
 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    Ιωάννινα 5-02-2019  
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Πρόςφατα,  εκδόκθκε θ Τπουργικι απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ 
Οικονομικών Γ. Χουλιαράκθ βάςει του άρκρου 80 του νόμου 4549/2018 με τθν οποία 
κεςπίςτθκε θ υποχρεωτικι μεταφορά των Σαμειακών Διακεςίμων των φορζων τθσ 
γενικισ κυβζρνθςθσ ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

Η Διοίκθςθ του Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), 
ςυναιςκανόμενθ τθν ευκφνθ για χρθςτι και αποτελεςματικι, προσ όφελοσ των 
Πολιτών, οικονομικι διαχείριςθ του Δθμόςιου Χριματοσ, ζκεςε ςτο Δ ςτισ 28-9-2017 
το κζμα τθσ μεταφοράσ του μεγαλφτερου τμιματοσ των Σαμειακών Διακεςίμων του 
Νοςοκομείου ςε λογαριαςμό ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Με ομόφωνθ απόφαςι του 
το Δ μετζφερε τα Σαμειακά Διακζςιμα ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, διατθρώντασ 
ταυτόχρονα  ζνα μικρό ποςοςτό ςτθν Alpha Bank, μζςω τθσ οποίασ ςυναλλάςςεται με 
το κοινό και τουσ προμθκευτζσ, για τισ βραχυχρόνιεσ υποχρεώςεισ. θμειώνεται ότι το 
ΠΓΝΙ είναι από τουσ μεγαλφτερουσ οργανιςμοφσ τθσ Βορειοδυτικισ Ελλάδασ με τουσ 
περιςςότερουσ ςυναλλαςςόμενουσ κακθμερινά και με ζντονεσ διακυμάνςεισ των 
Σαμειακών Διακεςίμων ςε βραχυχρόνια βάςθ. 

 Καταθζτουμε ςήμερα ςε δημόςια κρίςη την εμπειρία και τα αποτελζςματα τησ 
πρακτικήσ αυτήσ: 

 Δεν υπιρξε το παραμικρό πρόβλθμα με τουσ ςυναλλαςςόμενουσ.  

 Δεν υπιρξε  άξια λόγου διαχειριςτικι και υπθρεςιακι επιβάρυνςθ. τθν εποχι 

των θλεκτρονικών ςυναλλαγών αυτό ιταν αναμενόμενο. 

 Σο Νοςοκομείο ςυναλλάςςεται με αξιόπιςτο τρόπο με τουσ προμθκευτζσ τουσ 

οποίουσ εξοφλεί ςτο ςφνολό τουσ ςε διάςτθμα  μικρότερο από τρεισ μινεσ. 

 Πολλαπλαςιάςτθκαν τα ζςοδα του Νοςοκομείου από τόκουσ. Αναμενόμενο 

κακώσ το επιτόκιο τθσ Alpha Bank είναι 1,5% ενώ ςτθν Σράπεηα Ελλάδοσ 

3,15%. 

φμφωνα με τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτο Λογιςτιριο, θ εικόνα τθσ αφξθςθσ των 
εςόδων του Νοςοκομείου από τόκουσ αποτυπώνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 2016 2017 2018 

ALPHA BANK 206.310,43 145.097,87 64.884,90 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ (Πρώτθ 
μεταφορά ποςοφ 13/10/2017) 

 103.628,16 465.656,88 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 206.310,43 248.726,03 530.541,78 

 
Οι πολίτεσ μποροφν να κρίνουν τα οφζλθ που αποκόμιςε το Δθμόςιο από τθν 
πρακτικι αυτι και να βγάλουν τα ςυμπεράςματά τουσ. 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 


