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Δια τoν κ. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
Θέμα : Τα προβλήματα του Ε.ΚΕ.Α. – Πλάσμα αίματος αποθηκευμένο υπό 
συνθήκες μειωμένης ασφάλειας 
 
 Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, φέρουν να φυλάσσονται στο Εθνικό  
Κέντρο Αιμοδοσίας (Θρακομακεδόνες) μεγάλες ποσότητες πλάσματος που δεν  
δύνανται να επεξεργασθούν περαιτέρω στη Ελλάδα λόγω ελλείψεως των  
απαραιτήτων υποδομών επεξεργασίας. 

Συνεπεία αυτού, το ελληνικό πλάσμα μεταφέρεται για επεξεργασία στο  
εξωτερικό μέχρι οι υποδομές στην χώρα να επιτρέψουν την ανάπτυξη της  
σχετικής τεχνολογίας παρασκευής σφαιρινών, αλβουμινών και παραγώγων αίματος. 

Η αποστολή προϊόντων (πλάσματος) του αίματος της χώρας στο εξωτερικό 
αποτελεί μέρος ειδικής συμβάσεως της χώρας με ειδικούς οργανισμούς του  
εξωτερικού αρχικά μεν της Ελβετίας και εν συνεχεία της Ολλανδίας-Βελγίου. Υπήρξαν 
σταθερά σημαντικές δυσχέρειες υλοποίησης αυτών των συμβάσεων αλλά τελικώς 
σήμερα φαίνεται ότι η τωρινή με Βέλγιο-Ολλανδία σύμβαση έχει σημαντικές δυσχέρειες 
υλοποίησης, σχεδόν ανυπέρβλητες. Αποτέλεσμα των δυσχερειών αυτών όλων, είναι η 
σημερινή άρνηση του οργανισμού της αλλοδαπής να παραλάβει παραπέρα αποθέματα  
πλάσματος τα οποία λιμνάζουν ανησυχητικά σήμερα στην Ελλάδα. 
 
Κατόπιν αυτών, ΕΡΩΤΑΣΘΕ και ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ να ενημερώσετε το Σώμα :  
 
1.Πόσα τα αποθέματα που ΕΠΡΕΠΕ να έχουν μεταφερθεί για επεξεργασία στο  
εξωτερικό και παραμένουν αχρησιμοποίητα στην Ελλάδα; 
 
2.Πότε έλαβε χώραν η τελευταία μεταφορά και τι δαπάνη υπήρξε για τη μεταφορά 
αυτή; 
 
3.Έγινε διαγωνιστική διαδικασία για τη μεταφορά του πλάσματος; 
 
4.Ποία η μεγίστη υπολογιζόμενη χωρητικότητα αποθεμάτων του ΕΚΕΑ πέραν των 
οποίων η εκεί φύλαξη θα καταστεί ανέφικτη; 
 
5.Τι προτίθεσθε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό στο σύνολό του; 
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