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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 258

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

17 Οκτωβρίου 2005
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3402
Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας
και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Άρθρο 1
Βασικές αρχές
1. Η οργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα βασίζεται
στο θεσμό της εθελοντικής, μη αμειβόμενης προσφοράς αίματος.
2. Το προσφερόμενο αίμα διατίθεται δωρεάν.
3. Κάθε συναλλαγή, με οικονομικό όφελος, που αφορά
το αίμα, απαγορεύεται.
4. Η διαχείριση και η επεξεργασία του αίματος και των
παραγώγων του διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου αυτού.
5. Θεσπίζονται πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για
το ανθρώπινο αίμα και τα συστατικά του, προκειμένου
να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
6. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού αφορά στη
συλλογή και στον έλεγχο του ανθρωπίνου αίματος και
των συστατικών αίματος, όποια και αν είναι η προτιθέμενη χρήση τους, καθώς και στην επεξεργασία, την
αποθήκευση και τη διανομή τους, όταν αυτά προορίζονται για μετάγγιση.
7. Η αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την
οργάνωση της αιμοδοσίας και την ενημέρωση του πληθυσμού, με βάση τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές,
για τη συλλογή, εργαστηριακό έλεγχο, συντήρηση, διάθεση και διαχείριση του αίματος, καθώς και για την
παρασκευή, διάθεση και διαχείριση των παραγώγων
του, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ασκείται μέσω του Εθνικού Κέντρου
Αιμοδοσίας και των Μονάδων Αιμοδοσίας των άρθρων
9 και 10 του νόμου αυτού.

Άρθρο 2
Σύσταση Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με
την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας» (Ε.ΚΕ.Α.), το
οποίο έχει έδρα την Αθήνα και υπάγεται στην εποπτεία
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Το Ε.ΚΕ.Α. έχει στρογγυλή σφραγίδα στην οποία
αναγράφεται σε επάλληλους κύκλους «EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» και στη
μέση έχει το εθνόσημο.
Άρθρο 3
Εποπτεία – Έλεγχος
Η εποπτεία του Ε.ΚΕ.Α. ασκείται από τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ως προς τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη διοίκηση εσόδων, εξόδων, κεφαλαίων και το λογιστικό, εφαρμόζονται οι κείμενες
για τα Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις.
Άρθρο 4
Σκοπός
1. Σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είναι
η ανάπτυξη και προαγωγή του Εθνικού Συστήματος
Αιμοδοσίας, η οποία επιτελείται μέσω του κεντρικού
σχεδιασμού, συντονισμού, ελέγχου και εποπτείας των
επί μέρους υπηρεσιών του. Στην αποστολή του Εθνικού
Κέντρου Αιμοδοσίας περιλαμβάνεται ο συντονισμός
της εξεύρεσης και συλλογής αίματος από μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, ο έλεγχος της αποθεματοποίησης
και κατεργασίας του, η φροντίδα για την παρασκευή
παραγώγων πλάσματος και υλικού αιμοδοσίας, ο έλεγχος της διακίνησης του αίματος και των παραγώγων
του, η επιστημονική έρευνα, η πειραματική ανάπτυξη
μεθόδων αιμοδοσίας και η εκπαίδευση επιστημονικού,
τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.
2. Ειδικότερα, το Ε.ΚΕ.Α. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Καταρτίζει κανονισμό αιμοδοσίας, ο οποίος περιλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του έργου της
αιμοδοσίας. Επίσης, καταρτίζει τον ετήσιο οικονομικό
προϋπολογισμό για την επίτευξη των στόχων της αιμοδοσίας της Χώρας και τον υποβάλλει στον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Ο.Π.Α.Δ., διενεργείται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 27
Κοινωφελές Ίδρυμα «ΘΩΡΑΞ»
Στο κοινωφελές ίδρυμα «ΘΩΡΑΞ – THORAX Κέντρο
Ερευνών Εντατικής - Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος»,
του οποίου η σύσταση εγκρίθηκε με το από 17.4.1992
π.δ. (ΦΕΚ 271 Β΄), εφαρμόζονται τα άρθρα 1 παράγραφος
1 και 12 του ν. 1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α΄).
Άρθρο 28
Παράταση προθεσμίας προσαρμογής
στο π.δ. 235/2000
Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 235/2000
(ΦΕΚ 199 Α΄) προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών
κλινικών, όπως αυτή έχει παραταθεί με τις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄),
της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α΄),
της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄),
της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296
Α΄), του άρθρου 39 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄) και του
άρθρου 32 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ 17 Α΄), παρατείνεται
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005.
Άρθρο 29
Ρύθμιση θεμάτων υιοθεσιών
1. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες μετατράπηκαν σε Ν.Π.Δ.Δ. με το άρθρο 14 του ν. 3329/2005,
εφαρμόζουν το θεσμό της υιοθεσίας και της αναδοχής
για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους,
διενεργώντας την προβλεπόμενη από το ν. 2447/1996
κοινωνική έρευνα και εφόσον δεν υφίσταται για αυτούς
κανένα νομικό ή διαδικαστικό κώλυμα. Στις περιπτώσεις
που δεν υφίσταται στελεχωμένη κοινωνική υπηρεσία
στις παραπάνω Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, η
κοινωνική έρευνα διενεργείται υποχρεωτικά από τις
αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των Διευθύνσεων ή
Τμημάτων Πρόνοιας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας «Αναρρωτήριο
Πεντέλης», Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» και Παιδόπολη
«Άγιος Ανδρέας Καλαμακίου», διατηρούν επίσης την αρμοδιότητα επί των εκκρεμών υποθέσεων αναδοχής και
υιοθεσίας ανηλίκων των υπηρεσιών του πρώην Ε.Ο.Κ.Φ.,
ο οποίος καταργήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3106/2003
(ΦΕΚ 30 Α΄), καθώς και των εκκρεμών υποθέσεων επί
αιτήσεων αναδοχής και υιοθεσίας που έχουν υποβληθεί
μετά την έναρξη της λειτουργίας τους ως αποκεντρωμένων μονάδων κοινωνικής φροντίδας.
3. Στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ
81 Α΄) προστίθεται περίπτωση 15 ως εξής:
«15. Αποφασίζει για την τελική έγκριση των πράξεων
για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες τις σχετικές με την υιοθεσία και την αναδοχή, έπειτα από έλεγχο
νομιμότητας των πράξεων, εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία υποβολής του φακέλου από την αρμόδια
Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας. Κατ’ εξαίρεση, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., μπορεί πριν την απόφαση για

την τελική έγκριση των ως άνω πράξεων, να ζητείται
συμπληρωματική έκθεση κοινωνικού λειτουργού επί
αιτούμενων από αυτό στοιχείων. Η διαδικασία αυτή
ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία
υποβολής του φακέλου. Σε περίπτωση παρέλευσης
άπρακτων των ως άνω προθεσμιών, οι πράξεις θεωρούνται σιωπηρώς εγκριθείσες.»
Άρθρο 30
Ρύθμιση χρεών του Ωνάσειου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3301/2005 (ΦΕΚ 263
Α΄), εφαρμόζονται και για τις οφειλές του Ωνάσειου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου που έχουν δημιουργηθεί
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004. Οι υπεύθυνες δηλώσεις
των προμηθευτών υποβάλλονται σε προθεσμία ενός
μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος
νόμου.
Άρθρο 31
1. Τα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο του άρθρου 12
του α.ν. 751/1937 (ΦΕΚ 239 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«Ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συνταγές, οι οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση
των σχετικών διατάξεων, τιμωρούνται με πρόστιμο από
τριακόσια μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ, που επιβάλλεται
με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί
να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη
παύση εξάσκησης του επαγγέλματος από δεκαπέντε
ημέρες μέχρι έξι μήνες. Φαρμακοποιοί που εκτελούν
τέτοιες συνταγές τιμωρούνται ομοίως με πρόστιμο από
τριακόσια μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ και, σε περίπτωση
υποτροπής, και με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου
από τρεις ημέρες μέχρι έξι μήνες, κατά τις διατάξεις
του νόμου περί επιθεωρήσεως των φαρμακείων που
ισχύει κάθε φορά.»
2. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 9 του ν. 5539/1932
(ΦΕΚ 198 Α΄), όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο
2 του α.ν. 2430/1940 (ΦΕΚ 209 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:
«Στους διευθυντές κλινικών και νοσοκομείων και στους
ιατρούς, που έχουν άδεια προμήθειας ναρκωτικών, οι
οποίοι δεν υποβάλλουν τις τριμηνιαίες καταστάσεις
μέσα στην οριζόμενη προθεσμία ή δεν αναγράφουν
στο πιο πάνω βιβλίο τα ναρκωτικά του παρόντος άρθρου που διατέθηκαν στους ασθενείς, επιβάλλεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ., ποινή
προστίμου μέχρι τριακόσια ευρώ και, σε περίπτωση
υποτροπής, από τετρακόσια μέχρι χίλια ευρώ.»
3. Τα ποσά που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ..
Άρθρο 32
1. Στα νησιά Τήλο, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Χάλκη
και Λειψούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, καθώς και στα νησιά Ψαρά και Οινούσες της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, επιτρέπεται, εφόσον
δεν λειτουργούν φαρμακεία, η χορήγηση, με απόφαση
του Νομάρχη, άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας παραρτημάτων φαρμακείων στο Σωματείο του Διανεμητικού

