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Προς τους Γενικούς ∆ιευθυντές 
Των εταιρειών µελών του ΣΦΕΕ 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια των διαβουλεύσεων µε τις αρµόδιες κρατικές αρχές σας ενηµερώνουµε ότι χθες 
Πέµπτη 5 Φεβρουαρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Οικονοµίας µε 
θέµα την αποπληρωµή των οφειλών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές 
των. 

Στη συνάντηση συµµετείχαν οι κάτωθι κυβερνητικοί παράγοντες : 

�       Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Παπαθανασίου 

�       Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. ∆. Αβραµόπουλος 

�       Ο Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. Λέγκας 

�       Ο Γεν. Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας κ. Αρ. Καλογερόπουλος-Στράτης 

�       Ο Γεν. Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Σιδηρόπουλος 

�        Η Γεν. Γραµµατέας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών κα Ιουλία Αρµάγου 

Την πλευρά των προµηθευτών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος και ο Γεν. ∆ιευθυντής του ΣΦΕΕ 
κ.κ. ∆. Φιλιώτης και Φ. Μαγγαλούσης καθώς και οι Πρόεδροι Π.Ε.Φ., Σ.Ε.Π., ΠΑ.Σ.Π.Υ.ΤΕ.Ν., 
ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ. και ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε. 

Μετά απο δίωρες διαβουλεύσεις αποφασίστηκαν τα κάτωθι : 

�        Εντός των προσεχών ηµερών θα υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος της 
αποπληρωµής όλων των χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων και χαρακτηρίστηκε απο 
όλους το θέµα ως εξαιρετικά επείγον 

�        Η αποπληρωµή του συνολικού χρέους θα γίνει σε τρεις ετήσιες δόσεις. 
Η πρώτη δόση θα καταβληθεί άµεσα µε ρευστό και οι υπόλοιπες 2 δόσεις µε τίτλους, 
χρεόγραφα ή επιταγές που θα εξοφληθούν σε ένα και δύο έτη αντίστοιχα. 

�        Θα υπάρχει δυνατότητα «προεξόφλησης» των «τίτλων» αλλά το «κόστος 
προεξόφλησης» θα το επιβαρύνονται οι προµηθευτές. 

Ο κ. Παπαθανασίου τόνισε ότι η διεκπεραίωση του θέµατος θα γίνει εντός 2 εβδοµάδων και 
θα πραγµατοποιηθεί εντός των προσεχών ηµερών και δεύτερη συνάντηση για την τελική 
συνεννόηση της συνολικής ρύθµισης των χρεών. 

Τα µέλη θα ενηµερώνονται για κάθε περαιτέρω εξέλιξη. 

  

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς, 
  
Φώτης Μαγγαλούσης 
 


