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Χαλάνδρι, 19 Ιουνίου 2012 

Θέµα: Άρνηση Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει τις προµήθειες των 
νοσοκοµείων 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή σας στο σοβαρό 
θέµα που έχει προκύψει και απειλεί τον οµαλό εφοδιασµό των νοσοκοµείων. Το 
Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την από 12 Ιουνίου 2012 συνεδρίαση του IV Τµήµατος 
έκρινε ότι καλώς δεν θεωρήθηκαν από τους αρµόδιους Παρέδρους χρηµατικά 
εντάλµατα που αφορούσαν σε προµήθειες νοσοκοµείων, δεδοµένου ότι δεν 
διενεργήθηκε διαγωνισµός αλλά οι προµήθειες αυτές εκτελέστηκαν µε απευθείας 
ανάθεση.  

Η υπόθεση αυτή έχει παραπεµφθεί στην Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
θα συζητηθεί την Τετάρτη 20/6, όπου και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.  

Με την κρίση του αυτή το IV Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου απεφάνθη ότι κατ΄ 
ουσία οι επιχειρήσεις ως τώρα όταν προµηθεύουν τα νοσοκοµεία µε τη διαδικασία 
που τους υποδεικνύουν τα τελευταία παρανοµούν και µε τον τρόπο αυτό οι 
προµήθειες  των δηµοσίων νοσοκοµείων µε φάρµακα, των οποίων οι τιµές και οι 
εκπτώσεις είναι ορισµένες από την Πολιτεία, “βρίσκονται στο αέρα”.   

Η απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα 
στην οµαλή διακίνηση και πρόσβαση των ασθενών σε φάρµακα καθώς η Πολιτεία 
στην πράξη, µέσω της άρνησης των Παρέδρων να εγκρίνουν τα εντάλµατα, 
απαγορεύει ουσιαστικά στα νοσοκοµεία να προµηθεύονται τα φάρµακα που 
χρειάζονται για να λειτουργήσουν.  

Ο ΣΦΕΕ έχει εµπράκτως αποδείξει ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση των Ελλήνων 
ασθενών στα φάρµακα αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητά του. Ωστόσο, σε 
περίπτωση κατά την οποία κρίνονται παράνοµες οι προµήθειες των δηµόσιων 
νοσοκοµείων που διενεργούνται µε την διαδικασία που αυτά µας υποδεικνύουν 
σήµερα, θα πρέπει οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις να επανεξετάσουν την πολιτική 
των παραδόσεών τους.  
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Για το λόγο αυτό σας καλούµε προς όφελος των πολιτών και ασθενών, όπως µας 
υποδείξετε άµεσα τον τρόπο µε τον οποίο προτείνετε να γίνονται στο εξής οι 
προµήθειες των νοσοκοµείων, προκειµένου να ενηµερώσουµε σχετικά τις 
επιχειρήσεις-µέλη µας. 

Με εκτίµηση, 

 
  
 
Φώτης Μαγγαλούσης     Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 
Γενικός ∆ιευθυντής        Πρόεδρος 


