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Χαλάνδρι, 26 Νοεμβρίου 2013 
 

Θέμα: Αποπληρωμή εκκρεμών χρεών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου προς τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο φλέγον 
ζήτημα της αποπληρωμής των εκκρεμών χρεών του Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξάνονται συνεχώς τα ανησυχητικά μηνύματα που 
λαμβάνουμε από τις εταιρείες – μέλη μας, οι οποίες μας ενημερώνουν ότι έχει 
προκύψει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, δεδομένου ότι η διαδικασία εξόφλησης 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του εν λόγω Νοσοκομείου προς τις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις καθυστερεί σημαντικά σε σχέση με άλλα νοσοκομεία, ιδιαίτερα λόγω 
ελλιπούς κρατικής χρηματοδότησης. 

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι το σύνολο των χρεών του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» 
έως 30.09.2013 ανέρχεται σε € 31 εκ. για τα έτη 2012 – 2013 εκ των οποίων τα € 
15 εκ. αφορούν το 2012 και € 16 εκ. το 2013. Επιπρόσθετα, ενώ το σύνολο των 
Νοσοκομείων του ΕΣΥ έχει ξοφλήσει το 75% των τιμολογίων για το 2012, το Γ.Ν. 
«Παπαγεωργίου» έχει εξοφλήσει μόνο το 35%. Η κατάσταση αυτή είναι ακόμη πιο 
ζοφερή για το τρέχον έτος με τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ να έχουν προβεί σε εξόφληση 
των τιμολογίων τους στο 35% σε αντίθεση με το «Παπαγεωργίου», του οποίου η 
εξόφληση τιμολογίων αγγίζει μόλις το 5%(!). 

Με την ευκαιρία αυτή, ζητάμε λοιπόν να:  

 διασφαλιστεί η κρατική επιχορήγηση προς το Νοσοκομείο 
«Παπαγεωργίου» 

 υπάρξει γραπτή διαβεβαίωση ότι το Νοσοκομείο θα ξεκινήσει εντός των 
αμέσως επόμενων ημερών την αποπληρωμή των εκκρεμών χρεών που 
αντιστοιχούν στα έτη 2012 και 2013 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Προκειμένου να είναι σε θέση οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν να 
προμηθεύουν με φάρμακα το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», διασφαλίζοντας κατά 
αυτόν τον τρόπο την πρόσβαση των ασθενών στις πολύτιμες θεραπείες τους, 
αλλά και την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, παρακαλούμε όπως επιληφθείτε 
προσωπικώς του θέματος αυτού, ώστε να διευθετηθεί άμεσα το πρόβλημα. 

 Με εκτίμηση, 

 

Κωνσταντίνος Ευριπίδης Φώτης Μαγγαλούσης 
Αντιπρόεδρος Γενικός Διευθυντής 
 


