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ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
 
ΔΧΣΔΡΙΚΟ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ  ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΙΜΟΓΟΙΑ 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 
 
1. Ανεξάπτητο Control για τον Δσωτεπικό έλεγχο ποιότηταρ των ανοσοαιματολογικών εξετάσεων. 
Αλεμάξηεην αληηθεηκεληθό Control  γηα ηνλ θαζεκεξηλό εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο  ησλ νκάδσλ αίκαηνο ΑΒΟ, 
Rh, θαηλνηύπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Rh, αλάζηξνθε νκάδα, ζεηηθή έκκεζε Coombs θαη αξλεηηθό θνληξόι άκεζεο 
coombs. To Control λα είλαη θαηάιιειν γη όιεο ηα απηόκαηεο θαη όιεο ηηο manual κεζόδνπο slides, tubes, ρσξίο 
πεξηνξηζκνύο ζηε ρξήζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πιαηθόξκεο. Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρα 
πξνγξάκκαηα εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο γηα ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
 
39 θηη 
 
 
2. Δμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: Σππνπνίεζε νκάδσλ αίκαηνο 
ζύζηεκα ΑΒΟ θαη RhD (VI+/VI-) grouping, αλάζηξνθεο νκάδαο. . Σν πξόγξακκα λα ειέγρεη επίζεο επηπιένλ ηα 
επηβεβαησηηθά ηεζη γηα ην ΑΒΟ θαη RhD, θαη  έιεγρν ησλ νκάδσλ αίκαηνο ΑΒΟ θαη RhD ζηα λενγλά, ηελ  
πξναλαιπηηθή , ηελ αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε, λα δηελεξγείηαη ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο κε ηνπιάρηζηνλ 
δύν δείγκαηα (αζζελώλ) αλά θύθιν 
Σν εηήζην πξόγξακκα λα απνηειείηαη από 4 θύθινπο (κε δπλαηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα 
επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ). ε θάζε θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα, ώζηε 
ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη 
ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Δπηπιένλ, ν 
πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρν εζσηεξηθό θνληξόι γηα ζπλεθηίκεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
 
4 θηη 
 
3. Δμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: antibody 
screening ( έκκεζε Coombs) θαη ζπκβαηόηεηα, λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή 
αμηνιόγεζε, ηελ πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε, λα δηελεξγείηαη ηέζζεξηο 
θνξέο εηεζίσο κε ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα αζζελώλ θαη ηέζζεξα δνηώλ αλά θύθιν, γηα 
εύξεζε ηόζν ζπκβαηώλ αιιά θαη αζύκβαησλ δνηώλ 
To εηήζην πξόγξακκα λα απνηειείηαη από 4 θύθινπο (κε δπλαηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα 
επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ). ε θάζε θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα  
αζζελώλ γηα έιεγρν έκκεζεο Coombs θαη δηαζηαύξσζεο  (ηα νπνία ζα είλαη ηα ππεξθείκελα 
πιάζκαηα, από ηα δείγκαηα ηνπ νιηθνύ αίκαηνο γηα ΑΒΟ, Rh, ώζηε λα γίλεηαη ηαπηόρξνλα 
έιεγρνο ΑΒΟ, ειεθηξνληθήο θαη νξνινγηθήο αζπκβαηόηεηαο) θαη κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα 
δείγκαηα δνηώλ (αζθώλ), ώζηε αθ ελόο λα ππάξρεη ε πηζαλόηεηα αλεύξεζεο ζπκβαηνύ δόηε 
θαη αθ εηέξνπ ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην 
ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 
Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρν εζσηεξηθό θνληξόι γηα ζπλεθηίκεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ 
 
4 θηη 
 
4. Δμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα εμσηεξηθήο  αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: (ηεζη αληηζθαηξίλεο άκεζν), 
λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε, ηελ πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε, σο 
πξναπαηηνύκελν ηνπ ISO 15189,  λα δηελεξγείηαη ηέζζεξηο  θνξέο εηεζίσο κε ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα 
αζζελώλ αλά θύθιν 
Σν εηήζην πξόγξακκα λα απνηειείηαη από 4 θύθινπο, .κε δπλαηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα 

επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ. ε θάζε θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα,  ώζηε 

ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη 

ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο  

Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρν εζσηεξηθό θνληξόι γηα ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
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4 θηη 
 
5. Δμεηδηθεπκέλν δηαθηπαθό πξόγξακκα γηα ΑΒΟ θαη Rh κε δείγκαηα ςεθηαθώλ  εηθόλσλ γηα 

έιεγρν θαη επηβεβαίσζε ηεο δηαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο ζηελ ηππνπνίεζε νκάδσλ αίκαηνο 

ζύζηεκα ΑΒΟ θαη RhD grouping, αλάζηξνθεο νκάδαο., πξναλαιπηηθήο ,αλαιπηηθήο θαη κεηά 

αλαιπηηθήο θάζεο λα δηελεξγείηαη κία θνξά εηεζίσο κε ηνπιάρηζηνλ είθνζη πεξηζηαηηθώλ από 

δείγκαηα αζζελώλ αλά θύθιν  

Σν πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο γηα  ηελ εξκελεία ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνύληαη κε γέιε , 
κε ςεθηαθέο εηθόλεο, γηα Σππνπνίεζε νκάδσλ αίκαηνο ζύζηεκα ΑΒΟ θαη RhD grouping, αλάζηξνθεο, 
πξναλαιπηηθήο, αλαιπηηθήο  θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο, λα δηελεξγείηαη κηα θνξά ηνλ ρξόλν. Σα πξόγξακκα λα 
δηελεξγείηαη κε απ επζείαο ζύλδεζε ( κέζσ δηαδηθηύνπ)  ώζηε όια ηα εξγαζηήξηα λα ιακβάλνπλ παλνκνηόηππεο 
εηθόλεο γηα ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ηνπο 
 
1 θηη 
 
6. Πξόγξακκα εμσηεξηθήο .αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο, δύν επηπέδσλ, γηα ηηο παξακέηξνπο ησλ 

αηκαηνινγηθώλ αλαιπηώλ, ( Γεληθή Αίκαηνο).Hb, HCT,MCH, MCHC,MCV,PLT,RBC, RDW ( 

red cell distribution width),WBC, cumulative patient means of MCH, MCHC and MCV, λα 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε, ηελ πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά 

αλαιπηηθή θάζε, λα δηελεξγείηαη ζε δώδεθα θύθινπο εηεζίσο, κε ηνπιάρηζηνλ  δύν δείγκαηα. 

αλά θύθιν 

Σν πξόγξακκα  ρσξίο επηπιένλ θόζηνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε, ηελ πξναλαιπηηθή , 
αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε , λα δηελεξγείηαη ζε δώδεθα θύθινπο εηεζίσο, κε δηθαίσκα επηινγήο ηνπ 
αξηζκνύ θύθισλ, ζε θάζε θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθνξεηηθά δείγκαηα ώζηε αθ ελόο ζε 
πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό 
θαη αθ εηέξνπ λα δηεξεπλώληαη ηαπηόρξνλα δύν πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Να κπνξεί λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεη ζε δύν αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο.  Ο πξνκεζεπηήο λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο 
θαη αλεμάξηεηνπ εζσηεξηθνύ θνληξόι, γηα άκεζε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζε πεξίπησζε απόθιηζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ από ηα αλακελόκελα. Να δηελεξγείηαη θάζε κήλα κε ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα  
αλά θύθιν, γηα 3 αηκαηνινγηθνύο αλαιπηέο ηαπηόρξνλα ρσξίο επηπιένλ θόζηνο 
 
12 θηη 
 
7. Δμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ησλ screening εμεηάζεσλ ΑPTT, INR, PT ( SEC, 
%)  and Fibrinogen, λα πεξηιακβάλεη ηελ  πξναλαιπηηθή,  αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε 
σο πξναπαηηνύκελν ηνπ ISO 15189   
Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ζε ηέζζεξηο θύθινπο, κε δύν δηαθνξεηηθά δείγκαηα αλά θύθιν. 
Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη μερσξηζηό πξόγξακκα κόλν γηα PT, από ηνλ ίδην δηνξγαλσηή, 
ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ ην εξγαζηήξην ηξέμεη ηελ εμέηαζε PT δηαθνξεηηθή εκέξα, λα έρεη 
δείγκαηα. Σν εξγαζηήξην λα κπνξεί λα ζηέιλεη απνηειέζκαηα γηα ηξεηο αλαιπηέο ρσξίο 
επηπιένλ θόζηνο θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ πνπ επηζπκεί λα 
ζπκκεηάζρεη. 
 
4 θηη 
 
8. Δμεηδηθεπκέλν εηήζην πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν  ησλ εμεηάζεσλ PT. (Sec, %,INR ), λα πεξηιακβάλεη ηελ  
πξναλαιπηηθή,  αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε σο πξναπαηηνύκελν ηνπ ISO 15189   
Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ζε ηέζζεξηο θύθινπο κε δύν δηαθνξεηηθά δείγκαηα αλά θύθιν. Σν εξγαζηήξην λα 
κπνξεί λα ζηέιλεη απνηειέζκαηα γηα ηξεηο αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 
επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη. 
 
4 θηη 
 
Σημαντική Σημείωση: Εεηείηαη επηπιένλ ην μερσξηζηό εμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα γηα ην ΡΣ, 

ώζηε ην εξγαζηήξην λα δύλαηαη λα δηελεξγεί ηελ εμέηαζε γηα ΡΣ ή γηα ΑΡΣΣ ζε δηαθνξεηηθή 

εκέξα αλά εμέηαζε, όπσο πξάηηεη θαη ζηελ ξνπηίλα ηνπ γηα ηα δείγκαηα ηνπ. Γεδνκέλνπ όηη  

κεηά ηελ αλαζύζηαζε ηα δείγκαηα αιινηώλνληαη, απηό πεξηνξίδεη ην εξγαζηήξην λα αλαιύεη ηα 

δείγκαηα ηελ ίδηα εκέξα θαη γηα ηηο δύν εμεηάζεηο. 
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ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ: 
 
Ζ εηαηξεία πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα λα πξνζθέξεη ππνρξεσηηθά νινθιεξσκέλε ζεηξά ησλ 

αλσηέξσ πξντόλησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαζώο θαη πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο 

αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο (από ηνλ ίδην δηνξγαλσηή), ώζηε αθ ελόο ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

απνηειέζκαηα παξεθθιίλνπλ από ηα αλακελόκελα, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα βξεη άκεζα 

ηελ ιύζε ηνπ ηπρόλ πξνβιήκαηνο, από ηνλ ίδην πξνκεζεπηή θαη λα κελ κεηαηνπίδεηαη ην 

πξόβιεκα από ηνλ έλα πξνκεζεπηή ζηνλ άιιν, επίζεο  λα γίλεηαη ζπλεθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηέινο ρξήζε ελόο ινγηζκηθνύ. 

Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζηελ Διιάδα θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθώλ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη 

εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο λα είλαη αλεμάξηεηνη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ 

θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2015, 

ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 919 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο ε 

πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν πνηόηεηαο θαη λα εμεηδηθεύεηαη θαζαξά ζε 

ζέκαηα εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη λα κελ εκπιέθεηαη κε πξνκήζεηαο 

αληηδξαζηεξίσλ ή κεραλεκάησλ ή  ζε ζέκαηα  εθπαίδεπζεο ή πξνεηνηκαζίαο ησλ 

εξγαζηεξίσλ γηα δηαπίζηεπζε ή πηζηνπνίεζε, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ζπγθξνπόκελα 

ζπκθέξνληα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ παξνρή 

ζπκβνπιώλ, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνηόηεηαο. Να θαηαηεζεί δήισζε από 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ή δηνξγαλσηή ηνπ ειέγρνπ πνηόηεηαο γηα απνδνρή ηεο πξνκήζεηαο. 

Να απνδεηθλύεηαη κε θαηάζεζε πειαηνινγίνπ ζηελ Διιάδα, κε ηα αληίζηνηρα είδε. 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
 
1. Ανεξάπτητο control για τον Δσωτεπικό έλεγχο ποιότηταρ των οπολογικών εξετάσεων. 
Αλεμάξηεην εμσηεξηθό run control πνπ λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά όια ηα αληηζώκαηα / αληηγόλν , γηα ηνλ 
θαζεκεξηλό  έιεγρν πνηόηεηαο ζπγρξόλσο ζηηο νξνινγηθέο εμεηάζεηο HIV1, HIV2, HTLV1, HTLV2, HCV, CORE, 
HBsAg, Syphilis, ζε κηθξή ζπζθεπαζία, 0,5-1,5 ml, γηα απνθπγή επηκνιύλζεσλ θαη κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα 
 
α) Σν εμσηεξηθό control ζα πξέπεη λα είλαη έλαο αλεμάξηεηνο νξόο, ν νπνίνο λα πεξηέρεη 
ρακειό ηίηιν αληηζσκάησλ/αληηγόλνπ, θαη  λα κπνξεί λα ειέγρεη ζπγρξόλσο όιεο ηηο εμεηάζεηο 
ξνπηίλαο: Να πεξηέρεη αληηζώκαηα γηα HIV 1 θαη ΖIV 2, HTLV I θαη HTLV II, HCV, CORE, 
Syphilis θαη αληηγόλα γηα ην HBsAg, όξνο απαξάβαηνο ,ώζηε ν πνηνηηθόο έιεγρνο λα γίλεηαη 
γηα όιεο ηηο εμεηάζεηο κε ην ίδην θνληξόι, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ westgard. 
 
β) Σν control λα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε, ζε πγξή κνξθή κε ρξόλν δσήο ηνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα 
από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο, λα κε ρξεηάδεηαη αλαζύζηαζε γηα κεγαιύηεξε 
ζηαζεξόηεηα,.(λα έρεη ζηαζεξόηεηα ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο  κεηά ην άλνηγκα ηνπ θηαιηδίνπ) θαη 
λα είλαη ππνρξεσηηθά ζε κηθξή πνζόηεηα αλά θηαιίδην 1-1,5 ml, γηα λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη 
πνιιέο θνξέο ην ίδην θηαιίδην, ώζηε λα κεηώλεηαη ε πηζαλόηεηα επηκόιπλζεο πνπ ππάξρεη 
κεηά από πνιιέο ρξήζεηο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηα, κεηά ην άλνηγκα ησλ 
θηαιηδίσλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ westgard. 
 
γ) Να ππάξρεη εηδηθή ζεηξά γηα λα ειέγρεη ηηο εμεηάζεηο σο πξνο ην HIV p24 γηα ηα 
αληηδξαζηήξηα πνπ αληρλεύνπλ ηαπηόρξνλα ην HIV-1 p24 αληηγόλν θαη ηα αληηζώκαηα γηα HIV-
1 θαη HIV-2. Δπίζεο ην control  λα έρεη  ζήκαλζε CE. 
 
δ) Να θπθινθνξεί ππνρξεσηηθά ζε δηαθνξεηηθέο ζεηξέο (ζπγθεληξώζεηο), ώζηε ην εξγαζηήξην 
λα κπνξεί λα επηιέγεη θάζε θνξά ηε ζσζηή ζεηξά αλάινγα κε ηα αληηδξαζηήξηα, ηε κέζνδν 
θαη ηνλ αλαιπηή πνπ ρξεζηκνπνηεί. Απηό λα απνδεηθλύεηαη από ην έληππν νδεγηώλ ρξήζεσο 
πνπ ζπλνδεύεη θάζε θνξά ην πξντόλ. Δπίζεο λα ππάξρεη εηδηθή ζεηξά γηα ζύθηιε. 
 



 Page 4 of 7 

ε) Να δίλεηαη δσξεάλ ζέξβηο ζην εξγαζηήξην κε ηελ αγνξά ηνπ θηη, ε ζύγθξηζε νκνγελώλ 
εξγαζηεξίσλ παγθνζκίσο ( peer to peer), θαζόιηλ ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ θηη, on line, ώζηε 
ην εξγαζηήξην αλά πάζα ζηηγκή λα κπνξεί λα ειέγρεη ηελ απόδνζή ηνπ..  
 
24 θηη 
 
2. Δσωτεπικόρ έλεγχορ ποιότηταρ των μοπιακών εξετάσεων HIV-1. Αλεμάξηεην  θνληξόι  πνπ λα πεξηέρεη 
νιηθό ζσκάηην ηνπ ηνύ ( γηα λα ειέγρεηαη όιε ε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθρύιηζεο), 
γηα ηνλ θαζεκεξηλό έιεγρν πνηόηεηαο ζηε κνξηαθή εμέηαζε HIV-1 RNA. 
Να πξνέξρεηαη από αλζξώπηλν νξό ή πιάζκα ώζηε λα πξνζνκνηάδεη ηνπο αζζελείο καο. Να είλαη πγξό-έηνηκν 
πξνο ρξήζε γηα λα απνθεύγεηαη ην ζθάικα αλαζύζηαζεο θαη ζε κηθξή ζπζθεπαζία αλά θηαιίδην ηνπ 1 ml γηα 
απνθπγή επηκνιύλζεσλ θαη κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα. Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρα 
πξνγξάκκαηα εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο γηα ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
 
1 θηη 
 
3. Δσωτεπικόρ έλεγχορ ποιότηταρ των μοπιακών εξετάσεων HBV. Αλεμάξηεην θνληξόι  πνπ λα πεξηέρεη 
νιηθό ζσκάηην ηνπ ηνύ ( γηα λα ειέγρεηαη όιε ε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθρύιηζεο) , 
γηα ηνλ θαζεκεξηλό έιεγρν πνηόηεηαο ζηε κνξηαθή εμέηαζε HBV DNA. 
Να πξνέξρεηαη από αλζξώπηλν νξό ή πιάζκα ώζηε λα πξνζνκνηάδεη ηνπο αζζελείο καο. Να είλαη πγξό-έηνηκν 
πξνο ρξήζε γηα λα απνθεύγεηαη ην ζθάικα αλαζύζηαζεο θαη ζε κηθξή ζπζθεπαζία ηνπ 1 ml γηα απνθπγή 
επηκνιύλζεσλ θαη κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα. Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 
εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο γηα ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
2 θηη 
 
4. Δσωτεπικόρ έλεγχορ ποιότηταρ των μοπιακών εξετάσεων HCV. Αλεμάξηεην  θνληξόι  πνπ λα πεξηέρεη 
νιηθό ζσκάηην ηνπ ηνύ γηα λα ειέγρεηαη όιε ε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθρύιηζεο) , 
γηα ηνλ θαζεκεξηλό έιεγρν πνηόηεηαο ζηε κνξηαθή εμέηαζε HCV.  
Να πξνέξρεηαη από αλζξώπηλν νξό ή πιάζκα ώζηε λα πξνζνκνηάδεη ηνπο αζζελείο καο. Να είλαη πγξό-έηνηκν 
πξνο ρξήζε γηα λα απνθεύγεηαη ην ζθάικα αλαζύζηαζεο θαη ζε κηθξή ζπζθεπαζία ηνπ 1 ml γηα απνθπγή 
επηκνιύλζεσλ θαη κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα. Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 
εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο γηα ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
1 θηη 
 
5. Δμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο, ηξησλ επηπέδσλ αλά θύθιν (πςειό-
θπζηνινγηθό-ρακειό) γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ επαηηηίδσλ Β θαη C: HBsAg , HBcAb, HBcAbM, HBeAb, HBeAg, 
HBsAb, ( λα ζπκπεξηιακβάλεη όινπο ηνπο δείθηεο ηεο επαηίηηδαο Β, ζην ίδην πξόγξακκα) HCVAb, HCVAbCt, λα 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε, ηελ πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε σο 
πξναπαηηνύκελν ηνπ ISO 15189. Να δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο κε ηνπιάρηζηνλ ηξία απζεληηθά δείγκαηα αλά 
θύθιν από κνλαδηαίν δόηε 
Σα δείγκαηα λα έρνπλ πξνέιεπζε από έλα  κνλαδηαίν δόηε ώζηε λα δίλεη δπλαηόηεηα γηα ηελ 
θιηληθή αμηνιόγεζε.To εηήζην θνηλό πξόγξακκα λα απνηειείηαη από ηέζζεξηο θύθινπο, κε 
δπλαηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε 
όινπο ηνπο αλαιπηέο. ε θάζε θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία δείγκαηα, ώζηε αθ ελόο 
λα ειέγρνληαη ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα δξαζηηθόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ θαη αθ εηέξνπ ζε 
πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη 
ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί άκεζα, ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο  
Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρν εζσηεξηθό θνληξόι γηα ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
 
4 θηη 
 
6. Δμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα εμσηεξηθήο .αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο,  ηξησλ επηπέδσλ αλά θύθιν 
(πςειό-θπζηνινγηθό-ρακειό) γηα ηηο εμεηάζεηο: αληηζώκαηα HIVΑb,  HIVAg/Ab, HIV AbCt, 
primary , HIV AbCt :primary,( επηβεβαησηηθέο δνθηκαζίεο ζην ίδην πξόγξακκα), λα 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε, ηελ πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά 
αλαιπηηθή θάζε, σο πξναπαηηνύκελν ηνπ ISO 15189. Να δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο κε 
ηνπιάρηζηνλ ηξία απζεληηθά δείγκαηα αλά θύθιν 
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Σo εηήζην θνηλό πξόγξακκα λα απνηειείηαη από ηέζζεξηο θύθινπο, κε δπλαηόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε όινπο ηνπο 
αλαιπηέο. ε θάζε θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία δείγκαηα αλά θύθιν, ώζηε αθ ελόο 
λα ειέγρνληαη ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα δξαζηηθόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ θαη αθ εηέξνπ ζε 
πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη 
ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί άκεζα, ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 
Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρν εζσηεξηθό θνληξόι γηα ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
 
4 θηη 
 
7. Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλν ζηηο εμεηάζεηο γηα ζύθηιε (θαξδηνιηπίλεο, εηδηθά αληηζώκαηα 
έλαληη ηνπ ηξεπνλήκαηνο, κε ηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο όπσο  RPR, VDRL, TPHA, FTA, 
επηβεβαησηηθέο δνθηκαζίεο ηεο ζύθηιεο), ηεο θιηληθήο αμηνιόγεζεο, πξναλαιπηηθήο, 
αλαιπηηθήο θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο σο πξναπαηηνύκελν ηνπ ISO 15189. Να δηελεξγείηαη 4 
θνξέο εηεζίσο κε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ησλ ηξεπνλεκηθώλ θαη κε ηξεπνλεκηθώλ ζε θάζε 
θύθιν.  
Σν εηήζην πξόγξακκα λα  απνηειείηαη από 4 θύθινπο. κε δπλαηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα 
επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε όινπο ηνπο αλαιπηέο. ε θάζε θύθιν 
λα ειέγρνληαη όιεο νη αλαιύζεηο ζε δηαθνξεηηθέο εμεηάζεηο ηξεπνλεκηθώλ θαη κε 
ηξεπνλεκηθώλ.κε ην ίδην θόζηνο. 
Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρν εζσηεξηθό θνληξόι γηα ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
 
4 θηη 
 
8. Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλν ζηηο εμεηάζεηο ΖΣLV, ηξηώλ επηπέδσλ αλά θύθιν, αληηζώκαηα HTLV 1 θαη HTLV2, 
επηβεβαησηηθά ηεζη, ηεο θιηληθήο αμηνιόγεζεο, πξναλαιπηηθήο, αλαιπηηθήο θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο σο 
πξναπαηηνύκελν ηνπ ISO 15189, λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο κε ηνπιάρηζηνλ ηξία απζεληηθά δείγκαηα αλά 
θύθιν. από κνλαδηαίν δόηε 
To εηήζην θνηλό πξόγξακκα λα απνηειείηαη από ηέζζεξηο θύθινπο, κε δπλαηόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε όινπο ηνπο 
αλαιπηέο. ε θάζε θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία δείγκαηα αλά θύθιν, ώζηε αθ ελόο 
λα ειέγρνληαη ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα δξαζηηθόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ θαη αθ εηέξνπ ζε 
πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη 
ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί άκεζα, ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Σν 
δείγκα λα έρεη πξνέιεπζε από έλα δόηε ώζηε ην πξόγξακκα λα δίλεη δπλαηόηεηα γηα 
αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ κεζόδσλ, αληηδξαζηεξίσλ αιιά θαη ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε. 
Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρν εζσηεξηθό θνληξόι γηα ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ) 
 
4 θηη 
 
9. Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλν ζηηο εμεηάζεηο γηα πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ησλ anti-HBs, ηεο θιηληθήο αμηνιόγεζεο, 
πξναλαιπηηθήο, αλαιπηηθήο θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο σο πξναπαηηνύκελν ηνπ ISO 15189,Nα δηελεξγείηαη 4 
θνξεο, κε απζεληηθά δείγκαηα, κνλαδηαίνπ δόηε 
Σν πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο, γηα ηηο  εμεηάζεηο  πνπ αθνξνύλ 
ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό αληηζσκάησλ, έλαληη ηεο επαηίηηδαο ΖΒsAg  ( anti-HBs), ηεο πξν 
αλαιπηηθήο, αλαιπηηθήο , ηεο κεηά αλαιπηηθήο θάζεο  θαη ηεο θιηληθήο αμηνιόγεζεο Σν 
πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ζε ηέζζεξηο θύθινπο, κε ηνπιάρηζηνλ δπν έηνηκα πγξά απζεληηθά 
δείγκαηα από κνλαδηαίν δόηε αλά θύθιν, κε δηθαίσκα επηινγήο από ην εξγαζηήξην ηνπ 
αξηζκνύ ησλ θύθισλ θαη κήλα ζπκκεηνρήο, από ην πξόγξακκα ηνπ δηνξγαλσηή 
Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρν εζσηεξηθό θνληξόι γηα ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
 
4 θηη 
 
10. Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλν γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο, ηξηώλ επηπέδσλ 
γηα ηηο  εμεηάζεηο  πνπ αθνξνύλ ηνλ έιεγρν αληηζσκάησλ, έλαληη ηνπ CMV IgG, CMV IgM, 
CMV total Ab, CMV IgG Avi, ηεο πξν αλαιπηηθήο, αλαιπηηθήο ,ηεο κεηά αλαιπηηθήο θάζεο, σο 
πξναπαηηνύκελν ηνπ ISO 15189 
Σν πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο, γηα ηηο  εμεηάζεηο  πνπ αθνξνύλ 
ηνλ έιεγρν αληηζσκάησλ, έλαληη ηνπ CMV IgG, CMV IgM, CMV total Ab, CMV IgG Avi , ηεο 
πξν αλαιπηηθήο, αλαιπηηθήο ,ηεο κεηά αλαιπηηθήο θάζεο, σο πξναπαηηνύκελν ηνπ ISO 15189 
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θαη ηεο θιηληθήο αμηνιόγεζεο. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ζε ηέζζεξηο θύθινπο, κε 
ηνπιάρηζηνλ ηξία απζεληηθά έηνηκα δείγκαηα από κνλαδηαίν δόηε αλά θύθιν, κε δηθαίσκα 
επηινγήο από ην εξγαζηήξην ηνπ αξηζκνύ ησλ θύθισλ θαη κήλα ζπκκεηνρήο, από ην 
πξόγξακκα ηνπ δηνξγαλσηή 
Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρν εζσηεξηθό θνληξόι γηα ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
 
4 θηη 
 
11. Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλν γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο, γηα ηηο  εμεηάζεηο  πνπ αθνξνύλ 
HBV DNA, πνζνηηθό θαη πνηνηηθό πξνζδηνξηζκό ΖΒV DNA, ηξηώλ επηπέδσλ αλά θύθιν, λα πεξηιακβάλεη 
επίζεο ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε, ηελ πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε σο πξναπαηηνύκελν ηνπ 
ISO 15189 
Σν πξόγξακκα  λα δηελεξγείηαη ζε δύν θύθινπο εηεζίσο, κε δηθαίσκα επηινγήο ηνπ αξηζκνύ θύθισλ, ζε θάζε 
θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία δηαθνξεηηθά δείγκαηα, γηα 3 αλαιπηέο ηαπηόρξνλα ρσξίο επηπιένλ 
θόζηνο. Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρν εζσηεξηθό θνληξόι γηα ζπλεθηίκεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ 
 
2 θηη 
 
12. Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλν γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ζηηο εμεηάζεηο HCV RNA, πνζνηηθό θαη πνηνηηθό 
πξνζδηνξηζκό ΖCV RNA, ηξηώλ επηπέδσλ αλά θύθιν, λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε, ηελ 
πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε σο πξναπαηηνύκελν ηνπ ISO 15189. 
Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ζε δύν θύθινπο εηεζίσο, κε δηθαίσκα επηινγήο ηνπ αξηζκνύ θύθισλ, ζε θάζε 
θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία δηαθνξεηηθά δείγκαηα, γηα 3 αλαιπηέο ηαπηόρξνλα ρσξίο επηπιένλ 
θόζηνο. Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρν εζσηεξηθό θνληξόι γηα ζπλεθηίκεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ 
 
2 θηη 
 
13. Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλν γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο, ζηηο εμεηάζεηο HIV RNA, πνζνηηθό 
θαη πνηνηηθό πξνζδηνξηζκό ΖΗV RNA, λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε, ηελ πξναλαιπηηθή , 
αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε σο πξναπαηηνύκελν ηνπ ISO 15189. 
Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ζε δύν θύθινπο εηεζίσο, κε δηθαίσκα επηινγήο ηνπ αξηζκνύ θύθισλ, ζε θάζε 
θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία δηαθνξεηηθά δείγκαηα, γηα 3 αλαιπηέο ηαπηόρξνλα ρσξίο επηπιένλ 
θόζηνο. Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη θαη αληίζηνηρν εζσηεξηθό θνληξόι γηα ζπλεθηίκεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ 
 
2θηη 
 
 
ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ: 
 
Ζ εηαηξεία πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα λα πξνζθέξεη ππνρξεσηηθά νινθιεξσκέλε ζεηξά ησλ 

αλσηέξσ πξντόλησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαζώο θαη πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο 

αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο (από ηνλ ίδην δηνξγαλσηή), ώζηε αθ ελόο ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

απνηειέζκαηα παξεθθιίλνπλ από ηα αλακελόκελα, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα βξεη άκεζα 

ηελ ιύζε ηνπ ηπρόλ πξνβιήκαηνο, από ηνλ ίδην πξνκεζεπηή θαη λα κελ κεηαηνπίδεηαη ην 

πξόβιεκα από ηνλ έλα πξνκεζεπηή ζηνλ άιιν, επίζεο  λα γίλεηαη ζπλεθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηέινο ρξήζε ελόο ινγηζκηθνύ. 

Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζηελ Διιάδα θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθώλ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη 

εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο λα είλαη αλεμάξηεηνη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ 

θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2015, 

ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 919 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο ε 

πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν πνηόηεηαο θαη λα εμεηδηθεύεηαη θαζαξά ζε 

ζέκαηα εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη λα κελ εκπιέθεηαη κε πξνκήζεηαο 

αληηδξαζηεξίσλ ή κεραλεκάησλ ή  ζε ζέκαηα  εθπαίδεπζεο ή πξνεηνηκαζίαο ησλ 
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εξγαζηεξίσλ γηα δηαπίζηεπζε ή πηζηνπνίεζε, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ζπγθξνπόκελα 

ζπκθέξνληα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ παξνρή 

ζπκβνπιώλ, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνηόηεηαο. Να θαηαηεζεί δήισζε από 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ή δηνξγαλσηή ηνπ ειέγρνπ πνηόηεηαο γηα απνδνρή ηεο πξνκήζεηαο. 

Να απνδεηθλύεηαη κε θαηάζεζε πειαηνινγίνπ ζηελ Διιάδα, κε ηα αληίζηνηρα είδε. 

 

 
 
 
 

Επιτροπή Προδιαγραφών για τον Ποιοτικό Ζλεγχο : 

 

ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ    ΙΑΣΡ. ΤΠΗΡΕΙΑ   ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΕΤΛΙΑΣΗ ΛΟΤΚΙΑ   ΙΑΣΡ. ΤΠΗΡΕΙΑ    ΜΕΛΟ 

 

ΒΡΑΣΙΣΑ Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ    ΜΕΛΟ 

 

Παρατίθεται πίνακας των ηθτουμζνων ειδών.  


