
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου -Αιμοδοσία»

[Jooc τη Βουλή των Ελ/.ήνων

Η Αιμοδοσία στη Χώρα μας οργανώθηκε με το Ν. Δ/γμα 3340/ 
1955 «περί ιδρύσεως Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας (ΦΕΚ 240/ 
3.9.1955 τ.Α'), το οποίο τροποποιήθηκε με το Ν.Δ/γμα 4026/1959 
«πεοί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. Δ/τος 3340/1955 
«πε5·1 ιδούσεως Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας» (ΦΕΚ 250/ 
13.11.1959 τ.Ά).

Επειδή έχει διαρρεΰσει μεγάλο χρονικό διάστημα από το 3 959 μέχρι 
σήμερα και λόγω της προόδου της Επιστήμης γενικά έχουν επέλθει ση
μαντικές μεταβολές και στον τομέα της Αιμοδοσίας, επιβάλλεται ο εκ- 
συχοονισμός της κείμενης Νομοθεσίας περί Αιμοδοσίας με βάση τις δια
τάξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις προτάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας μετά από προσαρμογή αυτών στην Ελληνική πραγ
ματικότητα.

Εν όψει μάλιστα των νέων ριζικών θεσμικών αλλαγών στον τομέα 
της Υγείας και της θέσεως σε εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, η ανάγκη τροποποιήσεως των διατάξεων της περί Αιμοδοσίας 
Νομοθεσίας είναι περισσότερο επιτακτική προς το σκοπό εναρμονίσεως 
αυτών και προς τη γενικότερη κατεύθυνση της πολιτικής για την υγεία.

Με το παρόν σχέδιο Νόμου επιδιώκεται βασικά ή δωρεάν διάθεση του 
αίιιατος και των παραγώγων του. τακτική η οποία εφαρμόζεται στην 
πράξη αλλά δεν έχει θεσμοθετηθεί.

‘.Αλλες βασικές αρχές του Σχεδίου Νόμου που προτείνεται είναι η δη
μιουργία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, με τη μορφή Νομικού Προ
σώπου Δημοσίου Δικαίου, η παροχή δυνατότητας ιδρύσεως για πρώτη 
φορά Κέντρων Αιμοδοσίας στην περιφέρεια και τέλος η λήψη μέτρων 
για την εδραίωση του θεσμού της εθελοντικής προσφοράς του αίματος.

Ειόικώτερα με τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου που προτείνεται ορί
ζονται ως εξής:

Άρθρο 1

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 καθιερώνεται, όπως προαναφέρεταυ ο 
θεσμός της εθελοντικής προσφοράς του αίματος και της δωρεάν διαθέ- 
σεως του αίματος και των παραγώγων του και απαγορεύεται ρητά η με 
αμοιβή προσφορά του, για την οποία ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν.Δ. 4026/59.

Άρθρο 2

Οι διατάξεις του άρθρου 2 αποτελούν νέες διατάξεις και προβλέπουν 
για πρώτη φορά την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, με τη μορφή 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Άρθρο 3

Οι διατάξεις του άρθρου 3 είναι νέες. Με αυτές συνιστάται Επιτροπή 
Αιμοδοσίας και καθορίζονται οι αρμοδιότητες της.

Άρθρο 4

Οι διατάξεις του άρθρου 4 παρέχουν εξουσιοδότηση ιδρύσεως Εθνι
κού Κέντρου Αιμοδοσίας. Το κέντρο αυτό θα είναι Νομικό Πρόσωπο Δη
μοσίου Δικαίου, θα τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουρ
γείου Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα αποτελέσει 
Κέντρο συλλογής, αποθεματοποίησης και κλασματοποίησης του αίαα- 
τος και πλάσματος για την παρασκευή παραγωγών αίματος προς αντι
μετώπιση των αναγκών της χώρας, συντονίζοντας παράλληλα τη διακί
νηση του αίματος και των παραγώγων σε όλη τη χώρα.

Τα της διοικήσεως. οργανώσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών του 
ως άνω Κέντρου θα ρυθμιστούν με Προεδρικά Διατάγματα και Υπουρ
γικές αποφάσεις, την έκδοση των οποίων προβλέπουν οι διατάξεις του 
ίδιου άρθρου.

Άρθρο 5

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις του 
(άρθρου 3 του Ν.Δ. 4026/59. Συγκεκριμένα μετονομάζονται οι Υπηρε
σίες Αιμοδοσίας, για τις οποίες ορίζουν οι τροποποιούμενες διατάξεις.

Άρθρο 6

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 τροποποιούνται οι διατάξεις των άρ
θρων 4, 5 και 6 του Ν.Δ. 4026/59 και παρέχονται και άλλες αρμοδιό
τητες στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας.

Άρθρο 7

Οι διατάξεις του άρθρου < είναι νέες. Συμοωνα με αυτές είναι δυνα
τόν να ανατεθεί.σε ιδιωτικές Κλινικές που έχουν συστηματικές ανάγκες 
μεταγγίσεων, ανεξάρτητα του αριθμού των κ/,ινων τους, να συντηρούν 
και να διαθέτουν αίμα για την αντιμετώπιση των αναγκών των νοση- 
λευομένων σ αυτές ασθενών και παραλκηΛα καθορίζουν τις προϋποθέ
σεις λειτουργίας των Τμημάτων αυτών των Κλινικών.

Άρθρο 8

Οι διατάξεις του άρθρου 8 είναι νέες.

Σύμφωνα με αυτές, είναι δυνατόν να ανατεθεί σε Μονάδες Δευτερο
βάθμιας κα: Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, οποιασδήποτε νομικής μορ
φής, η συντήρηση και η χορήγηση αίματος για την αντιμετώπιση εκτά
κτων περιστατικών και παράλληλα καθορίζονται οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για το έργο αυτό.

Άρθρο 9

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρ
θρου 9 του Ν.Δ. 4026/59 με σκοπό την παροχή δυνατότητας προσφο
ράς αίματος από άτομα μέχρις 62 ετών, καθώς και την κατάργηση της 
έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων για προσφορά αίμα
τος από άτομα ηλικίας από 18 έως 21 ετών.

Άρθρο 10

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρ
θρου 14 του Ν.Δ. 4026/59 με σκοπό την εκτέλεση της αιμοληψίας από 
εκπαιδευμένες στα θέματα της αιμοδοσίας αδελφές νοσοκόμες.

Άρθρο 11

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρέχεται εξουσιοδότηση όπως με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων. καθορισθούν. σύμφωνα με τα επιστημονικώς κρατούντα σε Διε
θνείς Οργανισμούς Υγείας, οι απαριθμούμενες στο άρθρο αυτό περιπτώ
σεις.

ΓΓ αυτές, πλην του καθορισμού των προϋποθέσεων πλασμαφαιρέ- 
σεως και κυτταροαφαιρέσεως. που θα γίνει για πρώτη φορά, ορίζουν οι 
διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 15. 16 και 17 του Ν.Δ. 4026/59.

Άρθρο 12

Οι διατάξεις του άρθρου 12 αποτελούν νέες διατάξεις και αποβλέ
πουν στην καθιέρωση κινήτρων για τους Εθελοντές Αιμοδότες.

Άρθρο 13

Οι διατάξεις του άρθρου 13 αφορούν τις κυρώσεις που προβλέπονται 
για όσους παραβαίνουν το άρθρο 1 του Νόμου αυτού.

Άρθρο 14

Με το άρθρο 14 προτείνεται όπως το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας υπα
χθεί στις διατάξεις του τετάρτου άρθρου του Ν. 1398/83 «περί Δημό
σιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ)» 
με σκοπό την ανάθεση στην Επιχείρηση αυτή των εργασιών της μελέ
της, κατασκευής, εξοπλισμού του κ.λπ.

Άρθρο 15

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρατείνεται η ισχύς ορισμένων 
διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας μέχρις εκδόσεως της προβλεπό- 
μενης από το άρθρο 1 1 του Νόμου Υπουργικής αποφάσεως.

Άρθρο 16

Με τις διατάξεις του άρθρου 16 ορίζεται η έναρξη της ισχύος του πα-
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ρόντος Νόμου, χαθώς χαι η κατάργηση χά&ε προηγούμενης διατάξεως 6) Η παραχολούθηοις και μελέτη των εφαρμοζόμενων συστημάτων 
που είναι αντίθετη με τοΚομο. δια την οργάνωσιν της αιμοδοσίας εις ξένας χώρας.

Αθήνα, 3 Μαίου 1988

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΠ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ (ΒΛΟΡΟΣ ΔΗΜ ΤΣΟΒΟΛΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ

ΠΙΝΑΚΑ! ΤΡ0Π0Π010ΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Α. Ν.Δ. 3340/1955 «Περί ιδρΰσεως Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδο
σίας».

‘Ολα τα άρθρα.
Β. Ν.Δ. 4026/1959 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
Ν.Δ. 3340/1955 «περί ιδρΰσεως Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας». 

Όλα τα άρθρα.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 3340.
Περί ιδρΰσεως Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας.

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχσντες υπ' άψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και 
την από 24 Αυγούστου 1955 σύμφωνον γνώμην της κατά την παρά
γραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προ- 
τάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και δια- 
τάσσομεν:

Άρθρον 1.

Ιδρύεται παρά τω Υπουργείω Κοινωνικής Πρόνοιας υπηρεσία αιμο
δοσίας. καλούμενη Εθνική Υπηρεσία Αιμοδοσίας. Αύτη αποτελεί ιδιαι
τέραν Υπηρεσίαν υπαγομένην απ' ευθείας εις την Γενικήν Διεύθυνσιν 
Υγιεινής.

Αρθρον 2

0 σκοπός της Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας ορίζεται:
Η οργάνωσις της αιμοδοσίας εν τη Χώρα επί τη βάσει των διεθνώς 

παραδεδεγμένων αρχών συλλογής, εργαστηοιακής ερεύνης. διατηρή
σεως και διαθέσεως του αίματος, και των παραγώγων αυτού δια την 
αντιμετώπισή των συνήθων και εκτάκτων αναγκών του πληθυσμού.

Άρθρον 3

Εις την αρμοδιότητα της δια του παρόντος συνιστωμένης Εθνικής 
Υπηρεσίας Αιμοδοσίας υπάγεται:

1) Η εκπόνησις Εθνικού Προγράμματος Αιμοδοσίας το οποίον θα 
προβλέπη την ανά την χώραν διάρθρωσιν των υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

2) Η εκπόνησις κώόικος όστις θα περιλαμβάνη τας ελάχιστος απαι
τήσεις δια την συλλογήν, διατήρησιν. διάθεσιν κα: εργαστηριακήν έρευ
ναν του αίματος, του πλάσματος και των παραγώγων αυτών.

3) Η οργάνωσις των Περιφερειακών Κέντρων Αιμοδοσίας και ο έλεγ
χος της λειτουργίας τούτων.

4) 0 επιστημονικός έλεγχος πάντων των υπό εθελοντικών οοτανώ- 
σεων. Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Νομικών Προσώπων ή ιδιωτών λει- 
τουργούντων Κέντρων Αιμοδοσίας. Τραπεζών Αίματος, αιμοληπτικών 
ή αιμοδοτικών Κέντρων πλην των ανηκόντων εις το Υπουργείον Εθνι
κής Αμύνης.

5) Η διαφώτισις του κοινού προς αποτεΛεσματικήν κινητοποίησιν 
τούτου δια την γενίκευσιν του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Άρθρον 4

Η Εθνική Υπηρεσία Αιμοδοσίας περιλαμβάνει:
Α) Την Κεντρικήν Υπηρεσίαν.
Β) Την Περιφερειακήν Υπηρεσίαν αποτελούμενην εκ των εκασταχού 

Περιφερειακών Κέντρων Αιμοδοσίας.
Παοά τη Κεντρική Υπηρεσία συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή 

Αιμοδοσίας. Ωσαύτως δια Βασ. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του 
Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας δύναται να συνιστώνται Περιφερειακά’. 
Συμβουλευτικά’: Επιτροπαί.

Άρθρον 5.

Α) Κεντρική Υπηρεσία

Της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλά
δου των Ιατρών επί 5ω ή 4ω βαθμώ.

Εις την θέσιν του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας τοποθετείται οι απο- 
φάσεως του κ. Υπουργού υπάλληλος του Κλάδου των Ιατρών επί 5ω ή 
4ω βαθμώ εκ των υπηρετούντων παρά rrj Κεντρική ή Περιφερειακή 
Υπηρεσία της Γενικής Διευθύνσεως Υγιεινής.

Άρθρον 6

Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, προς εκπλήρωσιν των 
επιόιωκομένων σκοπών της και την άσκησιν των αρμοδιοτήτων της, η 
Εθνική Υπηρεσία Αιμοδοσίας χρησιμοποιεί τας υπηρεσίας των εις την 
Υπηρεσίαν Διαφωτίσεως υπηρετούντων υπαλλήλων.

Άρθρον 7

Συμβουλευτική Επιτροπή Αιμοδοσίας

Προς καθοδήγησιν της εν γένει και ειδικώτερον της τεχνικής και επι
στημονικής εργασίας της Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας συνιστάται 
Συμβουλευτική Επιτροπή Αιμοδοσίας εκ των κάτωθι μελών:

Του Γενικού Διευθυντού Υγιεινής παρά τω Υπουργείω Κοινωνικής 
Προνοίας ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού ως Προέδρου.

Του Διευθυντού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων παρά τω Υπουργείω 
Κοιν. Προνοίας ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού ως Αντιπροέ
δρου.

Του Διευθυντού της Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας παρά τω Υπουρ
γείω Κοινωνικής Προνοίας. ως Εισηγητού.

Ενός αντιπροσώπου ιατρού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οριζό
μενου υπ' αυτού μετά του αναπληρωτού τούτου.

Ενός αντιπροσώπου ιατρού του Π.Ι.Κ.Π.Α. οοιζομένου υπό τούτου 
μετά του αναπληρωτού αυτού.

Ενός αντιπροσώπου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, οριζόμε
νου, υπ' αυτού μετά του αναπληρωτού αυτού.

Του Διευθυντού των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Γ.Ε.ΕΘ.Α. ή του 
νομίμου αναπληρωτού αυτού.

Μέχρι δέκα μελών επιστημόνων οριζομένων όι* αποφάοεως του 
Υπουργού Κοινών. Προνοίας και εχόντων πείραν και γνώσεις επί του 
θέματος, ως.και προηγηθείσαν επιστημονικήν εργασίαν επ' αυτού.

Και εκ ούο Διευθυντών των λειτουργούντων ήδη Κρατικών Κέντρων 
Αιμοδοσίας, οριζομένων δι αποφάοεως του Υπουργού Κοινωνικής 
Προνοίας.

Άρθρον 8

Τα εν τη τελευταία παραγράφω του προηγουμένου άρθρου αναφερό- 
μενα δέκα (10) μέλη ορίζονται επί θητεία πέντε ετών, ήτις δύναται ν’ 
ανανεουται κατά τον αυτόν τρόπον.

4
Άρθρον 9

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Αιμοδοσίας συνέρχεται τη προσκλήσει 
του Γενικού Διευθυντού Υγιεινής και Προέδρου αυτής όταν και οσάκις 
κρίνη ούτος αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτής.

Τουλάχιστον άπας του έτους συνέρχεται αύτη εις συνεδρίασιν μετά 
των Διευθυντών όλων των Περιφερειακών Κέντρων Αιμοδοσίας της 
Χώρας δια να συζητήση γενικά προβλήματα οργανώσεως της αιμοδο
σίας και λειτουργίας των Κέντρων.
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Άρθρον 10

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Αιμοδοσίας δΰναται να οριστ; εξαμελή 
Εχτελεστιχήν Επιτροπήν εχ των ιδίων αυτής μελών, ήτις θα επιλαμβά
νεται της μελέτης χαι ταχείας διεχπεραιωσεως ιδία τεχνικών προβλη
μάτων αφοοώντων την αιμοδοσίαν.

Άρθρον 11

Αναλόγως των υφισταμένων αναγκών επιτρέπεται δια Β.Δ. εκδιδο- 
μένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας. να ιδρΰωνται πε
ρισσότερα του ενός Περιφερειακά Κέντρα Αιμοδοσίας ή Σταθμοί εις την 
αυτήν Υγειονομικήν Περιφέρειαν ή να καθορίζωνται περισσότεροι της 
μιας Υγεινομικαί Περιφέρειαν εξυπηρετούμενα: υπό ενός και του αυτού 
Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας.

ΓΙαρά τη έδρα εκάστης Υγειονομικής Περιφέρειας ιδρύονται Περιφε
ρειακά Κέντρα Αιμοδοσίας.

Τα κέντρα ταύτα υπάγονται εις την αρμοδιότητα των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοιν. Προνοίας των προβλεπομένων υπό 
του Νομοθετικού Διατάγματος 2592/53 και 6008.

Αι δημιουογούμεναι δια του παρόντος Ν.Δ. δαπάναι βαρύνουν τον 
Προϋπολογισμόν του Υπουργείου Κοιν. Προνοίας και τον Λ/σμόν Ιατρι
κής Αντλήψεως του προβλεπομένου υπό του άρθρου 13 του Νομοθετι
κού Διατάγματος 2502/53 και συμφώνως προς την εν αυτώ καθοριζο- 
μένην διαδικασίαν.

Άρθρον 12

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας δύναται να 
ανατίθεται εις την εν τω Υπουργείω Εθνικήν Υπηρεσίαν Αιμοδοσίας η 
άσκησις των αρμοδιοτήτων των Κέντρων Αιμοδοσίας των ευρισκομέ
νων εις την περιοχήν, της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

2. Τα λειτουργούντα ήδη τέσσερα (4) Κρατικά Κέντρα Αιμοδοσίας 
Θεσσαλονίκης, Αθηνών και Πειραιώς, υπάγονται Διοικητικώς και Επι
στημονικούς απ' ευθείας εις την Διεύθυνσιν της Εθνικής Υπηρεσίας Αι
μοδοσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, οι δε Διευθυνταί τού
των μονιμοποιούνται με τον βαθμόν ον φέρουσι, της εν τω μεταξύ υπη
ρεσίας των λογιζομένης ως πραγματικής τοιαύτης.

Άρθρον 13

Λεπτομέρεια·, αναφερόμεναι εις την οργάνωσιν των Περιφερειακών 
Κέντρων Αιμοδοσίας, την σύνθεσιν του προσωπικού αυτών, τα μέλη των 
Περιφερειακών Συμβουλευτικών Επιτροπών Αιμοδοσίας, ως και την 
οργάνωσιν των Σταθμών Αιμοδοσίας ως και την οργάνωσιν των Σταθ
μών Αιμοδοσίας θέλουσι καθορισθή δια Β. Δ/τος εκδιδομένων προτάσει 
του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.

Άρθρον 14

Δια του Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοι
νών. Προνοίας θέλουσιν επίσης καθορισθή: α) τόποι ιδρύσεως και β) λε
πτομέρεια*. οργανώσεως και λειτουργίας Κέντρων παρασκευής ξηρού 
πλάσματος ή κλασμάτων τούτου.

Άρθρον 15

Εντός τριών μηνών το βραδύτερον από της ισχύος του παρόντος άπα
ντα τα λειτουργούντα Κέντρα Αιμοδοσίας. Τράπεζαι Αίματος, αιμοδο- 
τικά ή αιμοληπτικά Κέντρα εθελοντικών οργανώσεων, ως και τοιαύτα 
οιασδήποτε μορφής και σχέσεως, υποχρεούνται όπως υποβάλωσιν δια 
των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών εις την Εθνικήν Υπηρε
σίαν Αιμοδοσίας τα υπό του Β.Δ. της 10.10.1934 «Περί συστάσεως και 
επιθεωρήσεως μικροβιολογικών και βιολογικών διαγνωστικών εργα
στηρίων», οριζόμενα δικαιολογητικά.

Η μη εμπρόθεσμος υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών ή η μη 
συμμόρφωσις προς τας τιθεμένας προϋποθέσεις του ως άνω Β.Δ. συνε
πάγεται την δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Προνοίας παύσιν» της 
λειτουργίας των.

Της υποχρεώσεως ταύτης εξαιρούνται τα ήδη λειτουργούντα Κρα
τικά Κέντρα Αιμοδοσίας και τα υπαγόμενα εις το Υπουργείον Εθνικής 
Αμύνης, ως και το Κέντρον Αιμοδοσίας του Οργανισμού «Πρώται Βοή- 
θειαι Πειραιώς» το εγκατεστημένον εν Πειραιεί.

Άρθρον 16

Από της ισχύος του παρόντος ουδείς επιτρέπεται να θέση εις λειτουρ
γίαν Κέντρον Αιμοδοσίας, Τράπεζαν αίματος, αιμοληπτικόν ή αιμοδοτι-

κόν Κέντοον. άνευ της εγγράφου αδειας του Υπουργού Κοινωνικής 
Προνοίας εκδιδομένης μετά σύμοωνον *^νώμην της Συμβουλευτικής 
Επιτοοπής Αιμοδοσίας.

Πάσα διάταςις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παοόντος καταργεί - 
ται.

Εν Αθήναις τη 30 Αυγούστου 1955

ΠΑΥΛΟΣ Β

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ. 1. ΝΊΚΟΛΙΤΣΑΣ. Α. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Λ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ. Λ. ΜΑΚΚΑΣ. Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. Π. ΛΕ-
ΒΑΝΤΗΣ. ΣΠ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ. Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. Δ.
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ. Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ. Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥ. Β. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ. Κ. ΓΙΑΒΑΣΟΓΑΟΥ. ΓΕΡ 

ΛΥΧΝΟΣ.
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 3η Σεπτεμβρίου 1955

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4026
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 3340/1935 περί

ιδρύσεως Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας.

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπ* όφει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και 
την από 9 Νοεμβρίου 1959 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγρα
φον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει 
του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσο- 
μεν.

Άρθρον 1

Οργάνωσις της Αιμοδοσίας

1. Η οργάνωσις της αιμοδοσίας εν Ελλάδι στηρίζεται επί του θεσμού 
της εθελοντικής δωρεάν προσφοράς του αίματος. Κατ' εξαίρεσιν και εφ' 
όσον το ούτω προσφερόμενον αίμα δεν επαρκεί δια την κάλυψιν των συ
νήθων ή εκτάκτων αναγκών επιτρέπεται και η επ' αμοβή προσφορά αυ
τού.

2. Η Οιαχείρισις του αίματος και των παραγώγων αυτού ενεργείται 
συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Ν. Διατάγματος.

3. Άπασαι αι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Ν.Δ. υφιστάμενα: 
ως και αι μέλλουσαι να λειτουργήσωσιν υπηρεσίαι αιμοδοσίας του Κρά
τους ως και των πάσης φύσεως Οργανισμών ή Ιδρυμάτων, Δημοσίου ή 
Ιδιωτικού Δικαίου των Ιδιωτικών κλινικών και πολυϊατρείων. ιδιωτι
κών σανατορίων, φυματιολσγικών κλινικών και εργαστηρίων, αι επι
φορτισμένα: με την λήψιν. επεξεργασίαν, συντήρησιν και Οιάθεσιν του αί
ματος δεν επιτρέπεται να προσπορίζωνται κέρδη, υπόκεινται δε εις τον 
επιστημονικόν και διαχειριστικόν έλεγχον του Υπουργείου Κοινωνικής 
Προνοίας.

Άρθρον 2

1. Το προσφερόμενον αίμα διατίθεται δωρεάν, μη δυνάμενον να γίνη 
αντικείμενον εμπορίας. Κατ' εξαίρεσιν το επ' αμοιβή προσφερόμενον 
αίμα, κατά τας διατάξεις της παραγρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, δύ- 
ναται να διατίθεται κατά τον αυτόν τρόπον και εις ποσότητα ουχί μει- 
ζονα της ουτωσί προμηθευθείσης.

2. Αι τιμαί όιαθέσεως του αίματος, του πλάσματος και των παραγώ
γων αυτών καθορίζονται εκάστοτε δι αποφάσεως του επί της Κοινωνι
κής Προνοίας Υπουργού, βάσει των δαπανών προμήθειας, παρασκευής 
και επεξεργασίας τούτων.
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Άρθρον 3

Οργάνωσή των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας

Αι λειτουργούσα: ή μέλλουσαι να λειτουργήσωσι υπηρεσίαι αιμοδο
σίας του Κράτους ως και των πάσης φύσεως Οργανισμών ή Ιδρυμάτων. 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, των ιδιωτικών Κλινικών και πολυια- 
τρείων. ιδιωτικών Σανατορίων, φυματιολογικών κλινικών, και εργα
στηρίων ανήκουν εις μίαν των κάτωθι κατηγοριών: 

α) Κέντρα Αιμοδοσίας 
β) Σταθμοί Αιμοδοσίας 
γ) Νοσοκομειακά·. Υπηρεσίαι Αιμοδοσίας.

Άρθρον 4 

Κέντρα Αιμοδοσίας

1. Αποστολή των Κέντρων Αιμοδοσίας είναι:
α) Η λήψις. συντήρησις. εργαστηριακός έλεγχος και η διάθεσις του 

προς μετάγγισιν αίματος.
β 1 Η παρασκευή συντηρουμένου αίματος, συμπυκνωμένων και πλυ

μένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και πλάσματος (υγρού και κατεψυγμέ- 
νου).

γ) Η δημιουργία αποθεμάτων αίματος και πλάσματος, 
δΐ Η παρασκευή φιαλών μετά διαζώματος δια την συλΛογήν και συ- 

ντήοησιν του αίματος.
ε) Η παρασκευή συσκευών αιμοληψίας και μεταγγίσεως. 

στ) Η παρασκευή συγκολλητικών ορών δια τον καθαρισμόν των ομά
δων του αίματος.

ζ) Η εκπαίδευσις ειδικευμένου επιστημονικού και βοηθητικού προσω
πικού.

η) Η μελέτη των εκ της μεταγγίσεως αίματος ή πλάσματος συμβα- 
μάτων και των περιπτώσεων ανοσοποιήσεως.

θ) Η επιστημονική έρευνα και η τελειοποίησις της τεχνικής δια την 
προαγωγήν της αιμοδοσίας.

2. Δια την παρασκευήν ξηρού πλάσματος, παραγώγων αυτού και 
ορών δια τον καθαρισμόν των ομάδων, απαιτείται ειδική έγκρισις του 
Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας. παρεχομένη εις όσα Κέντρα κρίνο- 
νται επαρκή από απόψεως εξοπλισμού και προσωπικού δια μίαν ή πε
ρισσότερός των ανωτέρω εργασιών.

Άρθρον 5

Σταθμοί Αιμοδοσίας

3. Αποστολή των Σταθμών Αιμοδοσίας είναι η λήψις. η συντήρησις ο 
εργαστηριακός έλεγχος και η διάθεσις του προς μετάγγισιν αίματος.

Οι Σταθμοί Αιμοδοσίας δεν επιτρέπεται να παρασκευάζουν: 
α) Πλάσμα υπό οιανδήποτε μορφήν.
β) Φιάλας με διάλυμα συντηρήσεως του αίματος και γενικώς διαλύ

ματα δια παρεντερικήν χρήσιν.
γ) συσκευάς αιμοληψίας και μεταγγίσεων.
2. Η προμήθεια φιαλών μετά διαζώματος συντηρήσεως. συσκευών 

λήψεως κ.λπ. θα γίνεται παρά των Κέντρων Αιμοδοσίας ή εξ ανεγνωρι- 
σμένου οίκου παρασκευής των ειδών τούτων.

3. Οι Σταθμοί Αιμοδοσίας δια παν επιστημονικόν ζήτημα ή έρευναν 
συμβάματος ή ανοσοποιήσεως δέον να προσφεύγουν εις τα Κέντρα Αι
μοδοσίας.

4. Εις τους Μικροβιολογικούς ιατρούς των Κρατικών Νοσοκομείων 
δυνατό.: να ανατίθεται δ: αποφασεως του επί της Κοινωνικής Προνοίας 
Ί πουργού η διεύθυνσις των Σταθμών Αιμοδοσίας του Υπουργείου Κοι
νωνικής Προνοίας.

Άρθρον 6

Νοσοκομειακά’. Υπηρεσία·. Αιμοδοσίας

Αι Νοσοκομειακά! Ί πηρεσίαι Αιμοδοσίας αποτελούν τμήμα Νοσοκο
μείου και έχουν ως αποστολήν την λήψιν. συντήρησιν και τον εργαστη
ριακόν έλεγχον του αίματος του απαιτουμένου οια τας μεταγγίσεις των 
εν αυτώ νοσηλευόμενων ασθενών.

Άρθρον 7

3. Δια Β.Δ. του επί της Κοινωνικής Προνοίας Υπουργού καθορίζο
νται α: εν γένε: προϋποθέσεις υπό τας οποίας θα χορηγήται έγκρισις 
ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου Αιμοδοσίας. Σταθμών Αιμοδοσίας 
και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

2. Δια Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει των επί της Κοινωνικής Προνοίας

και Οικονομικών Υπουργών καθορίζονται αι θέσεις προσωπικού των 
Κρατικών και των λειτουργούντα>ν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι
καίου Κέντρων Αιμοδοσίας. Σταθμών Αιμοδοσίας και Νοσοκομειακών 
Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, η διαβάθμισις αυτών ως και τα προσόντα τα 
οποία απαιτούνται δια την κατάληψιν των θέσεων τούτων.

Άρθρον 8

Τήρησις βιβλίων αιμοδοσίας

1. Τα Κέντρα Αιμοδοσίας, οι Σταθμοί Αιμοδοσίας και αι Νοσοκο
μειακά! Υπηρεσία: Αιμοδοσίας υποχρεούντα: να τηρούν τα κάτωθι 
έντυπου ο τύπος των οποίων καθορισθήσεται δι αποφάσεως του επί της 
Κοινωνικής Προνοίας Υπουργού.

Δελτία καταγραφής αιμοδοτών.
Βιβλίον εργαστηριακών εξετάσεων.
Βιβλίον αιμοληψιών και διαθέσεως αίματος.
Βιβλίον εξετάσεως συμβατότητος.
2. Δια Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του επί της Κοινωνικής 

Προνοίας Υπουργού δύναται να καθορίζωνται και έτερα βιβλία.

Άρθρον 9

Προέλευσις του αίματος

Το αίμα δύναται να ληφθή εκ παντός υγιούς ατόμου ηλικίας 18 μέχρι 
59 ετών. Επί ατόμων ηλικίας 18 μέχρι 21 ετών απαιτείται έγγραφος 
συγκατάθεσις του γονέως ή κηδεμόνος Οια την πρσγματοποίησιν της 
λήψεως του αίματος. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται αιμοληψία 
από άτομον ηλικίας μεγαλυτέρας των 59 ετών.

Άρθρον 10 

Εξέτασις αιμοδότου

Πάσης λήψεως αίματος προηγείται ιατρική εξέτασις του αιμοδότου 
ήτις περιλαμβάνει:

α) Ειδικόν ερωτηματολόγιον αποβλέπον εις την αποκάλυψιν παθή
σεων αίτινες συνιστούν απαγόρευσιν ή αντένδειξή δια την λήψιν αίματος 
προς μετάγγισιν.

β) Κλινικήν εξέτασιν περιλαμβάνουσαν την εκτίμησιν της γενικής κα- 
ταστάσεως και κυρίως του καρδιοαγγειακού συστήματος του δότου 
(ακρόασις καροίας. μέτρησις αρτηριακής πιέσεως).

γ) Εργαστηριακάς εξετάσεις, περιλαμβανούσας τον προσδιορισμόν 
της ποσότητος της αιμοσφαιρίνης, τον καθορισμόν των ομάδων αίματος 
κα: τας οροδιαγνωστικάς εξετάσεις της συφιλίδος.

Εάν το αίμα πρόκειται να χρησιμοποιηθή ως συντηρημένον. ο καθο
ρισμός των ομάδων και αι οροδιαγνωστικαί εξετάσεις έπονται της λή
ψεως αυτού.

Άρθρον 11

Απαγόρευσις αιμοληψίας
1. Η αιμοληψία δεν επιτρέπεται:
α) Από άτομα τα οποία αναφέρουν ίκτερον κατά την διάρκειαν των 

τελευταίων πέντε ετών.
β) Από άτομα τα οποία προσεβλήθησαν υπό ελονοσίας κατά τα πέντε 

τελευταία έτη.
γ) Από άτομα προσβληθέντα υπό συφιλίδος.
δ) Από άτομσ πάσχοντα εκ χρονιών παθήσεων του αναπνευστικού 

συστήματος.
ε) Από άτομα εμφανίζοντα παθήσεις του καρδισγγειακού συστήμα

τος. Η υπέρτασις αποτελεί αντένδειξιν προσφοράς αίματος.
στ ) Από άτομα υποβληθέντα εις οιανδήποτε χειρουργικήν επέμβασιν 

ή προσβληθέντα υπό βαρείας νόσου κατά την διάρκειαν του τελευταίου 
εξαμήνου.

ζ) Από γυναίκας κατά την διάρκειαν της εγκυμοσύνης και προς της 
παοελεύσεως εννέα μηνών από του τερματισμού αυτής.

η) Από άτομα υποβληθέντα εις δαμαλισμόν ή αναδαμαλισμόν προ 
της παρελεύσεως δεκαπέντε ημερών.

θ) Από άτομα τα οποία εδέχθησαν αντιδιφθεριτικόν ή αντιτετανικόν 
ορόν προ της παρελεύσεως τριμήνου.

ι) Από άτομα των οποίων η αιμοσφαιρίνη είνα: κατωτέρα των 13 
γραμμαρίων ανά 100 κ. εκ. αίματος δια τους άνορας ή των 12 γραμμα
ρίων ανά 100 κ. εκ. δια τας γυναίκας, ήτοι ειδικόν βάρος 1054 ή υψη- 
λότερον δια τας γυναίκας (Μέθοδος Θειϊκού χαλκού).

2. Το μεταξύ θύο αιμοληψιών χρονικόν διάστημα εν ουδεμιά περί-
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πτώσει δύναται να είναι κατώτερον των 50 ημερών. Η τυχόν ανεύοεσις 
ποσοτητος αιμοσφαιρίνης εντός των επιτρεπόμενων ορίων, δεν αίρει την 
ανωτέρω απαγόρευση.

Αρθρον 12

Αντένδειξις αιμοληψίας

1. Η λήφις αίματος δεν επιτρέπεται επίσης α» από άτοιια των οποίων 
τ. γενική κατάστασις δεν είναι ικανοποιητική και ιδιαιτέρως από άτομα 
των οποίων το σωματικόν βάρος υπολείπεται του κανονικού, β) Από 
άτομα γενικώς εις το αναμνηστικόν των οποίων αναφέρονται παθοκογι- 
καί καταστάσεις μη μνημονευόμενοι εν τω προηγουμένω άρθρω.

Η κρίσις περί της καταλληλότητος του δότου αφίεται εις την εκτίμη- 
σιν του ιατρού.

γ) Από γυναίκας κατά την διάρκειαν της εμμηνορρυσίας.
2. Συντρεχούσης εξαιρετικής ανάγκης κατ’ εκτίμησιν του ιατρού επι

τρέπεται η αιμοληψία εις τας περιπτώσεις της προηγούμενης παραγρά
φου.

‘Αρθρον 13 

Βιβλιάριον αιμοδότου

1. Αιμοόόται προσφέροντες αίμα επ' αμοιβή, εις περιπτώσεις καθ' ας 
δεν επαρκεί η εθελοντική προσφορά, θα είναι εφοδιασμένοι δια βιβλια
ρίου αιμοδοσίας εκδιδομένου υπό της Διευθύνσεως Εθνικής Τπηρεσίας 
Αιμοδοσίας δια των υπό ταύτης κατά τόπους εντεταλμένων υπηρεσιών
Αιμοδοσίας.

2. Τα βιβλιάρια αιμοδοσίας θα θεωρώνται ανά τρίμηνον, αναγραφό
μενου εις αυτά του πορίσματος του ιατρικού ελέγχου. Λήψις αίματος 
από αιμοδότην του οποίου το βιβλιάριον δεν έχει θεωρηθή εντός των 
προβλεπομένων ορίων απαγορεύεται.

Εις το βιβλιάριον καταχωρίζονται υποχρεωτικώς υπό του ενεργού- 
ντος την αιμοληψίαν ιατρού αι εκάστοτε λήψεις αίματος.

’Αρθρον 14

Αιμοληψία

1. Η κρίσις περί της καταλληλότητος του αιμοδότου και η εκτέλεσις 
της αιμοληψίας δέον να γίνηται υπό ιατρού ή υπό την άμεσον επίβλεψιν 
και ευθύνην αυτού.

2. Η αιμοληψία δέον να εκτελήται εις κατάλληλον χώρον του οποίου 
η διαρρύθμισις και ο εξοπλισμός καθορισθήσονται δια Βαο. Διατάγμα
τος εκδιδομένου προτάσει του επί της Κοινωνικής Προνοίας Υπουργού.

3. Το χρησιμοποιούμενον δια την αιμοληψίαν υλικόν θα είναι απηλ- 
λαγμένον πυρετογόνων ουσιών απεστειρωμένον και μη τοξικόν.

‘Αρθρον 15

Διάλυμα συντηρήσεως του αίματος

1. Η φιάλη θα περιέχη 100 κ. εκ. διαλύματος συντηρήσεως τύπου 
ACD δια 400 κ. εκ. αίματος. Το’διάλυμα θα είναι απηλλαγμένον πυρε
τογόνων ουσιών και απεστειρωμένον, αι δε αναλογίαι των συστατικών 
αυτού θα ανταποκρίνωνται προς τα διαλαμβανόμενα εις ανεγνωρισμέ- 
νην φαρμακολογίαν.

2. Εις 100 κ. εκ. αίματος δέον να αναλογούν 25 κ. εκ. του διαλύμα
τος ACD. Φιάλη περιέχουσα την καθωρισμένην ποσότητα των 100 κ. 
εκ. διαλύματος συντηρήσεως, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήται δια 
ποσότητα αίματος κατωτέραν των 300 κ. εκ. ήτοι η αραίωσις του αίμα
τος δέον να μη υπερβαίνει την σχέσιν 3:1.

Τ ο όριον πέραν του οποίου απαγορεύεται η χρησιμοποίησις του αίμα
τος καθορίζεται εις 21 ημέρας από της λήψεως τούτου.

3. Η φιάλη συντηρουμένου αίματος περιέχει κατ' αρχήν 350 κ. εκ. 
αίματος. Κατ’ εξαίρεσιν η ποσότης του λαμβανομένου αίματος δύναται 
να είναι μικρότερα. εν ουδεμιά όμως περιπτώσεις να υπερβαίνη τα 400 
κ. εκ.

’Αρθρον 16

Εργαστηριακαί εξετάσεις

1. Αι εργαστηριακαί εξετάσεις του ληφθέντος αίματος περιλαμβά
νουν απαοαιτήτως:

α) Μίαν τουλάχιστον των ανεγνωρισμένων ορολογικών μεθόδων δια 
την ανίχνευσιν της συφιλίδος.

β) Καθορισμόν των ομάδων αίματος του συστήματος ΑΒ0. Ούτος 
δέον να γίνεται επί των ερυθρών αιμοσφαιρίων και επί του ορού. Δια την

αναζήτηση» των συγκολλητινογόνων δέον να χρησιμοποιούνται εουθρά 
των ομάδων A. Β και 0.

γ) Καθορισμόν των ομάδων αίματος του συστήματος RHESUS ήτοι: 
αα) Καθορισμόν του παράγοντος D δια της χρησιμοποιησεως αμι

γούς αντϊ-D ορού.
ββ) Καθορισμόν των παραγόντων C και Ε δι οοών αντί C (ή αντί 

CD) και αντί-Ε (ή αντί-DE)· δια τον έλεγχον παντός αίματος αρνητικού 
δια αντί-D ορού. Αρνητικόν RH χαρακτηρίζεται αίμα το οποίον δεν πε
ριέχει τους παράγοντας D. C και Ε.

5) Τιτλοποίησιν ισοσυγκολλητινών. Ο ορός παντός αίματος ομάδος Ο 
δέον να τιτλοποιήταυ ιδίως ως προς τας αντί-Α συγκολλητίνας.

Επί τίτλου υψηλοτέρου 1:200. το αίμα θα χορηγήται αποκλειστικώς 
εις δέκτας ομάδος 0. θα αναγράφεται δε τούτο επί της φιάλης.

Δια την ανίχνευσιν των επικινδύνων γενικών δοτών, αντί της τιτλο- 
ποιήσεως των ισοσυγκολλητινών δύναται να εφαρμόζεται η δοκιμασία 
αιμολύσεως.

2. Εξετάσεις συμβατότητος. Προ πόσης μεταγγίσεως, δέον απαραι- 
τήτως να εκτελώνται εξετάσεις συμβατότητος. Μετάγγισις αίματος 
άνευ ελέγχου της συμβατότητος αποτελεί παράβασιν συνεπαγομένην 
ποινικήν ευθύνην.>

Αι εξετάσεις συμβατότητος θα εκτελούνται υπό του Κέντρου Αιμόδο- 
σίας ή του Σταθμού Αιμοδοσίας του χορηγούντος το αίμα, εφ' όσον ήθε- 
λον ζητηθεί αύται εγγράφως. Προς τούτο θ' αποστέλλεται δείγμα αίμα
τος του δέκτου άνευ προσθήκης αντιπηκτικής ουσίας, μετά σημειώμα
τος εις το οποίον θα αναφέρωνται εκτός των στοιχείων του ασθενούς κα; 
πληροφορία:. π.χ. εάν προηγήθησαν μεταγγίσεις αίματος, εάν παρετη- 
ρήθησαν αντιδράσεις κ.λπ.

Εις τας πεοιπτώσεις κατά τας οποίας αι εξετάσεις συμβατότητος δεν 
ήθελον ζητηθή, παρά της χορηγούσης το αίμα Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, η 
ευθύνη δια την εκτέλεσιν των εξετάσεων τούτων βαρύνει τον διενεργού- 
ντα την μετάγγισιν ιατρόν.

3. Δέον να αποφεύγονται μεταγγίσεις αίματος ομάδος 0 εες δέκτας 
άλλης ομάδος. Προς τούτο πρέπει απαραιτήτως προ πάσης μεταγγί
σεως να καθορίζεται η ομάς αίματος του δέκτου, εξαιρουμένων των κα- 
τεπειγουσών περιπτώσεων.

’Αρθρον 17.

Δι’ αποφάσεως του επί της Κοινωνικής Προνοίας Υπουργού καθοοι- 
σθήσσνται αι κατηγορίαι συμβατότητος, ο αριθμός και το είδος των εξε
τάσεων ταύτης, οι όροι τους οποίους δέον να πληρούν η φιάλη αίματος, 
το δείγμα και η συσκευασία αυτής, τα κιβώτια μεταφοράς αίματος, ως 
και πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος.

’Αρθρον 18.

Συμβουλευτική Επιτροπή Αιμοδοσίας.

Το αρθρον 7 του Ν.Δ. 3340/1955. αντικαθίσταται ως εξής:
« Αρθρον 7. - Συμβουλευτική Επιτροπή Αιμοδοσίας.
Προς καθοδήγησιν της εν γένει και ειδικώτερον της τεχνικής και 

Επιστημονικής εργασίας της Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, συνιστά- 
ται Συμβουλευτική Επιτροπή Αιμοδοσίας εκ των κάτωθι μελών: 

α) Του Γενικού Διευθυντού Υγιεινής παρά τω Υπουργείω Κοινωνι
κής Προνοίας. ως Προέδρου.

β) Του Διευθυντού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων παρά τω Υπουρ
γείω Κοινωνικής Προνοίας ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού, ως 
Αντιπροέδρου.

γ) Του Προϊσταμένου της Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας παρά τω 
Υπουργείω Κοινωνικής Προνοίας, ως Εισηγητού.

δ) Ενός αντιπροσώπου ιατρού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ορι
ζόμενου υπ' αυτού μετά του αναπληρωτού τούτου.

ε) Του Διευθυντού των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. ή 
του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

στ-η) Εκ των Διευθυντών των Κέντρων Αιμοδοσίας των Κρατικών 
Νοσοκομείων Ιπποκρατείου Αθηνών, Λαϊκού Αθηνών κα: Γενικού Πει
ραιώς.»

’Αρθρον 19.

Κυρώσεις.

1. Οι παραβαίνοντες τα εν άρθροις 1 και 2 οριζόμενα, ως και ιατροί 
παραλείποντες να καταχωρίζωσι εις το βιβλιάριον του αιμοδότου γενο- 
μένην αιμοληψίαν, τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 
Π.Κ.. εάν κατ' άλλην διάταξιν η πράξις δεν τιμωρείται βαρύτερον. 
εφαρμοζομένων και των προβλεπομένων υπό των κειμένων διατάξεων 
διοικητικών κυρώσεων.
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2. Οι παραβάτοα, των καθοριζόμενων uno του παρόντος Ν.Δ. δια την 
λήόην, παρασκευήν, επεξεργασίαν, συντήρησιν και διάθεσιν του αίματος, 
του πλάσματος και των παραγωγών αυτών, τιμωρούνται κατά τας 
ισχύουσας Π οι νικάς Διατάξεις «περί νοθείας και αποκρύφεως φαρμά
κων*. εφαρμοζόμενων και των ποοβλεπομένων υπό των κειμένων δια
τάξεων διοικητικών κυρώσεων.

Άρθρον 20.

Η δυνάμει του Νόμου 3796/57 συντελεσθείσα μονιμοποίησις των 
τεσσάρων (4) Διευθυντών Ιατρών των τεσσάρων (4) Κρατικών Κέντρων 
Αιμοδοσίας Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης θεωρείται ως γενο- 
μένη αφ’ ης οι ανωτέρω Διευθυνταί Ιατροί υπηρετοΰσιν εις τα ρηθέντα 
Κρατικά Κέντρα Αιμοδοσίας, άνευ λήφεως αναδρομικώς αποδοχώς ή 
διαφοράς αυτών.

‘Αρθρον 21.

Ιατροί κατέχοντες τον τίτλον του εκτάκτου Καθηγητού ημεδαπών ή 
αλλοδαπών Πανεπιστημίων «PROFESEUR AGREGE» δύναται να 
διορίζονται εις θέσεις Δ/ντών Κλινικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 
2592/53 μέχρι του 65ου έτους της ηλικίας, του ορίου ηλικίας εξόδου 
αυτών εκ της υπηρεσίας οριζομένου του αυτού προς το προβλεπόμενον 
υπό της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3097/54 δια τους εκτάκτους 
Καθηγητάς του Πανεπιστημίου.

Αρθρον 22.

Η υπό του άρθρου 2 του από 30.12.1958 (ΦΕΚ 2-3.Γ. 1959) προ- 
βλεπομένη αμοιβή χειρουργών ιατρών έχει εφαρμογήν και δια τους νο- 
σηλευομένους εις τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/] 953 χειρουρ
γούς ασθενείς, των οριζόμενων υπό του αυτού ως άνω άρθρου κατηγο
ριών.

Προκειμένου περί των παθολογικών ασθενών των αυτών ως άνω κα
τηγοριών η συνολική αμοιβή των Διευθυντών Επιμελητών και ειδικευ
μένων βοηθών Κλινικών και Εργαστηρίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
Ν.Δ. 2592/1953 καθορίζεται δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνι
κής Προνοίας κατά ποσοστόν 10-20% επί των νοσηλειών μεν δια τους 
Κλινικούς Ιατρούς, επί των Εργαστηριακών δε δια τους Εργαστηρια
κούς.

Η μεταξύ των Διευθυντών, Επιμελητών και ειδικευόμενων βοηθών 
κατανομή της κατά τα άνω οριζόμενης συνολικής αμοιβής ενεργείται
συμφώνως τη υπ* αριθ. Ν.Ι.Α. 8647/12.8.1957 (ΦΕΚ 247/1957
τεύχος Β’) αποφάσει του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.

Το τελευταίου εδάφιον της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του υπ' αριθ. 
3623/1956 Ν.Δ. «περί καθορισμού κατωτάτων ορίων ιατρικής αμοι
βής και συνθηκών εργασίας των ιατρών» καταργείται.

. * Άρθρον 23.

Εφ εξής ως θάλαμοι νοσηλείας Α’ θέσεως των τε Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων και ιδιωτικών κλινικών χαρακτηρίζονται οι περιλαμβάνο- 
ντες μίαν μόνον κλίνην.

Άρθρον 24.

Πάσα προγενέστερα διάταξις αντικειμένη εις το παρόν Ν.Δ. καταρ- 
γείται.

Άρθρον 25.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 12 Νοεμβρίου 1959 
ΠΑΥΛΟΣ Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΓΥΜΒΟΥ/υΟΝ 

Ο nPOLAPFYDN ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΚΑΛΛΙΑΣ. Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Λ. ΔΕΡΤΙΛΗΣ. Ν. ΜΑΡΤΗΣ. 
Σ. ΓΚΙΚΑΣ. Α. ΣΤΡΑΤΟΣ, Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Γ. ΘΕ- 
ΜΕΛΗΣ, Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, Δ. ΑΑΙΠΡΑΝΤΗΣ. θ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ, Δ. ΘΑ- 

ΝΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΑΚΟΣ.
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 12 Νοεμβρίου 1959
Ο ΕΠ' ΤΗΙ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΑΣ


