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Ηράκλειο 25/1/2019 

 
Θέμα: 
Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση GAPP  
 
 

 

 

Αξιότιμε κ. Διοικητά/Αξιότιμη κ. Διοικήτρια, 

 

Η χώρα μας μέσω της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Κρήτης) και του Γενικού Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση (Joint Action) GAPP 
(FacilitatinG of Authorization of Preparation Processes for blood, tissue and cells).  

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο του 2018 και έχει διάρκεια 36 μήνες. Συντονίζεται από το Ιταλικό 
Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων και το Εθνικό Κέντρο Αίματος της Ιταλίας 
και συμμετέχουν σε αυτό 18 Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα συντονίζει τις δράσεις Διάχυσης και 
Επικοινωνίας του Προγράμματος (Work package Dissemination and Communication Leader).  

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος GAPP είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας κοινής 
προσέγγισης από τις Αρμόδιες Αρχές κάθε χώρας για την αξιολόγηση και την έγκριση των διαδικασιών 
παραγωγής μοσχευμάτων αίματος, ιστών και κυττάρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 29 της οδηγίας 2002/98 / ΕΚ και στο άρθρο 28 της οδηγίας 2004/23 / ΕΚ.  

Το Πρόγραμμα GAPP θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις καινοτόμες διεργασίες που βρίσκονται υπό 
ανάπτυξη ή / και έχουν περιγραφεί προηγουμένως στις σχετικές Κοινές Δράσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επίσης στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής 
γνώσεων για την στήριξη των Αρμοδίων Αρχών  κατά την αξιολόγηση νέων μεθόδων παρασκευής 
προϊόντων όπως επίσης και η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου εμπειρογνωμόνων για την στήριξη των 
Αρμοδίων Αρχών στις διαδικασίες αξιολόγησης.  

Σας επισυνάπτουμε την Περίληψη Layman του Προγράμματος την οποία μπορείτε να βρείτε και 

ηλεκτρονικά (https://www.gapp-ja.eu/wp-content/uploads/2018/11/GAPP-leaflet.pdf).  

Σας παρακαλούμε πολύ να προωθήσετε την Περίληψη Layman στην Ιατρική Υπηρεσία, στην 

Αιμοδοσία, και στα Τμήματα Αφαίρεσης και Εφαρμογής κυττάρων και ιστών του Νοσοκομείου σας, 

αν υπάρχουν.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα https://www.gapp-

ja.eu/ και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
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Με τιμή  

Εκ μέρους των συμμετεχόντων στη Δράση GAPP, 

 

 

 
Άννα Κιουμή, 

Διευθύντρια Αιματολογικού Τμήματος 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 

 
Ελένη Παπαδάκη 

Καθηγήτρια Αιματολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 
Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ 

 


