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Χαλάνδρι, 9 ∆εκεµβρίου 2011 

 

Θέµα: Η από 5/12/2011 επιστολή σας σχετικά µε την αποπληρωµή των οφειλών 

 

Αξιότιµε κύριε Σβίγγο, 

 

Επιχειρήσεις-µέλη µας, µας ενηµέρωσαν σχετικά µε την επιστολή του Νοσοκοµείου σας, µε 

την οποία προτείνεται στις εταιρείες να δεχθούν έκπτωση έως 30% για την πληρωµή των 

ανεξόφλητων τιµολογίων.  

Ωστόσο, όπως προφανώς ήδη γνωρίζετε, µία τέτοια τακτική αντίκειται στο νόµο και στις πιο 

θεµελιώδεις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σχετικά µε τη σύναψη των συµβάσεων και τις 

αµοιβαίες υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν τα µέρη προς εκπλήρωση της σύµβασης. Πιο 

συγκεκριµένα, από την πλευρά τους, οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις εκπλήρωσαν τις 

υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντι στο Νοσοκοµείο σας και παρέδωσαν τα φαρµακευτικά 

προϊόντα, ενώ το Νοσοκοµείο σε αντίθεση µε ό,τι προβλέπει το άρθρο 513 του Αστικού 

Κώδικα δεν καταβάλλει το συµφωνηθέν τίµηµα.  

Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 6 περ. γ του Π.∆. 113/2010 

(194/Α/22.11.2010) οι πληρωµές θα έπρεπε να είχαν πραγµατοποιηθεί εντός 90 ηµερών από 

την έκδοση των σχετικών τιµολογίων. Επιπλέον, οι προµηθεύτριες φαρµακευτικές 

επιχειρήσεις όχι µόνο δεν έχουν πληρωθεί αλλά και οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων, 

σε αντίθεση µε ό,τι ισχύει για τους άλλους προµηθευτές, είναι διατιµηµένες (οι 

νοσοκοµειακές τιµές καθορίζονται σύµφωνα µε τον µέσο όρο των τριών χαµηλοτέρων τιµών 

της Ευρώπης µειωµένες κατά 13%). 

Ενδεχόµενη αποδοχή της πρότασής σας θα σήµαινε ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις θα 

αναγκάζονταν να πωλούν τα προϊόντα τους όχι µόνο χωρίς επιχειρηµατικό κέρδος αλλά και 

κάτω του κόστους, γεγονός το οποίο θα έχει σαν συνέπεια την απόσυρση των φαρµακευτικών 

προϊόντων από την αγορά.  

 

Με εκτίµηση, 

 

     

 

Φώτης Μαγγαλούσης      Γιάννης Χρυσοσπάθης 

   Γενικός ∆ιευθυντής         Νοµικός Σύµβουλος   


