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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην 

Εθνική Κεντρική Αρχή Προμήθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας».  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Α.Π.Υ. 

Έχοντας Υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.4865/2021 «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού 

δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική 

κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες 

διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.» (A’ 238), όπως ισχύει, 

και ιδίως όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 25 του ν. 4958/2022 (Α’ 142).. 

2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.» (Α’ 26), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Την υπό στοιχεία  Γ4β/4509/27-04-2022 (Υ.Ο.∆.∆. 348/2022) απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, «Διορισμός μεταβατικά Προέδρου, Αντιπροέδρου και µελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της «Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμήθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)-ΝΠΙΔ», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 

ΚΑΛΕΙ 

Μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του (Ν.Π.∆.∆. και 

Ν.Π.Ι.∆.), οι οποίοι κατέχουν τα ανάλογα µε τις θέσεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και 

οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για τρία (3) έτη (με δικαίωμα για άλλα τρία) στην 

Εθνική Κεντρική Αρχή Προμήθειών Υγείας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 
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Α. ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:  

Το σύνολο των προκυρησσόµενων θέσεων αναλύεται ως εξής:  

1. Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών, µε εμπειρία στη διαχείριση ή/και εκκαθάριση 

φαρμάκου 

2. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού, µε εμπειρία σε οργανωτική μονάδα διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού και  εμπειρία σε θέματα υγείας.  

3. Μια (1) θέση ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με εμπειρία σε τμήμα προμηθειών ή σε 

λογιστήριο 

4. Δυο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, µε εμπειρία σε οργανωτική μονάδα 

προμηθειών  στο χώρο της υγείας. 

5. Δυο (2) θέσεις ΠΕ Οικονομικού, µε εμπειρία  σε Οικονομική Υπηρεσία.  

6. Μία (1) θέση ΠΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, με εμπειρία σε προμήθεια και διαχείριση 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 

7. Μία (1) θέση ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, με εμπειρία σε Υπηρεσία Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας. 

8. Μία (1) θέση Τ.Ε. Διοικητικού, με εμπειρία σε Τμήμα Προσωπικού. 

9. Μία (1) θέση ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με εμπειρία σε Τμήμα Πληροφορικής. 

10. Δυο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού, Γραμματέων, με εμπειρία σε θέματα προμηθειών. 

 

Β.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο ή ειδικότητα προσόντα 

όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα του Π∆ 50/2001, όπως ισχύει. 

 Επίσης θα συνεκτιμηθούν:  

• Ο μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα ανάλογα 

µε τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.  

• Η εργασιακή εμπειρία / προϋπηρεσία καθώς και η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στις 

διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4412/16 (Α’ 147) καθώς και στην παρακολούθηση εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων των ως 

άνω διατάξεων 

• Η γνώση αγγλικής γλώσσας 

• Η ικανότητα χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) υπολογιστικών 

φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  

• Για την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού, η γνώση σε θέματα διαχείρισης προσωπικού.  

• Για την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού, η εμπειρία σε θέματα προμήθειών. 

• Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία ειδικότερα στις ανάγκες  

 

 

Γ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
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Οι αιτήσεις υποψηφιότητας είτε κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ή 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail : protokollo@0197.syzefxis.gov.gr  ή  ταχυδροµούνται 

(µε συστημένη επιστολή), κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών και ωρών (9:00π.µ. – 

3:00µ.µ.), στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: 

Εθνική Κεντρική Αρχή Προμήθειών Υγείας 

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αβέρωφ 12Α,  Τ.Κ. 10433, Αθήνα 

 

 

Υπόδειγμα αίτησης υπάρχει συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν: αίτηση απόσπασης µε πλήρη στοιχεία, η οποία 

ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

Σε μεταγενέστερο στάδιο οι επιλεγέντες προς απόσπαση θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αποδείξουν τα προσόντα που επικαλούνται με την προσκόμιση αντιγράφων των τίτλων 

σπουδών τους, πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ή άλλων σχετικών πιστοποιητικών . 

Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον: 

(α) δεν είναι εμπρόθεσμη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει είτε από την ημερομηνία 

πρωτοκόλλησης για τις αιτήσεις που κατατίθενται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Εθνικής 

Κεντρικής Αρχής Προμήθειών Υγείας είτε από την ημερομηνία της σφραγίδας του 

ταχυδροµείου επί του φακέλου (ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην 

αίτηση του/της υποψηφίου) για τις αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδροµικά.  

(β) η αίτηση δεν αναφέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω 

ανά θέση. 

 (γ) δεν αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε τον 

υποψήφιο.  

(δ) δεν πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προϋποθέσεις. 

∆. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την  Τετάρτη   27 Ιουλίου 2022 έως και την  Δευτέρα  1 

Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 2037 505 / 534 (κ. Λαµπηδώνη ή κα Λακιώτη Σοφία), τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10:00π.µ. έως 14:00µ.µ.).  

Ε. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της ΕΚΑΠΥ. 

 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα που θέτονται ανωτέρω, θα κληθούν για 

συνέντευξη.  
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσεται σχετικός πίνακας με τους υπαλλήλους που 

έχουν επιλεγεί και εκδίδεται απόφαση προέδρου η οποία αναρτάτε στη Διαύγεια. Στη 

συνέχεια διαβιβάζεται στο Υπ. Υγείας για περαιτέρω ενέργειες.   

Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει να  κατέχουν τα 

τυπικά προσόντα των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ 

50/2001 (ΦΕΚ Α’ 39) όπως ισχύει. 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ 

                                                                                                        

                                                                                                      Αποστόλου Άρης 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Προς : Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας 

Ημερομηνία: ____________________________ 

 

Στα πλαίσια της με υπ. αρ. ……………………… «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμήθειών Υγείας του Υπουργείου 

Υγείας», σας υποβάλλω αίτηση υποψηφιότητας για απόσπαση.  

Ονοματεπώνυμο   

Πατρώνυμο   

Ημ. Γέννησης   

Διεύθυνση   

Φορέας που 
υπηρετώ   

Τηλέφωνο (κινητό)   

e-mail:    

Θέση ενδιαφέροντος  

 

 

Με το παρόν δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω τα κάτωθι προσόντα που αφορούν την θέση ……, για 

την οποία υποβάλλω τη σχετική αίτηση. Τα απαραίτητα έγγραφα θα προσκομιστούν στην 

υπηρεσία σας, εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση μου.  

 

 

Γνώσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ):   

Εργασιακή εμπειρία / προϋπηρεσία:   

Σημερινή θέση απασχόλησης:   

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών   

Διδακτορικός τίτλος σπουδών    

Γνώση αγγλικής γλώσσας   

Ικανότητα χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα (α) 
επεξεργασίας κειμένου, (β) υπολογιστικών 
φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.   
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Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία ειδικότερα 
στις ανάγκες 

  
  

Κείμενο για λοιπές παρατηρήσεις: 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

Το παρόν ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης 

 

 

Ο/Η δηλών/ούσα 
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