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Το νέο σχέδιο Νόμου για τις προμήθειες στο ΕΣΥ
Ριζικές οι αλλαγές στο σύστημα προμηθειών

«Με το νομοσχέδιο για τις προ
μήθειες που προωθούμε 
στη Βουλή κερδίζουμε πο

λύτιμους οικονομικούς πόρους που χάνο
νται από την κακοδιαχείριση, τη σπατάλη 
και την αδιαφάνεια και τους επενδύουμε 
στην αναβάθμιση των υποδομών του 
δημόσιου συστήματος Υγείας, καθώς και 
στην πρόσληψη νέου προσωπικού». Αυτό 
τόνισε ο υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπου
λος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης 
του νέου νομοσχεδίου, που αφορά στις 
προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού και ανα
λωσίμων στο ΕΣΥ.

Όπως είπε ο κ. Αβραμόπουλος «η δημοσίευση 
του νέου θεσμικού πλαισίου για τις προμήθειες 
του Τομέα της Υγείας και η προώθηση του σχε
δίου νόμου στη Βουλή είναι η ολοκλήρωση 
μιας επίμονης προσπάθειας του υπουργείου, 
που διήρκεσε τρία χρόνια.

Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη 
παρέμβασή μας για τη μεταρρύθμιση του 
Ε.Σ.Υ., προκειμένου το Εθνικό Σύστημα Υγεί
ας να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες 
της εποχής μας, αλλά επίσης να αποκτήσει τη 
δυναμική και την προοπτική που απαιτείται για 
το μέλλον. Η επόμενη κρίσιμη μεταρρυθμιστική 
μας παρέμβαση είναι η ολοκλήρωση του 
θεσμικού πλαισίου για την πρωτοβάθμια φρο
ντίδα». Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε 
ο υπουργός «το έτος 2005 προϋπολογίσθη
κε δαπάνη προμηθειών του τομέα της Υγείας 
€1.500.000.000. Πραγματοποιήθηκαν δα
πάνες που υπερβαίνουν τα €2.500.000.000. 
Ένα δισ. ευρώ είναι ένα τεράστιο ποσό, που 
θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την ποιότη
τα των ∆ημόσιων Υπηρεσιών Υγείας της χώ
ρας μας. Θα μπορούσε να καλύψει άμεσα τις 
ανάγκες προσωπικού όλων των κατηγοριών 
του Ε.Σ.Υ., να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό 
των υποδομών, να χρηματοδοτήσει τους 
Οργανισμούς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα 
Προγράμματα Ψυχικής Υγείας και όμως το πο
σό αυτό χάνεται σε μια μαύρη τρύπα αδιαφά
νειας, διαφθοράς, αναποτελεσματικότητας και 
κακής οργάνωσης».

Το νέο σύστημα προμηθειών προβλέπει 
αναλυτικά τα εξής:
•  Κεντρικό προγραμματισμό όλων των προμη

θειών από την Επιτροπή Προμηθειών.
•  Τυποποίηση προϊόντων, κωδικοποίηση 

προμηθευτών, προϊόντων και υπηρεσιών, 
καθορισμό ανώτατων τιμών, με συνεχή επι
καιροποίηση από το ΕΚΕΒΥΛ, το οποίο, σε 
συνεργασία με την Ε.Π.Υ., αλλά και τους φο
ρείς διενέργειας των διαγωνισμών, θα ανα
πτύσσει σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
των προμηθειών.

•  Αυστηρή τήρηση των νόμιμων διαδικασιών 
για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, με δι
ασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας 
και των καλύτερων προσφορών. Πάταξη των 
μεθόδων παραβίασης του ανταγωνισμού, 
των αδιαφανών διαδικασιών, των εξαιρέσε
ων, των παρεκκλίσεων κ.λπ. Σκληρή τιμωρία 
όσων παραβαίνουν το νόμο, είτε είναι υπάλ
ληλοι, είτε προμηθευτές. Ήδη η χώρα μας 
κινδυνεύει να καταδικασθεί από το Ευρωπα
ϊκό ∆ικαστήριο, γιατί παραβιάζει την Ευρω
παϊκή νομοθεσία στις κρατικές Προμήθειες 
Υγείας, με διάφορες μεθόδους. Αξιολόγη
ση όσων προμηθευτών μετέχουν στη δι
αδικασία των προμηθειών, αλλά και των 
δημόσιων φορέων και δημόσια ανακοίνω
ση των αποτελεσμάτων.

•  ∆ιενέργεια κεντρικών προμηθειών και ορ
γάνωση συστήματος logistics, ώστε να μην 
αποθηκεύονται και καταστρέφονται στις απο
θήκες των νοσοκομείων υλικά, μηχανήματα, 
εφόδια κάθε μορφής, αχρησιμοποίητα. Ο 
προμηθευτής, με δική του ευθύνη, θα καλύ
πτει, στα πλαίσια της σύμβασής του, τις ανά
γκες του νοσοκομείου και θα έχει αυτός την 
ευθύνη του stock στις αποθήκες του.

•  Κεντρική επιδίωξη του συστήματος είναι ο 
προγραμματισμός των προμηθειών και ο 
υπολογισμός των αναγκών αντικειμενικά με 
βάση μονάδα αναφοράς που εξελικτικά θα 
είναι ο νοσηλευόμενος.

•  Το νέο σύστημα παρεμβαίνει δραστι
κά στη χρηματοδότηση των συμβάσεων 
προμηθειών μέσα από τη διαδικασία εί
σπραξης των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων 
των νοσοκομείων, αλλά και την προεξόφλη
σή τους από Εμπορικές Τράπεζες, ώστε να 
μειώνεται το υπέρογκο χρηματοοικονομικό 
κόστος που δημιουργείται από την καθυ
στέρηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

των πληρωμών.
Καταλήγοντας, ο κ. Αβραμόπουλος ανέφερε 

τα εξής: «Το σύστημα Προμηθειών Υγείας σχε
διάσθηκε έτσι ώστε να εξελίσσεται παράλληλα 
με το θεσμικό πλαίσιο του Ε.Σ.Υ. και την προ
σπάθεια να φθάσουμε στις πλήρως ανεξάρτητες 
αυτοδιοικούμενες νοσοκομειακές μονάδες. Ο 
νόμος για τις προμήθειες θα ισχύσει αμέσως με 
τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Αμέσως θα τεθεί 
σε λειτουργία το σύστημα, με προβλεπόμενο 
ένα έτος μεταβατική περίοδο για την πλήρη 
εφαρμογή του. Υπολογίζουμε ότι σε 24 μήνες 
μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου, θα έχουμε 
τα πρώτα απτά αποτελέσματα και σε επίπεδο 
οργάνωσης και σε επίπεδο εξοικονόμησης 
πόρων και μία ακριβή εικόνα των ευεργετι
κών αποτελεσμάτων του νέου συστήματος 
προμηθειών υγείας».

Οι θέσεις του Συνδέσμου  
Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών 
και Υγείας

Από την πλευρά του, ο Σύνδεσμος Ελλή
νων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας, με 
ανακοίνωσή του, παρουσιάζει τις θέσεις του 
που είναι αναλυτικά οι εξής:
1.  Ενίσχυση των νοσοκομείων και των άλλων 

μονάδων του Ε.Σ.Υ. για την καλή λειτουρ
γία του τοπικού συστήματος προμηθειών 
(logistics) και την παραγωγή αξιόπιστων 
πρωτογενών στοιχείων.

2.  Αποκεντρωμένους διαγωνισμούς προμηθει
ών ανά νοσοκομείο, με εξαίρεση συγκεκρι
μένων τύπων προμηθειών, που η εκτέλεσή 
τους κεντρικά από υπηρεσία του ΥΥ&ΚΑ θα 
επέφερε πραγματικές οικονομίες τάξης.

3.  Τυποποίηση των διακηρύξεων και των λοι
πών διαγωνιστικών διαδικασιών για όλους 
τους φορείς του Ε.Σ.Υ.

4.  Τυποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών 
όπου αυτό είναι δυνατόν.

5.  Τυποποίηση των ειδών (GMPN) σταδιακά 
μέσω ανοικτού χρονικά συστήματος.

6.  ∆ημιουργία και τήρηση μητρώου εγκεκριμέ
νων προμηθευτών του συστήματος Ε.Σ.Υ.

7.  Κεντρική συγκέντρωση πληροφοριών, κατάρ
τιση του ΕΠΠ και έλεγχος εφαρμογής του.

8.  Κεντρική διαχείριση πόρων και πληρω
μών.
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