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                                   Χαλάνδρι, 12 Ιουλίου 2012  
Αγαπητέ κ. Υπουργέ,  

Θέµα:   Ι∆ΙΩΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Με έκπληξη λάβαµε από πολλές εταιρείες µέλη του Συνδέσµου µας 

πληροφοριακό σηµείωµα του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου 

Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριµένα από το Γραφείο Προµηθειών του 

τελευταίου µε υπογραφή Αλχιας (ΥΓ) Χατζηαθανασίου Βασίλειος, το οποίο  

συνοδεύεται από Ιδιωτικό Συµφωνητικό για την προµήθεια–αγορά 

φαρµακευτικού υλικού.  

Με το επίµαχο σηµείωµα η ανωτέρω ∆ιεύθυνση Προµηθειών δια του 

Προϊσταµένου της ζητά από τις φαρµακευτικές εταιρείες προς τις οποίες 

απευθύνεται τα εξής παράνοµα και εν γένει απίθανα.  

Την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού για την προµήθεια–αγορά 

φαρµακευτικού υλικού, το οποίο ιδιωτικό συµφωνητικό θα φέρει 

ηµεροµηνία υπογραφής την 2α Ιανουαρίου 2011!!!  

Με το αίτηµα αυτό του εν προκειµένω Νοσοκοµείου τίθενται, εκτός από νοµικά 

και  πρακτικά θέµατα, καθόσον σε πολλές περιπτώσεις οι αρµόδιοι για την 

υπογραφή ενός ιδιωτικού συµφωνητικού έχουν από την 2α Ιανουαρίου 2011 

αντικατασταθεί µε νέους οι οποίοι την ηµεροµηνία αυτή δεν είχαν ακόµη 

αναλάβει και σε πολλές περιπτώσεις εργάζονταν σε άλλες εταιρείες του χώρου 

φαρµάκων ή σε πολλές περιπτώσεις σε επιχειρήσεις άλλων βιοµηχανικών 

κλάδων.  

Παράλληλα γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε υποσηµείωση του ανωτέρω 

πληροφοριακού σηµειώµατος του γραφείου πληροφοριών σύµφωνα µε την 

οποία  η καθυστέρηση ενεργειών από µεµονωµένη εταιρεία, έχει ως 

συνέπεια την καθυστέρηση πληρωµής όλων των υπολοίπων εταιρειών.  
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Θεωρούµε τις εν προκειµένω προϋποθέσεις απαράδεκτες και συγχρόνως 

εκβιαστικές για τις εταιρείες µέλη µας οι οποίες διατηρούν τα λογιστικά τους 

βιβλία σύµφωνα µε το γράµµα του νόµου, και ως ανεξάρτητες νοµικές 

προσωπικότητες δεν µπορούν να εξαρτούν την πληρωµή τους η µη από άλλες 

ξένες από  αυτές παραµέτρους.   

Για τους  ανωτέρω λόγους  θα παρακαλούσαµε κ. Υπουργέ να επιµεληθείτε του 

θέµατος  προκειµένου τα επίµαχα ιδιωτικά συµφωνητικά να υπογραφούν 

σύννοµα όπως αρµόζει άλλωστε σε ιδρύµατα των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας.  

Με κάθε εκτίµηση,  

 
 
 
 
 
 
         
Φώτης Μαγγαλούσης                                                Γιάννης Χρυσοσπάθης  
Γενικός ∆ιευθυντής                                                  Νοµικός Σύµβουλος  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


