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Θέµα: Πληρωµή εκκρεµών χρεών νοσοκοµείων προς φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις 

 
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 
Αναφορικά µε τη διαδικασία αποπληρωµής των εκκρεµών χρεών των νοσοκοµείων 
προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις, η οποία πληροφορούµεθα ότι έχει παγώσει 
θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή σας στα κάτωθι: 
• Εκκρεµή χρέη νοσοκοµείων προς φαρµακευτικές επιχειρήσεις έτους 2012 

Προκειµένου να υλοποιηθεί η δέσµευση όλων να αποπληρωθούν τα εκκρεµή χρέη 
του 2012 εντός του 2013 και δεδοµένου ότι οι Πάρεδροι θα πρέπει να έχουν εγκρίνει 
τις όποιες δαπάνες πριν τις 15/12/2013, ηµεροµηνία κατά την οποία σταµατά τις 
εργασίες του το Ελεγκτικό Συνέδριο για το τρέχον έτος, κρίνεται απολύτως 
απαραίτητο αφενός τα νοσοκοµεία να επισπεύσουν τις διαδικασίες και αφετέρου να 
εξασφαλισθούν τα απαραίτητα κονδύλια για το σκοπό αυτό.  
• Εκκρεµή χρέη νοσοκοµείων προς φαρµακευτικές επιχειρήσεις έτους 2013 

Σε συνέχεια της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης )Υ5γ/οικ.94451 (ΦΕΚ 
2621/B/16.10.2013) µε την οποία προβλέπεται ο συµψηφισµός του clawback µε τα 
εκκρεµή χρέη των νοσοκοµείων, της έκδοσης του Ν. 4174/2013 (άρθρο 69, ΦΕΚ 
170/Α/26.7.2013) µε τον οποίο  νοµιµοποιούνται οι δαπάνες των νοσοκοµείων για 
την προµήθεια φαρµάκων και σε συνέχεια της απόφασης )Υ5α/οικ.73082 µε την 
οποία αποφασίστηκε η επιχορήγηση 127 εκ. προς τα νοσοκοµεία για την εξόφληση 
των εκκρεµών οφειλών τους, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να καθυστερεί 
η αποπληρωµή των εκκρεµών χρεών. 
Βάσει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η άµεση εξόφληση των εκκρεµών είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων αλλά και της 
οµαλής λειτουργία των νοσοκοµείων παρακαλούµε όπως προβείτε σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό.  
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