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Κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την ρύθµιση των χρεών των 
Νοσοκοµείων 
 
Μετά την τελευταία συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής των Υπουργείων Οικονοµικών 
και Υγείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη ρύθµιση των χρεών των Νοσοκοµείων, η 
Κυβέρνηση µε τις αποφάσεις της δίνει τέλος στο καθεστώς ανοµίας και αδιαφάνειας 
που επικρατούσε στις προµήθειες των δηµόσιων νοσοκοµείων. 

Με το πρόσφατο νοµοθετικό πλαίσιο, ενεργοποιείται η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας 
και ξεκινά η διεξαγωγή ανοιχτών διεθνών διαγωνισµών για νοσηλευτικό υλικό, µε 
σκοπό µια νέα αρχή για τη προστασία της υγείας του Ελληνικού λαού, µε διαφάνεια, 
εξοικονοµώντας ταυτόχρονα πολύ σηµαντικούς πόρους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, και παρά την εξαιρετικά δυσµενή συγκυρία για τα δηµόσια 
οικονοµικά, η Κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει τέλος στην αβεβαιότητα της 
εξόφλησης των πολυετών οφειλών των Νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές 
φαρµακευτικού και νοσοκοµειακού υλικού. Υπενθυµίζεται ότι ένα µέρος των οφειλών 
αυτών ύψους 1,2 δισ. ευρώ εξοφλήθηκε τον περασµένο ∆εκέµβριο. 

Η εξόφληση των εναποµενουσών οφειλών, ύψους περίπου 5,6 δισ. Ευρώ, θα γίνει ως 
εξής: 

• Οι παλαιότερες οφειλές ετών 2005-2006, ύψους περίπου 230 εκ. ευρώ, θα 
εξοφληθούν άµεσα µετρητοίς.  

• Οι οφειλές των ετών 2007-2009 θα εξοφληθούν µε άτοκους 
διαπραγµατεύσιµους τίτλους του ελληνικού δηµοσίου. Για τις οφειλές του 2007 
θα εκδοθούν τίτλοι διετούς διάρκειας, για εκείνες του 2008 τριετούς διάρκειας 
και για τις οφειλές του 2009 θα εκδοθούν την 1η Ιανουαρίου 2011 τίτλοι 
τετραετούς διάρκειας. 

Παράλληλα, η Κυβέρνηση µε κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση, που θα καταθέσει τις 
επόµενες µέρες, θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα που έχει ανακύψει µε τις αποφάσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά µε τη νοµιµότητα ορισµένων δαπανών των ετών 
2007-2009. 

Η ελληνική Κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ξανά τη σώρευση χρεών προς τους 
προµηθευτές. Η εξόφληση κάθε νόµιµης προµήθειας θα γίνεται σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα σύµφωνα και µε τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. 
Εκκαθαρίζοντας εκκρεµότητες του παρελθόντος και έχοντας θέσει σε εφαρµογή το 
νέο καθεστώς διαφάνειας και νοµιµότητας, ξεκινά νέα εποχή στις νοσοκοµειακές 
προµήθειες. 

Είµαστε βέβαιοι ότι και οι επιχειρήσεις που προµηθεύουν τα δηµόσια νοσοκοµεία, 
εκτιµώντας αυτές τις πρωτοβουλίες, µε ευθύνη απέναντι στις κρίσιµες οικονοµικές 
συνθήκες της χώρας, θα συµµετέχουν εποικοδοµητικά στις πιο πάνω ρυθµίσεις, 
προσφέροντας στο εξής ποιοτικά προϊόντα σε διεθνώς ανταγωνιστικές τιµές.                  

 


