

Service includes condenser coils cleaning, check for 

refrigerant leakages, heatpump software check, 

measuring inlete and outlet temperature in all heat 

exhangers, check for malfunctions, etc 

 

800,0 € 

 

 

 

annually 

3 BMS validation and technical checking (software, 

sensors,m actuators) 

500,0 € annually 

4 Final  HEPA Filters exhanging   

4a HEPA H14 (retaining 99.99%): 3 pcs x 400 

€/pc = 

1.200,0 € 

In 5 years 

4b ULPA U15 (retaining 99.999%): 6 pcs x 550 

€/pc = 

3.300,0 € 

In 5 years 

5 Particles Constant Measurement System Revalidation 

• 2 pcs particle counters 

• 4 pcs temperature sensors 

• 4 pcs differential sensors 

• 4 pcs relative humidity sensors 

 

3.000,0 € 

 

annually 
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6 Cleanrooms Revalidation 

• Rooms particles concentration measuring and prove 

compliance. 

• Rooms’ Air volumes measuring and ach verification. 

• Rooms’ Differential Pressure measuring and 

verification. 

• Rooms’ Temperature, Relative Humidity measuring 

and verification. 

• HEPA Filters integrity Test 

2.000,0 € annually 

7 Spare parts and troubleshooting (provisional cost) 

including materials, labor works and trip expenses 

1,000 – 

3,000 € 

 

annually 

The above prices do not include VAT 24% 

 

NOTE: 

1. All works than shall be performed annually (#1,2,3,5 & 6) are budgeted on the basis 

to be executed all together (in one trip of our technical team) and they may demand 

apx 5 days of LABS operation constant interruption. If this is not feasible and multiple 

trips are needed there shall be an extra cost of 300 € net for each trip. 

2. This is a service cost provision. To provide the services and be stand-by to serve the 

LABS a contract shall be issued between the provider (V. Bougatsos SA) and the 

owner or operator of the LABS. 

 

 

On behalf of V. Bougatsos SA 

Katia V. Bougatsou,  

NTUA Mech. Engineer,  Certified ASHRAE HFDP & Cleanroom Professional CTCB-i 

General Manager 
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16. Αλλαγές  

Αλλαγές Ημερομηνία Χρήστης Έκδοση 

Διόρθωση Περιεχομένων 5/5/2021 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑ 1η 

Προσθήκη διευκρινίσεων και 

επισημάνσεων στα κεφάλαια 2, 3, 3, 

4, 5 

5/5/2021 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑ 1η 

Προσθήκη τελικού σχεδίου κάτοψης 

στην ενότητα 6.7 

5/5/2021 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑ 1η 

Προσθήκη στο 6.12: «από την 

πόρτα D1 (o  κωδικός πρόσβασης: 

στο Master File “Προσωπικό-

Πρόσβαση”» 

9/5/2021 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑ 1η 

Προσθήκες κωδικών πόρτες-

πάγκοι-ντουλάπια σε 4.5.1, 4.5.2. 

9/5/2021 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑ 1η 

Προσθήκη: ΥΣΔΠ+ κωδικούς 6.5, 

6.7, 6.8, 6.9 

9/5/2021 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑ 1η 

Προσθήκη γλωσσάρ, συντμησεις, 

χώροι, νομοθεσια, 

παρακολουθησης περιβ 

συνθηκών, εξοπλισμό, κόσοτος 

διακριβωσης,Παραρτήματα 

3/4/2022 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑ 1η 

 


