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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

(ΑΚΩΝ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΩΝ 

ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ/ CPV 85146000-4) 

Ζ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κεηαμχ ησλ Κνλάδσλ Τγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο, ζπλνςίδεηαη ζηελ δηαθίλεζε αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ γηα 
κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε βηνινγηθψλ δεηγκάησλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ γηα 
δηαγλσζηηθνχο, ζεξαπεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο (πίλαθαο Α). 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο 
κεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, γηα: 

• Σελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ 

πιηθνχ. 

• Σελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βηνινγηθνχ 

πιηθνχ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. 

• Σνλ ζεβαζκφ ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, αθνχ ηα πιηθά πνπ δηαθηλνχληαη είλαη ηφζν κνιπζκαηηθά φζν θαη δπλεηηθά 

κνιπζκαηηθά (δηαγλσζηηθά). 

Ζ ζέζπηζε νδεγηψλ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ 
δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο Οξζήο Πξαθηηθήο (GMOs), ηελ αλαθεξφκελε σο ςπθηηθή αιπζίδα 
(“Blood Cold Chain”) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (W.H.O.), ηνλ δηεζλή θαλνληζκφ 
ADR 1999 κε ηηο αλά δηεηία αλαζεσξήζεηο ηνπ, 94/55/ΔΘ κε ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ, 
2002/98/ΔΘ, 2004/33/ΔΘ, ΦΔΘ 509/2000, ΦΔΘ 1350/2000, ΦΔΘ 781Β/2000 γηα ηελ νδηθή 
κεηαθνξά επηθηλδχλσλ νπζηψλ θαη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (DGR, IATA/αεξνπνξηθή 
κεηαθνξά.Ονάν IMDG/ζαιάζζηα κεηαθνξά), ηνλ Λ.3534/2007, Α3/31882/2540/31-05-07 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κεηαθνξψλ, Σκήκαηνο Οδηθψλ 
Κεηαθνξψλ) ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρεη νξίζεη ην Δ.ΘΔ.Α. (Πξαθηηθφ 5εο ζπλεδξίαζεο / 
26.02.2008) θαη ηελ απόιπηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε όισλ ησλ 
απαηηνύκελσλ ζπλζεθώλ κεηαθνξάο. 

         ΠΗΛΑΘΑ Α. 

             ΔΗΓΖ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΤΙΗΘΩΛ 

 

 

ΒΗΟΙΟΓΗΘΑ ΤΙΗΘΑ 

Οιηθφ αίκα 

Δξπζξνθχηηαξα 

Αηκνπεηάιηα - Θνθθηνθχηηαξα 

Πιάζκα πξφζθαηα 

θαηεςπγκέλν Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ 

Κπειφο ησλ νζηψλ 

Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά 

θχηηαξα Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ 

αίκαηνο Θαιιηέξγεηεο 

Βηνςίεο 

Φαξπγγηθφ επίρξηζκα 

Δ.Λ.Τ., πηχεια, νχξα θαη άιια 

βηνινγηθά Λνπθιετθά νμέα (DNA, RNA) 
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ΠΗΛΑΘΑ Β. ΘΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΗΟΙΟΓΗΘΟΤ ΤΙΗΘΟΤ (ADR 2007) 

 
 

 

εκείσζε: Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πιηθνχ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο απαηηείηαη 
έλα ζηνηρείν επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Ζ θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε γλσζηφ ηαηξηθφ 
ηζηνξηθφ, ζπκπηψκαηα, ελδεκηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη κεκνλσκέλεο ζπλζήθεο ηεο πεγήο 
πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ. 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 

Έξγν ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά αίκαηνο, πιάζκαηνο θαη ινηπψλ βηνινγηθψλ 
πιηθψλ κε βάζε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ απφ ηα ζεκεία παξαιαβήο/ 
παξάδνζεο.  

ηηο  πεξηπηώζεηο  επείγνπζαο κεηαθνξάο (πρ. δηαθίλεζε αίκαηνο γηα επείγνπζα 

εμέηαζε ) ,ζα δηελεξγείηαη έγθαηξε εηδνπνίεζε από ηελ  ππεξεζία πξνο ηνλ 
αλάδνρν, ν δε αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα άκεζε παξάδνζε ηνπ /ησλ 
δεηγκάησλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ , αλάινγα ηεο ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο 
πξννξηζκνύ από ην ΓΝΠΠ, πάληα θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ ππεύζπλν πνπ δεηά 
ηελ εμέηαζε  . 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε κεηαθνξέο 
αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ, κνιπζκαηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ δεηγκάησλ. 

Πην αλαιπηηθά ην έξγν ηεο δηαθίλεζεο ζα πεξηιακβάλεη: 

α) Θάιπςε ζε 24σξε βάζε (365 εκέξεο ηνλ ρξφλν), αββαηνθχξηαθα θαη Αξγίεο θαη άκεζε 

θάιπςε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. 

β) Απζεκεξφλ δηαθίλεζε κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο  κεηαθνξάο ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

ζεξκνθξαζίεο  ( 2 - 8°C, 20-24°C, -20 έσο -35°C, +37°C ή/θαη -70°C) εληφο ιίγσλ σξψλ απφ 

ηελ παξαιαβή ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ  απφ/πξνο Κνλάδεο Τγείαο Αζελψλ, ΘΣΔΙ Αεξνδξφκην 

ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΟ , Ιηκάλη Πεηξαηά θαη Ιηκάλη Ραθήλαο Αηηηθήο.  

γ) Κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ φπσο 

     - Αζθνί αίκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ 

      - Πεξηζπιινγή δηαγλσζηηθψλ θαη κνιπζκαηηθψλ δεηγκάησλ απφ ηηο θιηληθέο /ηκήκαηα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, κεηαθνξά απηψλ ζε άιιεο Κνλάδεο Τγείαο πξνο δηαγλσζηηθφ έιεγρν ή 

επαλέιεγρν θαη παξάιιεια γξαθεηνθξαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ παξαπεκπηηθψλ 

ζηηο Κνλάδεο Τγείαο – ππνδνρείο ησλ δεηγκάησλ απφ δηάθνξα ηκήκαηα ή θιηληθέο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ πξνο ην ίδην απνζηνιέα λνείηαη σο κία απνζηνιή. 

(Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θάλεη ρξήζε ηεο παξνρήο δσξεάλ κεηαθνξάο αίκαηνο απφ 
ηελ Aegean Airlines). 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ 

Τλικό ποσ έτει ελεγτθεί με όλες ηις γνωζηές διαθέζιμες δοκιμαζίες και δεν 

περιέτει παθογόνοσς παράγονηες. Πτ. Μονάδες ερσθρών προς 

Μεηάγγιζη. 

Β. ΓΤΝΗΣΙΚΑ 

ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ 

(ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟ) 

Τλικό ποσ δεν έτει ελεγτθεί με όλες ηις γνωζηές διαθέζιμες δοκιμαζίες 

όηι περιέτει παθογόνοσς παράγονηες . Π.τ. Γείγμα αίμαηος για διαγνωζηικό 

έλεγτο. 

Γ. ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ 

Τλικό ποσ έτει ελεγτθεί με όλες ηις γνωζηές διαθέζιμες δοκιμαζίες όηι 

περιέτει παθογόνοσς παράγονηες ποσ μπορούν να προκαλέζοσν - μεηά από 

έκθεζη ζε ασηούς- μόνιμη ανικανόηηηα, απειλή καηά ηης ζωής ή θαναηηθόρα 

αζθένεια ζε καηά άλλα σγιείς ανθρώποσς. Π.τ. Ορρός θορέα HIV. 
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2. ΟΥΗΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ νρεκάησλ γηα ηελ δηαθίλεζε βηνινγηθνχ 
πιηθνχ απφ φια ηα ζεκεία παξαιαβήο - παξάδνζεο. Ζ δε πξνζθνξά ηνπ πξέπεη λα 
αλαθέξεη αλαιπηηθή ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ νρεκάησλ γηα ην ελ ιφγσ έξγν. 

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ, 
ε κεηαθνξά ησλ νπνίσλ δελ ζα πξέπεη λα εκπιέθεηαη ή λα ζπλδπάδεηαη κε θαλέλα άιινπ 
είδνπο κεηαθνξά . 

Θάζε φρεκα πξέπεη λα είλαη θιηκαηηδφκελν ε δε ζπληήξεζε/επηζθεπή ηνπ, λα κελ 

παξεκπνδίδεη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ. ε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνχ πιηθνχ ην φρεκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαη λα 
απνιπκαλζεί άκεζα πξηλ ηελ επφκελε ρξήζε. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλνο ψζηε λα κελ επεξεάδεη ηελ 
αθεξαηφηεηα θαη ηελ ρξήζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ηελ ηαθηηθή θαζαξηφηεηα 
θαη απνιχκαλζε ηνπ νρήκαηνο. Ζ θαζαξηφηεηα, απνιχκαλζε θαη απεληφκσζε λα αθνινπζεί 
ηηο νδεγίεο γηα ηα νρήκαηα κεηαθνξάο βηνινγηθνχ πιηθνχ. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 
δηαξξνήο βηνινγηθνχ πιηθνχ ην φρεκα θαζαξίδεηαη, απνιπκαίλεηαη θαη 
επαλαρξεζηκνπνηείηαη. Ζ είζνδνο θαη ε παξακνλή ζην φρεκα άιισλ αηφκσλ εθηφο απφ ηνλ 
νδεγφ θαζψο θαη ε ρξήζε ζπζθεπψλ κε θιφγα απαγνξεχεηαη. 

Δληφο ηνπ νρήκαηνο απαγνξεχεηαη: 

• Ζ κηθηή θφξησζε κε άιια είδε. 

• Ζ είζνδνο θαη παξακνλή ζην φρεκα άιισλ αηφκσλ πιελ ηνπ νδεγνχ. 

• Σν παξθάξηζκα ζε αθχιαρηα ζεκεία. 

• Ζ ρξήζε ζπζθεπψλ κε θιφγα. 

(Λα θαηαηεζεί ιίζηα νρεκάησλ πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν  

Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Π.Ο.Τ. “Blood Cold Chain”,   

94/55/ΔΘ  κε  ηηο  αλαζεσξήζεηο  ηνπ,  2002/98/ΔΘ,  2004/33/ΔΘ,  ΦΔΘ  509/2000,  ΦΔΘ  

1350/2000,  ΦΔΘ  781Β/2000,  Λ.3534/2007,  Α3/31882/2540/31-05-07  ηνπ  Τπνπξγείνπ  

Κεηαθνξψλ  θαη  Δπηθνηλσληψλ,  Γεληθήο  Γηεχζπλζεο  Κεηαθνξψλ,  Σκήκαηνο  Οδηθψλ  

Κεηαθνξψλ,ΦΔΘ  21Α/21-02-2016  Λ.4368  παξάγξαθνο  4  Άξζξν  55).  Δπηπξφζζεηα  νη  

κεηαθνξέο  λα  γίλνληαη  ζχκθσλα  κε  ηηο  ηζρχνπζεο  Δγθπθιίνπο  (Αξ.  Πξση.: Τ1ΓΠ.νηθ. 

10946/28-1-2013,  Αξ.  Πξση.:Γ1α/Γ.Π.νηθ.19233/06-03-2018), Δπξσπατθνχο 
Θαλνληζκνχο πνπ  Δλζσκαηψζεθαλ  ζηελ  Διιεληθή  Λνκνζεζία (ΦΔΘ:1495/16-7-2015   & 
ΦΔΘ:2915/24-8-2017)θαη κε απφιπηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο.  

Σα νρήκαηα λα ππφθεηληαη ζηνλ Λ.3534/07, κε εμαίξεζε ησλ νρεκάησλ πνπ ππφθεηληαη 
ζηελ Δγθχθιην κε Αξ. Πξση.:Γ1α/Γ.Π.νηθ.19233/06-03-2018. 

2.1 ΘΑΛΑΜΟΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΟ 

ΟΥΗΜΑ) 

Γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ησλ παξαγψγσλ, απφ θαη πξνο ην φρεκα απφ 

ηελ αηκνδνζία, λα δηαζέηεη εηδηθφ θνξεηφ ζεξκνκνλσηηθφ ζάιακν ζπληήξεζεο γηα ηελ 

ηαπηφρξνλε κεηαθνξά πιηθψλ ζε 4 ζεξκνθξαζίεο, 2-8 °C, -20 °C έσο -35°C, +20 °C έσο 

+24ν C θαη -70 ^ ή +37 ^ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

• Ο ζάιακνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα 

ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε είδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πίλαθαο Γ) θαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε 

κφλσζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 

αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο. 
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• Λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (W.H.O.) γηα ηελ 

αζθαιή ζπληήξεζε, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζεξκν-επαίζζεησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ (λα 

θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή). 

• Πηζηνπνηεκέλα θαηά ADR γηα ηελ κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά 

κνιπζκαηηθψλ βηνινγηθψλ πιηθψλ (λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

θαηαζθεπαζηή).  

 2.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη κε πηζηνπνηεκέλεο ζπζθεπέο 
θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Σν θαηαγξαθηθφ πξέπεη λα: 

• είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε απφ ηνλ νδεγφ 

ηνπ νρήκαηνο, κε νζφλε ςεθηαθψλ ελδείμεσλ, ζπλαγεξκφ θαη δπλαηφηεηα 24σξεο ζπλερνχο 

θαηαγξαθήο. Σα δεδνκέλα ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία άκεζα 

θαη αλαδξνκηθά φπνηε απηά δεηεζνχλ γηα αμηνιφγεζε, 

• έρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη εθηχπσζεο ησλ δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα είλαη ζηελ 

δηάζεζε ηνπ λνζνθνκείνπ φπνηε δεηεζνχλ, 

• ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζα πξέπεη απηφ λα δεηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

(ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί ε ζρεηηθή εθηχπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ γηα ηελ ηαπηφρξνλε 
κεηαθνξά ζε 4 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο, 2-8°C, -20°C έσο -35°C, +20°C έσο +24°C θαη - 
70°C ή +37°C απφ έθαζην φρεκα πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. 

 

2.3 ΔΙΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΟΥΗΜΑΣΟ 

O εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ ζα 
επεξεάδεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ, ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ θαη δελ 
ζα παξεκπνδίδεη ηελ ηαθηηθή απνιχκαλζε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ. 

ηα πιαίζηα ηεο κέγηζηεο αζθάιεηαο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ (πρ. 
δηαξξνή), ην φρεκα κεηαθνξάο πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθφ εμνπιηζκφ, ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ 
νπνίνπ λα έρνπλ εθπαηδεπηεί νη ππεχζπλνη κεηαθνξάο. 

1. Θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ. 

2. Απνξξνθεηηθφ πιηθφ (απνξξνθεηηθφ ραξηί). 

3. Απνιπκαληηθφ (δηάιπκα ρισξίλεο 1:10 θαη 1:3). 

4. Λεξφ. 

5. Αληηζεπηηθφ αιθννινχρν δηάιπκα ηαρείαο δξάζεο γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ ρεξηψλ. 

6. Δηδηθφ πγξφ πιχζεσο γηα ην μέπιπκα νθζαικψλ απφ δηάθνξεο εξεζηζηηθέο νπζίεο. 

7. Δηδηθφ δνρείν απνξξηκκάησλ πνπ λα ζθξαγίδεη γηα θιηληθά απφβιεηα. 

8. Υεηξνπξγηθά γάληηα κηαο ρξήζεσο. 

9. Υεηξνπξγηθέο κάζθεο κίαο ρξήζεο. 

ΒΗΟΙΟΓΗΘΑ ΤΙΗΘΑ ΘΔΡΚΟΘΡΑΗΑ 

Οιηθφ αίκα 2-6 °C 

Δξπζξνθχηηαξα 2-6 ^ 

Αηκνπεηάιηα - Θνθθηνθχηηαξα 20-24 ^ 

Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν -20 έσο -35 ^ 

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ 2-8 ^ / -20 έσο -35°C/ -70°C * 

Κπειφο ησλ νζηψλ 15-25^ 

Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θχηηαξα 2-8 ^ 

Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο 2-8 ^ 

Θαιιηέξγεηεο 15-25 ^ / 37°C 

Βηνςίεο 15-25 ^ / 37°C 

Φαξπγγηθφ επίρξηζκα 2-8 ^ 

Δ.Λ.Τ., πηχεια, νχξα θαη άιια βηνινγηθά πγξά 2-8 ^ / 15-25°C * 

Λνπθιετθά νμέα (DNA, RNA) 15-25 * 

• Στις παραπάνω περιπτώσεις το επίπεδο θερμοκρασίας καθορίζεται από το είδος και το 

πρωτόκολλο της επιστημονικής δοκιμασίας 

. 
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10. Γάληηα απφ κνλσηηθφ πιηθφ γηα ρξήζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

11. Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. 

Δπηπιένλ ην φρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ηνλ θάησζη γεληθφ εμνπιηζκφ 

1. Ππξνζβεζηήξα 2kg μεξάο ζθφλεο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληεξείηε εηεζίσο θαη λα 

δηαζέηεη εκεξνκελία ιήμεο ζε δηαθξηηηθφ ζεκείν 

2. Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο θαη θψηα ζηάζκεπζεο 

3. Πξνεηδνπνηεηηθφ κπνπθάλ κε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία 

4. Υηνλναιπζίδεο. 

2.4 GPS 

Ο αλάδνρνο γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηελ δηαθίλεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα 
δηαζέηεη ζχζηεκα GPS γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο 
εζσηεξηθά ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληεξήζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, γηα ηελ άκεζε επέκβαζε θαη 
αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 

Λα θαηαηεζεί ε ζρεηηθή εθηχπσζε GPS πνπ ζα απεηθνλίδεη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ εθάζηνπ  
νρήκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν θαζψο  θαη ηηο ηέζζεξηο ζεξκνθξαζίεο, 2-8°C, -20°C έσο -
35°C, +20°C έσο +24°C θαη - 70°C ή +37°C, ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληήξεζεο/φρεκα. 

3. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη : 

Α)Δπαξθή πξνζσπηθφ, πηζηνπνηεκέλν θαηά ADR απφ ην Τπνπξγείν Κεηαθνξψλ θαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ην είδνο ηνπ έξγνπ. Σν ππεχζπλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 
κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ λα είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο κεηαθνξέο 
βηνινγηθνχ πιηθνχ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

• Σελ ζπλερή ηνπ επηκφξθσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία γηα ηε κεηαθνξά 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ απφ ην Τπνπξγείν Κεηαθνξψλ, 
• Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ, κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίαο αλά είδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ, 
• Σνπο θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ, 

• Σελ αληηκεηψπηζε ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ απφ ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ ηφζν 

γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία φζν θαη γηα ην Πεξηβάιινλ. 

Β) χκβνπιν Αζθαιείαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Τπνπξγείν Κεηαθνξψλ πνπ ζα ειέγρεη θαη 
ζα επνπηεχεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο, κε ηνλ θαλνληζκφ ADR. Λα 
θαηαηεζνχλ ζην θάθειν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο 
- επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ησλ νδεγψλ κεηαθνξάο θαη ηνπ πκβνχινπ 
Αζθαιείαο. 

Γ) Δκπεηξία ζε ηνπιάρηζηνλ δχν αλάινγα έξγα κε αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ. Ο ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε ( ζε ηδησηηθφ ε δεκφζην ηνκέα ) ζε δχν 
(2) αληίζηνηρα κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγα ηα ηειεπηαία (5) έηε, επηηπρψο. Αληίζηνηρν έξγν 
νξίδεηαη έλα έξγν πνπ αθνξά ζε φκνην κε ην δεκνπξαηνχκελν, κε ίδην ε κεγαιχηεξν εηήζην 
πξνυπνινγηζκφ. Λα θαηαηεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ ην είδνο ηνπ έξγνπ, ν ηξφπνο 
πινπνίεζήο ηνπ, ε δηάξθεηα θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο. 

 

 ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΔΣΑΦΟΡΑ 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ θαηά ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε Γεκφζηα Τγεία θαη ην Πεξηβάιινλ, ε εηαηξεία πξέπεη λα δηαζέηεη 
έγγξαθε δηαδηθαζία (δειηίν αηπρήκαηνο) αληηκεηψπηζεο απηψλ. ηελ δηαδηθαζία πξέπεη 
λα αλαγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα ν εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο, γεληθφο θαη εηδηθφο, θαζψο θαη 
φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα πξνβεί ν ππεχζπλνο κεηαθνξάο ζε 
πεξίπησζε αηπρήκαηνο, θαηαζηξνθήο ηεο ζπζθεπαζίαο θ.α. πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρηεί ε 
πξνζσπηθή ηνπ Τγεία αιιά θαη ην Πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ ζην φρεκα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη 
γξαπηέο νδεγίεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο. 

Δπξχηεξα ε αλάδνρνο εηαηξεία πξέπεη λα εθδίδεη κε επζχλε ηεο, νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά, 
θνξησηηθέο θαη άιια απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηε κεηαθνξά. 

(Λα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά: 
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α. Δηδηθφ ηξηπιφηππν έγγξαθν κεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία 

απνζηνιέα - παξαιήπηε, είδνο/πνζφηεηα/φγθνο/ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ 

πιηθνχ. ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ πιηθψλ ην 

ηξηπιφηππν πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαηά ADR ηνπ 

βηνινγηθνχ πιηθνχ. 

β. Γειηίν αηπρήκαηνο, 

γ. Γξαπηέο νδεγίεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο. 

4. ISO 

Ζ αλάδνρνο εηαηξεία ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην ΔΛ ISO 9001:2008 (ή 

άιιν ηζρχνλ ηζνδχλακν) γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθψλ νπζηψλ. ηελ πξνζθνξά λα 
αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξψο νη εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 
ζηελ θαζεκεξηλή κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ. 

(Λα θαηαηεζεί ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ). 

5. ΤΚΔΤΑΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ 

Γηα ηελ κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ ή δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ απαηηείηαη : 
α. Πξσηνηαγήο ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο. 

α.1 Κνιπζκαηηθφ πιηθφ: Ο πεξηέθηεο ηνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ζάθν κηαο ρξήζεσο, κε 
εξκεηηθφ θαη κφληκν θιείζηκν, πνπ αλνίγεη κφλν κε ζρίζηκν πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 
δείγκα. Ο ζάθνο λα έρεη δχν ζήθεο κηα γηα ην δείγκα θαη κηα γηα ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ. 

εκείσζε: To παξαπεκπηηθφ δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πεξηέθηε. 
α.2 Γπλεηηθά κνιπζκαηηθφ: Ωο άλσ. 

Πνιινί πεξηέθηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλή ζπζθεπαζία εάλ θαη εθφζνλ είλαη 

κεξηθψο απνκνλσκέλνη κεηαμχ ηνπο. 

α.3 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνχ δείγκαηνο, ν πεξηέθηεο (είηε πξφθεηηαη γηα κνιπζκαηηθφ 
πιηθφ είηε γηα δπλεηηθά κνιπζκαηηθφ) πξέπεη λα ηπιίγεηαη αξρηθά κε επαξθή πνζφηεηα 

απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ ηθαλή λα απνξξνθήζεη φιν ηνλ φγθν ηνπ κεηαθεξφκελνπ πγξνχ 
δείγκαηνο θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε γέιε, ζε πεξίπησζε ξήμεο ηνπ πεξηέθηε. β. Γεπηεξνηαγήο 
ζπζθεπαζία 

ηε ζπλέρεηα ν πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ πηζηνπνηεκέλν δνρείν 

κεηαθνξάο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κε εξκεηηθφ θιείζηκν θαη θαηάιιειε αληνρή γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. 

Όιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ κεηαθνξά 
κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή ζε 
ζεξκνθξαζίεο -40 °C έσο 55 °C θαη πίεζε έσο 95kPa θαη λα θέξνπλ εμσηεξηθά ζήκαλζε 
επηθηλδπλφηεηαο (βηνινγηθά επηθίλδπλν). 

Σα αλσηέξσ ζα πηζηνπνηνύληαη από ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά κε πνηλή απνθιεηζκνύ: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε ηα 

πξφηππα ηνπ W.H.O. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε ηνλ 

θαλνληζκφ ADR. 

3. Δθηχπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ γηα ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ζε 4 δηαθνξεηηθέο 
ζεξκνθξαζίεο, 2-8°C, -20°C έσο -35°C, +20°C έσο +24°C θαη - 70°C ή +37°C απφ έθαζην 
φρεκα πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν). 

4. Ιίζηα νρεκάησλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν  

5. Γειηίν αηπρήκαηνο. 

6. Σξηπιφηππν κεηαθνξάο. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ ΔΛ ISO 9001:2008 (ή άιιν ηζρχνλ ηζνδχλακν) γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθψλ 

νπζηψλ. 
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8. Γείγκαηα ζπζθεπαζηψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5. 

9. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ κε ηνλ θαλνληζκφ ADR. 

10. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ησλ νδεγψλ κεηαθνξάο. 

11. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ηνπ πκβνχινπ 

Αζθαιείαο. 

12. Δθηχπσζε GPS πνπ ζα απεηθνλίδεη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ εθάζηνπ  νρήκαηνο πνπ ζα 

αλαιάβεη ην έξγν θαζψο  θαη ηηο ηέζζεξηο ζεξκνθξαζίεο, 2-8°C, -20°C έσο -35°C, +20°C έσο 
+24°C θαη - 70°C ή +37°C, ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληήξεζεο/φρεκα. 

13. Πειαηνιφγην κε αλαθνξά ζην είδνο θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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