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Χαλάνδρι, 4 Μαρτίου 2013 

Αξιότιµοι κύριοι, 
 
Σε συνέχεια της από 28/2/2013 επιστολής µας (επισυνάπτεται) και της ψήφισης από 
την Ολοµέλεια της Βουλής του σχεδίου νόµου µε θέµα «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις 
του Υπουργείου Υγείας» (επισυνάπτεται), θα θέλαµε να επανέλθουµε στο θέµα του 
τρόπου αποπληρωµής των εκκρεµών χρεών των στρατιωτικών νοσοκοµείων προς 
τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις.  
Πιο συγκεκριµένα, η εξόφληση των τιµολογίων των προµηθευτών του Νοσοκοµείου 
σας µεταξύ άλλων κατά προτεραιότητα για τις εταιρείες που θα προσφέρουν 
έκπτωση επί των απαιτήσεών τους, πέραν του ότι δηµιουργεί αδιαφάνεια και 
προϋποθέσεις διακριτικής µεταχείρισης µεταξύ των προµηθευτών για τους λόγους 
που εκτέθηκαν στην προαναφερθείσα επιστολή µας, πάσχει από έλλειψη 
νοµοθετικής εξουσιοδότησης.  
Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 4 του νοµοσχεδίου που ψηφίστηκε από τη Βουλή 
προβλέπει ότι µοναδική προϋπόθεση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων από το Νοσοκοµείο σας προς τους προµηθευτές είναι η «παραίτηση 
των δικαιούχων από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο µέσο 
συµπεριλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας. Η αποδοχή της ρύθµισης από τους 
δικαιούχους συντελείται µε την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους 
του δικαιούχου που κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία του νοσηλευτικού 
ιδρύµατος».  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι καµία πρόβλεψη δεν υπάρχει για διαδικασίες 
εκπτώσεων και ως εκ τούτου οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση από πλευράς του 
Νοσοκοµείου σας βρίσκεται εκτός νόµου.  
Ως εκ τούτου, καλούµε την υπηρεσία σας να προχωρήσει άµεσα στην εξόφληση 
των τιµολογίων των φαρµακευτικών επιχειρήσεων, µε τον τρόπο που ορίζει ο 
νόµος και να ακυρώσει οποιαδήποτε διαδικασία συγκέντρωσης εκπτώσεων από 
τους προµηθευτές. 
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