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Η
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Αθήνα,  30  Μαρτίου 2022  

                                                                  Αρ. πρωτ.:01/01/ 9277 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

    ΄Εχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 

Ν.4782/21,  

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11/07/280/7746/18-03-2022    εισήγηση της  

Διεύθυνσης  Διοικητικής   Υπηρεσίας,  με θέμα :  «  Έγκριση 

σκοπιμότητας διενέργειας  διαγωνισμού με την διαδικασία της 

Απευθείας Ανάθεσης, για την διαπίστευση του Τμήματος 

Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας με την κατά ISO 15189 για 

συγκεκριμένες κλινικές κατηγορίες και δοκιμασίες»,    η οποία 

αναφέρει: 

 

 

Σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

Με το από  19/09/2020 έγγραφο του, το τμήμα  Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις οδηγίες της Διοίκησης του Νοσοκομείου όπως και του 

Υπουργείου Υγείας, επιθυμεί να συνδυάσει την ήδη υπάρχουσα EFI διαπίστευση, με την 

κατά ISO 15189  διαπίστευση. Στις 09/02/2022 επικαιροποίησε προαναφερόμενο θέμα 

επισημαίνοντας ότι είναι ολοκληρωμένο . Οι απαραίτητες δοκιμασίες προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η διαπίστευση έχουν ως ακολούθως:   

  

Α. Εργαστήριο κυτταρομετρίας ροής  

1.Μέτρηση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων  CD34+ σε δείγματα περιφερικού αίματος 

και σε δείγματα συλλογής αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων προς μεταμόσχευση. 

2.Προσδιορισμός υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων (ποσοστά και απόλυτοι αριθμοί)σε 

δείγματα περιφερικού αίματος. 
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3.Προσδιορισμός υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων (ποσοστά) σε δείγματα μυελού των 

οστών και άλλα βιολογικά υγρά. 

4.Ανοσοφαινότυπος οξείας λευχαιμίας και Β-λεμφοΥπερπλαστικών συνδρομών  

Όλα τα ανωτέρω με την τεχνική της κυτταρομετρίας ροής. 

 

Β.  Εργαστήριο πρωτεϊνών ταυτοποίηση παραπρωτεϊνης ορού, ούρων. 

1.Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού με τριχοειδική ηλεκτροφόρηση. 

2.Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ούρων με χρήσης αγαρόζης. 

3.Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού, ούρων με χρήσης αγαρόζης. 

4.Ποσοστικός προσδιορισμός IgG,IgA,IgM,IgE,C3,C4,RF ορού με νεφελομετρία  

5.Μέτρηση ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων κ,λ, ορού με νεφελομετρία 

6.Μέτρηση απεκκρινόμενων ελαφρών αλυσίδων κ,λ, ούρων με νεφελομετρία 

 

Γ. Εργαστήριο αυτοαντισωμάτων  

1.Προσδιορισμός αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ΑΝΑ) με ανοσοφθορισμό. 

2. Προσδιορισμός anti-DNA αντισωμάτων με ανοσοφθορισμό. 

3. Προσδιορισμός anti-ENA αντισωμάτων με  ELISA. 

4. Προσδιορισμός anti-β2GP1αντισωμάτων με  ELISA. 

5. Προσδιορισμός anti-CCP αντισωμάτων με  ELISA. 

6. Προσδιορισμός anti-tTG αντισωμάτων με  ELISA. 

 

Στην συνέχεια η Διευθύντρια του Τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας  αιτείται την 

έγκριση της ενδεικτικής δαπάνης ως κάτωθι : 

1. Τη διαπίστευση των ανωτέρω δοκιμασιών από το ΕΣΥΔ (τα έξοδα αίτησης προς το 
ΕΣΥΔ περίπου 6.000,00 €) 

2. Τα έξοδα εταιρείας συμβούλου για τη διαπίστευση, περίπου 5.000,00 € 
3. Τα έξοδα διακρίβωσης των απαραίτητων θερμομέτρων, πιπετών, φυγοκέντρου 

(περίπου 400,00€) και προμήθειας 5 Θερμομέτρων χώρου (75,00€)και 4 
θερμομέτρων ψυγείου (60,00€)  

4. Τα έξοδα προμήθειας του προτύπου ISO 15189 από τον ΕΛΟΤ(περίπου 500,00€) 
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    Συνολική δαπάνη περίπου 12.000,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω 

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α: 

Α. Την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας διαγωνισμού με την διαδικασία της Απευθείας  

Ανάθεσης για  :  

1. Τη διαπίστευση των ανωτέρω δοκιμασιών από το ΕΣΥΔ (τα έξοδα αίτησης προς το 
ΕΣΥΔ περίπου 6.000,00 €) 

2. Τα έξοδα εταιρείας συμβούλου για τη διαπίστευση, περίπου 5.000,00 € 

3. Τα έξοδα διακρίβωσης των απαραίτητων θερμομέτρων, πιπετών, φυγοκέντρου 
(περίπου 400,00€) και προμήθειας 5 Θερμομέτρων χώρου (75,00€)και 4 
θερμομέτρων ψυγείου (60,00€)  

4. Τα έξοδα προμήθειας του προτύπου ISO 15189 από τον ΕΛΟΤ (περίπου 500,00€), 

 

 προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 12.000,00€ πλέον του ΦΠΑ 24%, μετά και τη 

σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών από τριμελή επιτροπή. 

Β. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 

Νοσοκομείου ΚΑΕ:0899. 

Παρακαλούμε για δική σας  Απόφαση. 

                                                                  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ                                                                                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ                  

                                                                                                            

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε – ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε   : 

 

Α. Την σκοπιμότητα της διενέργειας διαγωνισμού με την διαδικασία 

της Απευθείας  Ανάθεσης για την διαπίστευση του Τμήματος 

Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας με την κατά ISO 15189 για 

συγκεκριμένες κλινικές κατηγορίες και δοκιμασίες. 

Το έργο θα περιλαμβάνει συνοπτικά:  
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1. Τη διαπίστευση των δοκιμασιών (όπως αναλυτικά περιγράφονται 

στην εισήγηση της υπηρεσίας) από το ΕΣΥΔ (τα έξοδα αίτησης 

προς το ΕΣΥΔ περίπου 6.000,00 €). 

2. Τα έξοδα εταιρείας συμβούλου για τη διαπίστευση, περίπου 

5.000,00 €. 

3. Τα έξοδα διακρίβωσης των απαραίτητων θερμομέτρων, πιπετών, 

φυγοκέντρου (περίπου 400,00€) και προμήθειας 5 Θερμομέτρων 

χώρου (75,00€)και 4 θερμομέτρων ψυγείου (60,00€) . 

4. Τα έξοδα προμήθειας του προτύπου ISO 15189 από τον ΕΛΟΤ 

(περίπου 500,00€),  

προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 12.000,00€ πλέον του ΦΠΑ 

24%, μετά και τη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών από τριμελή 

επιτροπή. 

 

Β. Την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης ποσού ύψους 

12.000,00€  πλέον του ΦΠΑ 24% από τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου (ΚΑΕ: 0899).         

Γ. Την ανάρτηση της απόφασης στο Διαδίκτυο. 

Δ. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας / η Υποδιεύθυνση 

Οικονομικού /  Τμήμα Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών να 

προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της 

Απόφασης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Γ.Ν.Α. « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΠΔΔ 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Βασιλική Αποστολοπούλου 

Γραμματέας Γρ. Διοίκησης 

Αθήνα, 4/4/2022 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Διοικητής 

Αναπλ. Διοικητής 

Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας 

Διευθύντρια Τμ. Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 

Τμήμα Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 
(β.α.) 
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