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Θέµα: Εφαρµογή Π.∆. 113/2010 στις προµήθειες των νοσοκοµείων
Αξιότιµε κ. Λοβέρδο,

Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010)
(επισυνάπτεται) µε τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», το
οποίο ισχύει από 1-1-2011, προβλέπεται µία νέα διαδικασία προµηθειών και
ελέγχου των δαπανών του ∆ηµοσίου.
Πιο συγκεκριµένα, θεσπίζεται µία ειδική διαδικασία ελέγχου της δαπάνης,
που εάν δεν προηγηθεί, η δαπάνη είναι άκυρη. Η συγκεκριµένη διαδικασία
αφορά στις προµήθειες όλων των φορέων του ∆ηµοσίου και κατά συνέπεια
των ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων, των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Ταµείων µε
φάρµακα. Tο Νοσοκοµείο στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να έχει
ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης της δαπάνης, προτού παραγγείλει τα
φαρµακευτικά προϊόντα από τις επιχειρήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η
συναλλαγή θα είναι άκυρη και οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις, για να
εξοφληθούν τα τιµολόγιά τους, θα πρέπει να καταθέσουν αγωγή για
αδικαιολόγητο πλουτισµό στα αρµόδια ∆ικαστήρια.
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Με βάση τα ανωτέρω, ο ΣΦΕΕ σας καλεί να παρέµβετε προκειµένου:
α) να οµαλοποιηθεί άµεσα η κατάσταση και να εφαρµοστούν από όλα τα
Νοσοκοµεία της Επικράτειας οι προϋποθέσεις που ορίζει το Προεδρικό
∆ιάταγµα µε την αναγραφή στα δελτία παραγγελίας της πρωτοκολληµένης
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
β) να προχωρήσουν τα Νοσοκοµεία σε αναδροµικές εκδόσεις ανάληψης
υποχρεώσεων για όλες τις προµήθειες που έχουν λάβει χώρα, χωρίς να έχει
τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ,
Η άµεση εφαρµογή των διατάξεων του Προεδρικού ∆ιατάγµατος είναι
ζωτικής σηµασίας για την οµαλή λειτουργία της αγοράς και τον
απρόσκοπτο εφοδιασµό των Νοσοκοµείων της χώρας µε τα απαραίτητα
φάρµακα. Η εφαρµογή αυτή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος κινείται στο
πλαίσιο των απαιτήσεων του Μνηµονίου. Ταυτόχρονα, όµως, αποτελεί και
εγγύηση της τελικής εξόφλησης των υποχρεώσεων των Νοσοκοµείων
απέναντι στις φαρµακευτικές επιχειρήσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση, οι ελλείψεις φαρµάκων στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία
το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα είναι αναπόφευκτες και ο κίνδυνος οι
ασθενείς, να µην έχουν πρόσβαση στα φάρµακά τους είναι άµεσα ορατός.

Με εκτίµηση,

Φώτης Μαγγαλούσης

Βασίλης Νειάδας

Γενικός ∆ιευθυντής

Αντιπρόεδρος

∆ιονύσιος Φιλιώτης
Πρόεδρος
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