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Χαλάνδρι, 18 Ιουνίου 2013 

 
Θέµα: Στον αέρα οι προµήθειες φαρµάκων από τα δηµόσια νοσοκοµεία  
 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή σας στο άκρως 
επείγον και σοβαρό θέµα των προµηθειών των δηµοσίων νοσοκοµείων µε φάρµακα 
σε τιµές που αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιµών, και το γεγονός ότι οι 
προµήθειες αυτές βρίσκονται στον αέρα.  
Το Παρατηρητήριο Τιµών λειτουργεί ήδη εδώ και δύο χρόνια για τα φάρµακα βάσει 
του Ν. 3580/2007 µε σκοπό να λαµβάνει την χαµηλότερη τιµή που έχει επιτευχθεί 
στην αγορά ώστε να προµηθεύονται τα δηµόσια νοσοκοµεία, ανεξάρτητα αν η 
προµήθεια αυτή έχει γίνει µέσω σύµβασης, απευθείας ανάθεσης, ή εξωσυµβατικής/ 
διαγωνιστικής διαδικασίας. Επισηµαίνεται δε, ότι τα φάρµακα υπήχθησαν στο 
Παρατηρητήριο παρά το γεγονός ότι οι τιµές τους ελέγχονται από την Πολιτεία, 
σε αντίθεση µε ό,τι ισχύει για τις λοιπές προµήθειες υγείας.  
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32 Α’) 
κατέστησαν νόµιµες για λόγους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος και 
προστασίας της 'ηµόσιας Υγείας, οι δαπάνες φαρµάκων που διενεργήθησαν από 
1/3/2012 έως 6/2/2013 από τα δηµόσια νοσοκοµεία, µε την προϋπόθεση ότι 
εναρµονίστηκαν µε τις χαµηλότερες τιµές της εγχώριας αγοράς του 
Παρατηρητηρίου Τιµών του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010.  
Ωστόσο, δεδοµένου ότι η βάση του Παρατηρητηρίου Τιµών για τα φάρµακα είναι 
αρκετά ελλιπής και παρουσιάζει πολλά προβλήµατα (π.χ. λείπουν προϊόντα, 
υπάρχουν προϊόντα µε αδικαιολόγητα χαµηλές τιµές ή λάθος τιµές, οι αναρτηµένες 
τιµές δεν είναι αποτέλεσµα διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ.) έχει δηµιουργηθεί 
εµπλοκή στη διαδικασία έγκρισης των χρηµατικών ενταλµάτων για την ως άνω 
χρονική περίοδο από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
Επίσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για τις προµήθειες προϊόντων άνω των 
20.000 ευρώ σε ετήσια βάση απαιτείται η διενέργεια διαγωνισµού από τα 
νοσοκοµεία, διαφορετικά οι σχετικές δαπάνες καθίστανται άκυρες. Εντούτοις, 
δεδοµένου ότι τα νοσοκοµεία ως επί το πλείστον δεν ακολουθούν τη διαγωνιστική 
διαδικασία, όλες οι προµήθειες φαρµάκων που έχουν διενεργηθεί µετά τις 
6/2/2013 λόγω του ότι δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 4118/2013 
είναι στον αέρα. 
Κύριε Υπουργέ, 
Όπως αντιλαµβάνεσθε, το ζήτηµα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και είναι 
αναπόφευκτο ότι θα οδηγήσει στην µη οµαλή τροφοδοσία των δηµοσίων 
νοσοκοµείων το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.  
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Για το λόγο αυτό ζητούµε να διορθωθεί άµεσα το αρχείο του Παρατηρητηρίου Τιµών 
για τα φάρµακα σχετικά µε τις προµήθειες που διενεργήθηκαν έως 6/2/2013 και να 
εξαιρεθούν από 6/2/2013 και µετά τα φάρµακα από το Παρατηρητήριο Τιµών, 
δεδοµένου ότι οι τιµές τους ελέγχονται ήδη από το κράτος. Στο πλαίσιο αυτό σας 
παρακαλούµε όπως ορίσετε άµεσα συνάντηση, όπου θα ληφθούν αποφάσεις, ώστε 
να αποφευχθεί η διαµόρφωση µίας κατάστασης που είναι βέβαιο ότι θα βλάψει τη 
δηµόσια υγεία, τον Έλληνα ασθενή και την εικόνα της χώρας µας διεθνώς. 
 

Με εκτίµηση, 
         
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής     Κώστας Παναγούλιας 
Πρόεδρος       Αντιπρόεδρος 


