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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 109/12-01-2023

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΚΑΠΥ» 

Απόφαση 2

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας αφού έλαβε 

υπόψη:

I. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 93/11-1-2023 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης 

Αλυσίδας Διανομής της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

IΙ. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου

III. Τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Ε.Κ.ΑΠ.Υ. και τη σύμφωνη 

γνώμη τους  με την εισήγηση της υπηρεσίας.

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του σχεδίου, ως την αρ. πρωτ. 93/11-1-2023 εισήγηση, το οποίο αποτελεί τη 

Στρατηγική των Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.) Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας και το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) της ΕΚΑΠΥ για τα έτη 2023 – 2025 

και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

                            Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν 

                                                      Ακριβές απόσπασμα 

                                                εκ των επισήμων πρακτικών

                                                          
                                             Ο Πρόεδρος

                                                 Άρης Αποστόλου
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Εισαγωγικά 

Το παρόν αποτελεί τη Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

Υγείας 2023- 2025 (Σ.Κ.Π.) της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για τα έτη 2023-2025 και περιλαμβάνει τον 

σχεδιασμό για την διενέργεια κεντρικών προμηθειών από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., ως Εθνική 

Κεντρική Αρχή Αγορών και των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.) ως Κεντρικές 

Αρχές Αγορών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του Ν. 

4865/2021. 

Η Στρατηγική των Κεντρικών Προμηθειών που αναφέρεται στον σχεδιασμό μπορεί να 

αναθεωρείται όταν κρίνεται σκόπιμο κατά την εκτέλεση του Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1η του ν.4865/2021. 

Γενικά η Στρατηγική: 

➢ Θέτει τις γραμμές και πλεύσεις του οργανισμού. 

➢ Έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

➢ Στοχεύει στο να εκπληρώσει ο οργανισμός την αποστολή του. 

➢ Εκμεταλλεύεται πλήρως τους πόρους και τις δυνατότητες του οργανισμού. 

➢ Είναι αποτέλεσμα συνδυασμένης προσπάθειας πολλών μερών του οργανισμού. 

➢ Καλεί τον οργανισμό να ορίσει μελλοντικές δράσεις. 
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ENOTHTA Α 

Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας 

2023 -2025 

 

 

1. Ο τομέας της υγείας 

Το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές κατά 

την εφαρμογή του, αρκετές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις έχουν συμβεί την 

τελευταία δεκαετία με συνέπεια να έχει εκκινήσει μια διαδικασία διαμόρφωσης ενός 

πιο σύγχρονου, αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος υγείας. 

Κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση, η Ελλάδα εφάρμοσε πολιτικές που 

συνεπάγονταν σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό των δαπανών υγείας, με 

άμεσες συνέπειες στην παροχή υπηρεσιών. 

Βάσει της έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

για την υγεία, οι συνολικές δαπάνες υγείας στη χώρα μειώθηκαν κατά 30% μεταξύ των 

ετών 2009 και 2013, ενώ προ κρίσης υπήρχε μία αυξητική τάση του 5% ετησίως. Η 

πτώση των δαπανών για την Υγεία στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη που παρατηρήθηκε 

μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλεται κυρίως στις συνέπειες της 

χρηματοοικονομικής κρίσης αλλά και στον εξορθολογισμό των όποιων 

υπερτιμολογήσεων (OECD, 2013). 

 

Ο βασικοί στρατηγικοί στόχοι του τομέα υγείας που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» είναι: 

➢ η Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. 

➢ η Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Συστήματος Υγείας 

και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

➢ η Διασφάλιση της υγείας των πολιτών με την εφαρμογή μέτρων μείωσης και 

αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19. 

➢ η Αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων του Τομέα Υγείας και (μετά την τελευταία 

αναθεώρηση το 2021). 
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2. Ο τομέας των Δημοσίων Συμβάσεων στην Υγεία 

 

Η χάραξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στο χώρο της 

υγείας, αποτελεί μέρος της ευρύτερης εθνικής πολιτικής της χώρας και στοχεύει, εκτός 

των παραπάνω, στη διαμόρφωση και την προώθηση της πολιτικής κατά της διαφθοράς 

με όρους χρηστής διακυβέρνησης και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

πολιτών, παράλληλα με την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των τελευταίων προς την 

Ελληνική Πολιτεία και τα όργανά της. 

Το 2016 η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) παρέδωσε 

στην Ελληνική Κυβέρνηση Πρόταση Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων, 

συνοδευόμενη από αναλυτικό Σχέδιο Δράσης πενταετούς διάρκειας (2016-2020).  

Η στρατηγική διατυπώνει συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας, της 

ακεραιότητας, της αποτελεσματικότητας και της λογοδοσίας των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της υγείας: 

➢ Εκπόνηση μελέτης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στον 

τομέα της υγείας. 

➢ Διενέργεια έκθεσης / μελέτης σκοπιμότητας με σκοπό της προώθηση της 

καινοτομίας στους τομείς της υγείας, ενέργειας, περιβάλλοντος και μεταφορών. 

➢ Αναμόρφωση παρατηρητηρίου τιμών υγείας. 

➢ Κατάρτιση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ανά υπηρεσία και 

προϊόν που προμηθεύονται οι δημόσιοι φορείς υγείας.  

➢ Ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. 

➢ Ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των αναλώσεων όλων των 

δημόσιων φορέων υγείας (σύνδεση ιδίως με το φαρμακείο και την αποθήκη τους). 

➢ Δράσεις ενίσχυσης Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας / 

Ενιαίου Σώματος Ελεγκτών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

➢ Σύστημα διενέργειας ελέγχων σε προμήθειες και υπηρεσίες στον τομέα της υγείας 

με αξιολόγηση κινδύνων. 

➢ Διενέργεια ελέγχων σε δημόσιες συμβάσεις προμηθευτών και υπηρεσιών στον 

τομέα της υγείας με βάση το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων. 
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Οι ανωτέρω δράσεις που αφορούν στον τομέα της υγείας, λόγω της κρίσης από την 

πανδημία COVID – 19 καθυστέρησαν να υλοποιηθούν αλλά αναμένεται να 

ολοκληρωθούν στην επόμενη πενταετία. 

 

Η ΕΚΑΠΥ επιδιώκει να συμβάλει στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ως ένα από τα 

αγορακεντρικά εργαλεία, για την επίτευξη των εθνικών πολιτικών στόχων, ενισχύοντας 

τα εθνικά αναπτυξιακά στρατηγικά σχέδια για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

περιορισμούς ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των 

πολιτών, εξασφαλίζοντας βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους 

πολίτες.   

 

3. Το σύστημα προμηθειών του Ε.Σ.Υ. 

Το κόστος στον τομέα της υγείας αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό λόγω της αύξησης του 

προσδόκιμου της ζωής του πληθυσμού, της τεχνολογικής εξέλιξης αλλά και των νέων 

πιο δαπανηρών θεραπευτικών μεθόδων και φαρμάκων. 

Οι διοικήσεις των φορέων υγείας, πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς την 

βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Ο τομέας 

των προμηθειών επιβαρύνει οικονομικά τον τομέα της υγείας και ως εκ τούτου η 

εφαρμογή απλούστερων διαδικασιών προμηθειών είναι αναγκαία για την επίτευξη των 

στόχων των διοικήσεων των νοσοκομείων. 

Η ουσιαστικότερη «αλλαγή» στην ισχύουσα νομοθεσία για τις προμήθειες υγείας 

επήλθε με το Νόμο 3580/2007 (ΦΕΚ Α’ 134/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις». Ιδρύθηκε η Επιτροπή 

Προμηθειών Υγείας, η λεγόμενη Ε.Π.Υ. Η Ε.Π.Υ. ξεκίνησε να λειτουργεί το 2008, 

καταργήθηκε με τον Ν. 3918 το 2011 (ο οποίος δεν ίσχυσε ποτέ), μετονομάστηκε σε 

Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών με το Ν.4155/2013 (ο οποίος επίσης δεν ίσχυσε 

ποτέ) και τελικά έπαψε να λειτουργεί το 2017 καθώς με το Ν.4472/2017 συστάθηκε νέα 

υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας».  

Τέλος το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 

74), μετετράπη σύμφωνα με το ν. 4865/2021 σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
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(Ν.Π.Ι.Δ.), με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» και τον 

διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Α.Π.Υ.» 

 

4. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ν.Π.Ι.Δ.)  

Με το ν. 4865/2021 συστήθηκε η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» και τον 

διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Α.Π.Υ.», το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και 

εδρεύει στην Αθήνα. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται για τις διεθνείς 

σχέσεις, στην αγγλική γλώσσα, ως «National Centralized Health Procurement 

Authority» και «N.C.H.P.A.». 

Ο βασικός σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός, στρατηγικός και επιχειρησιακός 

σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου της προμήθειας προϊόντων και 

υπηρεσιών του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και έλεγχος των 

αναλώσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας. 

Πεδίο εφαρμογής της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι η κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 

7, του Ν. 4865/2021 σε προϊόντα και υπηρεσίες. 

4.1. Αποστολή και όραμα της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών 

Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) 

Όραμα της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου 

οργανισμού για την διενέργεια κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών στο χώρο της 

υγείας. 

Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ είναι: 

α) ο συντονισμός και η διενέργεια κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης 

και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας, 

β) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης υλικών στον τομέα των δημόσιων 

υπηρεσιών υγείας, 

γ) ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών προμηθειών για 

λογαριασμό των φορέων του άρθρου 7, του Ν. 4865/2021, προϊόντων, υλικών και 

υπηρεσιών υγείας, 
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δ) η κατάρτιση, η σύναψη, η παρακολούθηση και η υλοποίηση συμβάσεων, 

παραγγελιών, παραλαβών και πληρωμών για προμήθειες προϊόντων, υλικών και 

υπηρεσιών υγείας, 

ε) η κεντρική διαχείριση, ο συντονισμός και η βελτιστοποίηση των προϊόντων, των 

υλικών και υπηρεσιών υγείας, 

στ) η υποστήριξη και ο έλεγχος των προμηθειών υγείας που διενεργούνται από τους 

φορείς του άρθρου 7, του Ν. 4865/2021. 

ζ) η δημιουργία, η τήρηση και η συνεχής επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών 

πλατφορμών, μητρώων και προγραμμάτων σχετικών με τις προμήθειες, την 

παραλαβή, την αποθήκευση, τη διανομή και την ανάλωση υλικών και υπηρεσιών 

υγείας, 

η) ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και 

εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής 

υλικών, προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του συστήματος υγείας, 

θ) η κεντρική διαχείριση, ο έλεγχος, η βελτιστοποίηση και η υλοποίηση της αλυσίδας 

παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων και υλικών υγείας, 

ι) η εκπαίδευση και η παροχή οδηγιών και κατάρτισης σε τμήματα προμηθειών των 

φορέων του άρθρου 7, 

ια) η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης και η υποστήριξη της χρήσης νέων 

τεχνολογιών υγείας, καινοτόμων υλικών και υπηρεσιών από το δημόσιο σύστημα 

υγείας, 

ιβ) η εκτέλεση ή υλοποίηση έργων για τη βελτίωση του συνόλου των υπηρεσιών 

υγείας στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, από διεθνή προγράμματα 

και από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, καθώς, επίσης, και εθνικών 

προγραμμάτων, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, καθώς και η 

υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του για την 

εκτέλεση των έργων ως επιτελικός βραχίονας υλοποίησης, 

ιγ) η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, καθώς 

και υλοποίησής της, από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, για λογαριασμό 

του Υπουργείου Υγείας ή των εποπτευόμενων φορέων του, 
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ιδ) η ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης πράξεων από 

οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και 

των εποπτευόμενων φορέων του και 

ιε) η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και 

έργα, που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, καθώς και η κατάρτιση σχετικών 

μελετών και προτάσεων προς το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους 

φορείς του. 

 

5. Υλοποίηση δράσεων αναφορικά με την λειτουργία της Εθνικής 

Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας ως φορέα διενέργειας, 

συντονισμού παρακολούθησης και ελέγχου κεντρικών 

διαγωνισμών 

 

5.1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την ορθή 

διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Αρχής καθώς και την οικονομική διαχείρισή 

του. 

Τη Διεύθυνση συγκροτούν τα ακόλουθα Τμήματα: 

➢ Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, με αρμοδιότητες την κατάρτιση του ετήσιου 

προϋπολογισμού και την παρακολούθηση εκτέλεσής του, τη διαχείριση παγίου 

εξοπλισμού, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού καθώς και την 

εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των κάθε είδους δαπανών. 

➢ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητες τη διαχείριση όλων των 

θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, την εκπαίδευση και 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής, την τήρηση του Πρωτοκόλλου 

και τη διεκπεραίωση του συνόλου της αλληλογραφίας της Αρχής. 

 

5.1.1. Προϋπολογισμός Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) 

Από την ίδρυση της Ε.Κ.Α.Π.Υ., πρώτη φορά κατατέθηκε από τη Διεύθυνση Διοικητικών 

και Οικονομικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. Β2α/13056/09-03-2021 
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Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας προϋπολογισμός ύψους 1.465.361,00€ 

ώστε η υπηρεσία να λειτουργήσει ως αυτόνομος οργανισμός. 

O προϋπολογισμός έτους 2023 της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, 

ανέρχεται, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, περίπου στα 

37,5 εκατομμύρια € (37.488.789,00), σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το οικονομικά 

έτη 2021 και 2022. Η αύξηση αυτή προκύπτει από τον ενεργότερο ρόλο της ΕΚΑΠΥ και 

των ιδιαίτερων αναγκών οι οποίες θα προκύψουν από την κεντρικοποίηση των 

προμηθειών υγείας, την πραγματοποίηση νέων προγραμμάτων και δράσεων, καθώς 

και την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης, για 

τα οποία φορέας υλοποίησης έχει οριστεί η ΕΚΑΠΥ. 

 

5.1.2. Οργανόγραμμα - Ανθρώπινοι πόροι 

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον 

Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και επτά (7) μέλη. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν.4865/2021 η Εθνική Κεντρική Αρχή 

Προμηθειών διαρθρώνεται σε μία (1) Γενική Διεύθυνση, έξι (6) Διευθύνσεις και δεκαέξι 

(16) Τμήματα ως εξής: 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Α.Π.Υ. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

4 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 

3 ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

1 ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

2 ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

3 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
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1 ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

AΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ 

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( D.P.O.) 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Ν. 4795/2021 (Α' 62) 

 

Για τη στελέχωση της υπηρεσίας, στις διατάξεις των παρ.4, 5 και 6 του άρθρου 17 

«Θέματα προσωπικού», προβλέπεται: 

«4. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. συστήνονται εξήντα θέσεις (60) προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και είκοσι (20) θέσεις προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.). 
5.  Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας δύναται να αποσπάται ή να 
μεταφέρεται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. προσωπικό που υπηρετεί στην κεντρική  υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας ή σε φορείς του άρθρου 7, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, 
για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά για  άλλα τρία (3) 
έτη. 
6. Επιπλέον του αναφερομένου στην παρ.4, προσωπικού και για διάρκεια (3) ετών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. 
δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. της και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, 
να  προσλαμβάνεται εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα προμηθειών υγείας, έρευνας 
αγοράς και επικοινωνίας, καθώς και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), με 
σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., Έως σαράντα (40) ατόμων ….» 

 

Σήμερα Ε.Κ.Α.Π.Υ. υπηρετεί το κάτωθι προσωπικό ανά κατηγορία και ειδικότητα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΤΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΔΕ Δ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΔΕ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Η/Υ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ  

ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 4 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 

ΔΕ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Η/Υ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 
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ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΟΑΕΔ 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΟΑΕΔ 

ΤΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΟΑΕΔ 

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 ΟΑΕΔ 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

2 ΟΑΕΔ 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΑΕΔ 

ΔΕ Δ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΟΑΕΔ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΙΔΑΧ 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1 ΙΔΑΧ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΙΔΑΧ 

 ΣΥΝΟΛΟ 56  

 

5.1.3. Προσλήψεις Προσωπικού 

Σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 17, του ν. 4865/2021 κατόπιν έγκρισης της 

Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, η Ε.Κ.Α.Π.Υ., θα προβεί στην πρόσληψη, κατά παρέκκλιση 

των κείμενων διατάξεων εξειδικευμένου προσωπικού (σαράντα (40) άτομα) σε θέματα 

προμηθειών υγείας, έρευνας αγοράς και επικοινωνίας, καθώς και διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας τριών (3) ετών, με την έκδοση σχετικής Ανακοίνωσης - 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

Κλάδος Ειδικότητα Συνολικές θέσεις 

Κατηγορία ΠΕ 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού  14 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού  4 

ΠΕ Οικονομικού  3 

ΠΕ Στατιστικών ΠΕ Στατιστικών 3 

ΠΕ Πληροφορικής ΠΕ Πληροφορικής (Software - Hardware) 3 

ΠΕ Φαρμακευτικής ΠΕ Φαρμακοποιών 2 

ΠΕ Μηχανικών  ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών  2 

ΠΕ Μηχανικών  ΠΕ Mηχανολόγων Μηχανικών 1 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 

Κατηγορία ΤΕ 

TE Διοικητικού -Λογιστικού  TE Διοικητικού -Λογιστικού  2 

TE Διοικητικού -Λογιστικού  ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 1 

TE Διοικητικού -Λογιστικού  ΤΕ Λογιστικού 1 

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων  1 

ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογιας  ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 1 

ΤΕ Πληροφορικής   ΤΕ Πληροφορικής (Software - Hardware) 1 

 

Η πρόσληψη του αναφερόμενου προσωπικού αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 1ου 

τριμήνου του έτους 2023. 
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5.1.4. Εκπαίδευση προσωπικού 

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας στον χώρο εργασίας, όπως για παράδειγμα οι 

υπολογιστές, πληροφοριακά προγράμματα, το διαδίκτυο, και η διαρκής 

παγκοσμιοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου καθιστούν αναγκαία τα προγράμματα 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων. 

Για τη διατήρηση του ανταγωνισμού, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την 

ανάπτυξη του οργανισμού, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού είναι ουσιαστικός 

παράγοντας για την επίτευξη των στόχων και σκοπών του οργανισμού. 

Ακόμη και νομοθετικά, υπάρχουν ρυθμίσεις που επιβάλουν στους οργανισμούς την 

υποχρέωση να παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό τους. 

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει πραγματοποιήσει τρείς (3) κύκλους εκπαίδευσης στο επικουρικό 

προσωπικό της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με επιμέρους θεματικές ενότητες όπως ή διάρθρωση της 

Ε.Κ.Α.Π.Υ., το οργανόγραμμα, το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, το λογιστικό δημοσίου-

Προϋπολογισμός έλεγχος, Λογιστικής Δημόσιών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου., τις 

διαγωνιστικές διαδικασίες, το παρατηρητήριο τιμών, την τεχνική βοήθεια κ.α.. 

Ταυτόχρονα διενεργήθηκαν εκπαιδεύσεις σε παρεμφερή θέματα από το Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης Προσωπικού (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης Και 

Αυτοδιοίκησης 

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. προγραμματίζει νέο κύκλο επιμόρφωσης του προσωπικού και βρίσκεται 

στο στάδιο του προγραμματισμού, αξιοποιώντας εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους, 

καθώς και σχετικό έργο από το ΕΣΠΑ (έργο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη 

λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου 

εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ»).  

 

5.2. Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών 

Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2α, του ν.4865/2021, 

ανήκουν η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση της Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας και των σχετικών με αυτή δεδομένων, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα μητρώα: 

α) Μητρώο Προϊόντων Υπηρεσιών και Προμηθευτών. 

β) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών. 
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γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και 

δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, 

Για τη δημιουργία των μητρώων αυτών οι Δ/νσεις της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και κυρίως η Δ/νση 

Μητρώου έχει ήδη πραγματοποιήσει τις παρακάτω δράσεις (παρ. 5.2.1., 5.2.2, 5.2.3) 

που εκτός των άλλων συμβάλουν στην επίτευξη στων στόχων της υπηρεσίας. 

 

5.2.1. Συγκρότηση επιτροπών – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών 

Κατά τα έτη 2021 έως 2022 έχουν συσταθεί 48 επιτροπές σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς και χρήστες των υλικών. Η 

σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών από εξειδικευμένες επιτροπές γίνεται από 

ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και από ιδιώτες 

ιατρούς, με τη συνδρομή των ιατρικών ενώσεων και ιατρικών εταιριών ανά είδος 

προμήθειας.  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΔΣ ΕΚΑΠΥ 

1 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΑΙ 

2 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΑΙ 

3 ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΑΙ 

4 ΟΡΟΙ - ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΝΑΙ 

5 ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑΙ 

6 ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΝΑΙ 

7 BAMBAKI ΝΑΙ 

8 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΑΙ 

9 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΝΑΙ 

10 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΝΑΙ 

11 ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΝΑΙ 

12 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΙ 

13 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΙ 

14 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΑΙ 

15 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑΙ 

16 ΓΑΖΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΝΑΙ 

17 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΝΑΙ 

18 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΝΑΙ 

19 ΑΟΡΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΑΙ 

20 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΝΑΙ 

21 ΣΤΕΝΤ - ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΙ 

22 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

23 ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

24 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

25 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

26 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΝΑΙ 

27 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

ΑΔΑ: 6ΖΙΣ46ΜΨΙΦ-ΡΟ2



 
Ε Θ Ν Ι Κ Η   Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η   Α Ρ Χ Η   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν   Υ Γ Ε Ι Α Σ 

(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)  
«Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας 2023- 2025» 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών 

Ε.Κ.Α.Π.Υ.                                            ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ                                           Σελίδα 17 από 53 

 

28 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

29 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

30 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

31 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

32 ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

33 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

34 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

35 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

36 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

37 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

38 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

39 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

40 ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

41 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

42 ΦΥΛΑΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

43 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΙΣΟΠΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

44 ΩΡΛ ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

45 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PT-PCR ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (SARS-CoV-2) 

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

46 

ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΙΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
– ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ α) ειδικών θρεπτικών 
υλικών για τη διεντερική διατροφική υποστήριξη ασθενών, ενηλίκων και 
παιδιών και β) γαλάτων και κρεμών 

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

47 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

48 ΚΥΤΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

    

Σημείωση: Όπου απαιτηθεί ο φορέας θα διενεργήσει επικαιροποίηση ή / και 

επανακαθορισμό των επιτροπών, με σκοπό την βελτίωση και την αρτιότερη 

αποτύπωση των προδιαγραφών, ώστε να έχουμε καλύτερα και ποιοτικότερα 

αποτελέσματα στην προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών. 

 

5.2.2. Συγκέντρωση αναλώσεων, προβλέψεων, ποσοτήτων και δημιουργία 

προϋπολογισμών ανά κατηγορία και είδος υλικών. 

Η Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών προχώρησε στη συγκέντρωση των αναλώσεων 

από τους εποπτευόμενους φορείς, και στη σύνταξη προϋπολογισμού για 22 

διαγωνιστικές διαδικασίες (κοχλιακά μοσχεύματα, ιατρικά μοσχεύματα, αναλώσιμα 

εργαστηρίου, απολυμαντικά, βαμβάκι, συσκευές έκχυσης, ιατρικά γάντια, στεντ, 

ενδοφακοί, αορτικές διαδερμικές βαλβίδες, βηματοδότες - απινιδωτές, γάζα, 

ιματισμός, σωλήνες παροχέτευσης, λαπαροσκοπικά εργαλεία μιας χρήσεως και 
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πολλαπλών χρήσεων, συρραπτικά χειρουργείου, ράμματα, ουρολογικοί καθετήρες, 

ενδοτραχειακοί καθετήρες, ασκοί αίματος και σύριγγες-βελόνες) που θα 

πραγματοποιήσει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. και οι Υγειονομικές Περιφέρειες και αφορούν πλέον των 

6.000 αναλώσιμων υλικών. 

Η ΕΚΑΠΥ ανέπτυξε σχετική εφαρμογή ώστε η αποτύπωση των αναγκών και των 

προβλέψεων από τους φορείς του άρθρου 7, να γίνεται πλέον συστημικά και να έχουμε 

άμεσα επεξεργάσιμα αποτελέσματα (εφαρμογή ekapyNet).  

Η Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών ήδη ασχολείται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση 

της συγκέντρωση των αναλώσεων από τους εποπτευόμενους φορείς, και στη σύνταξη 

προϋπολογισμού για τους επικείμενους κεντρικούς διαγωνισμούς. 

 

5.2.3. Ενιαία Κωδικοποίηση 

Η ενιαία κωδικοποίηση των ειδών, που με την ολοκλήρωση της θα χρησιμοποιείται από 

όλους τους φορείς, θα αποτελέσει το σημαντικότερο ίσως εργαλείο για τη 

συγκέντρωση δεδομένων αναφορικά με τα είδη που χρησιμοποιούνται καθώς και με 

τις αναλώσεις των ειδών αυτών. 

Για να σχεδιαστούν, ομαδοποιηθούν και να συγκεντρωθούν οι ζητούμενες ποσότητες 

που ζητούνται στις προκηρύξεις κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών χωρίς την 

ενιαία κωδικοποίηση, απαιτούνται εξαιρετικά μεγάλα χρονικά διάστημα, με 

αποτέλεσμα και μεγάλη καθυστέρηση στην προκήρυξη κεντρικών διαγωνισμών, αλλά 

και μεγάλο ποσοστό πιθανού λάθους. 

Έχουν ξεκινήσει ήδη οι ενέργειες για δημιουργία και κοινή χρήση της ενιαίας 

κωδικοποίησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσίες και θα 

εξακολουθήσει η εναρμόνιση τους με το Ιταλικό προτύπου που έχει υιοθετήσει και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει ήδη προχωρήσει σε κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση των 

ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με φορείς του άρθρου 7 

του ν. 4865/2021 και Ελληνικών Πανεπιστήμιών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

δημιουργία της Ενιαίας Κωδικοποίησης θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας 

αποτελούμενη από ειδικούς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. 
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Η ΕΚΑΠΥ έχει εντάξει στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης, έργο για την ολοκλήρωση 

της κωδικοποίησης των υλικών και ο σχεδιασμός αναφέρει ολοκλήρωση του σχετικού 

έργου, στο πρώτο εξάμηνο του 2023. 

Η Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών με την ολοκλήρωση της Ενιαίας κωδικοποίησης 

προϊόντων και υπηρεσιών, θα εισηγηθεί την υιοθέτηση της από όλους τους φορείς της 

εποπτείας της. 

 

5.2.4. Εκδόσεις Εγκυκλίων της Διεύθυνσης Μητρώου 

Η Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών έχει αρμοδιότητα να εκδίδει σχετικές εγκυκλίους, 

με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των φορέων του άρθρου 7.  Ήδη έχει εκδώσει το 

προηγούμενο διάστημα, τρεις σχετικές εγκυκλίους. Οι εγκύκλιοι στοχεύουν να 

διασαφηνίσουν θέματα που προκύπτουν κάθε φορά από την εφαρμογή διατάξεων, να 

εξοικειώσουν τους φορείς εποπτείας με τις διαδικασίες και να επιλύσουν προβλήματα, 

παράπονα και απορίες για τα πλέον σημαντικά θέματα του δικαίου των προμηθειών. 

Η ΕΚΑΠΥ συνεργάζεται αρμονικά με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου για θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

διαδικασιών.  

 

5.3. Διεύθυνση Προμηθειών 

Η Διεύθυνση Προμηθειών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ασχολείται κυρίως με: 

➢ το σχεδιασμό και η διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών προμηθειών για 

λογαριασμό των φορέων του άρθρου 7, του ν.4865/2021 για προϊόντα, υλικά και 

υπηρεσίες υγείας, 

➢ την κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους 

διεξάγει η Ε.Κ.Α.Π.Υ., την παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των 

προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, τη διεξαγωγή και τη κατακύρωση 

των διαγωνιστικών διαδικασιών, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των 

συμβάσεων και τον εφοδιασμό των φορέων του άρθρου 7,του ν. 4865/2021, 

καθώς και την παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών που διεξάγουν 

οι φορείς αυτοί. 
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➢ την οργανωτική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη όλων των 

εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας σε θέματα που αφορούν στις 

προμήθειες, στην ενιαία πολιτική προμηθειών του Υπουργείου Υγείας. 

➢ Διενέργεια των διαγωνισμών των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που έχει 

αναλάβει η ΕΚΑΠΥ.  

 

5.3.1. Κεντρικοί διαγωνισμοί που διενεργούνται για λογαριασμό  των φορέων 

εποπτείας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) - 

(Ν.Π.Ι.Δ.) 

Από τη Διεύθυνση Προμηθειών διενεργούνται οι ακόλουθοι επτά  (7) κεντρικοί 

διαγωνισμοί για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, για την κάλυψη των αναγκών των 

φορέων του  άρθρου 7 του ν. 4865/2021 για διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα 

προαίρεσης ενός ακόμη έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 

389.253.856,71€ ανά έτος. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι κεντρικοί 

διαγωνισμοί αυτοί. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ

Α ΑΞΙΑ 2 ΕΤΩΝ 
ΔΑΠΑΝΗ  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1 ΓΕΝΟΣΗΜΑ 
Προμήθεια είκοσι εννέα 
(29) δραστικών ουσιών 
ΕΚΑΠΥ 3/2019 

Προς υπογραφή της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο 

39.747.037,50€ 18.952.527,30€ 

2 ΓΕΝΟΣΗΜΑ 
Προμήθεια τριάντα (30) 
δραστικών ουσιών 
ΕΚΑΠΥ 2/2021 

Ολοκλήρωση 
πλειστηριασμών 

68.336.191,79 € 41.385.724,37€ 

3 ΓΕΝΟΣΗΜΑ 
Προμήθεια είκοσι δύο (22) 
δραστικών ουσιών 
ΕΚΑΠΥ 3/2021 

Ολοκλήρωση 
πλειστηριασμών 72.342.008,67 € 38.535.652,10€ 

4 ΓΕΝΟΣΗΜΑ 
Προμήθεια δεκατριών (13) 
δραστικών ουσιών 
ΕΚΑΠΥ 4/2021 

Ολοκλήρωση 
πλειστηριασμών 83.050.261,69 € 62.788.225,19€ 

5 ΒΑΜΒΑΚΙ 
Προμήθεια του είδους 
«Ιατρικό βαμβάκι» 
ΕΚΑΠΥ 1/2022 

Αξιολόγηση 
προσφορών 

923.450,06 € 355.916,85€ 

6 ΓΕΝΟΣΗΜΑ 

Προμήθεια πέντε (5) 

δραστικών ουσιών 
Δημοσίευση Διακήρυξης 
/ διενέργεια 17-02-23 59.765.072,00 € - 

7 Stroke Units 

Προμήθεια  «Ειδικών  Αναλώσι
μων Υλικών  των Μονάδων 
Αντιμετώπισης Ισχαιμικού 
Αγγειακού Εγκεφαλικού 
Επεισοδίου ΕΚΑΠΥ 4/2022  

Δημοσίευση 
Διακήρυξης/ διενέργεια 
21-02-23  

65.089.835,00 € - 

 
ΣΥΝΟΛΟ: 389.253.856,71 € 162.018.045,81 € 
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5.3.2. Κεντρικοί Διαγωνισμοί που διενεργούνται για προστασία από την 

εξάπλωση του κορονοϊού SARS-CoV-2. 

 

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και για την αποφυγή της εξάπλωσης 

της Πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2, διενεργεί διαγωνισμούς -προσκλήσεις με τη 

διαδικασία του επείγοντος, για τη συλλογή προφορών, με βάση τις σχετικές Πράξεις 

Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ακόλουθα είδη, τα οποία προορίζονται για χρήση 

από όλους τους φορείς υγείας, κατόπιν εντολής του Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγειονομικών Περιφερειών (Κε.Συ.Πε.). 

Έχουν ήδη διενεργηθεί μέσα στα έτη 2021-2022 οι ακόλουθοι διαγωνισμοί για 

προστασία από την εξάπλωση του κορονοϊού:  

A/A Αντικείμενο   Διαγωνισμού Προϋπολογισμός 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Ποσό 
κατακύρωσης 

1 Προμήθεια ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) και 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ για την κάλυψη των αναγκών όλων των 
δημόσιων δομών υγείας της χώρας 

20.013.760,00 € 3.303.350,00 € 

2 Προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΩΝ – ΒΕΛΟΝΩΝ» και «ΔΟΧΕΙΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ», για την κάλυψη 
των αναγκών όλων των ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ της 
χώρας 

ANEY 1.731.510,00 € 

3 Προμήθεια «ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 21G και μήκους 
25mm», για την κάλυψη των αναγκών  όλων των  
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ της χώρας για  τον κορωνοϊό 
SARS-CoV-2,  

155.800,00 € 125.300,00 € 

4 Επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test). για την 
κάλυψη των αναγκών όλων των δημόσιων δομών υγείας της 
χώρας και τον ΕΟΔΥ 

28.549.800,00 € 10.998.334,62 € 

5 Επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test).για την 
κάλυψη των αναγκών όλων των δημόσιων δομών υγείας της 
χώρας και τον ΕΟΔΥ  

9.000.000,00 € 4.213.320,00 € 

6 Προμήθεια συριγγών-βελόνων, για την κάλυψη των 
αναγκών όλων των ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ της χώρας 

486.600,00 € 256.329,50 € 

7 ISOBOX ΕΣΩΤ. ΚΟΥΤΙΑ Β ,για  τις ανάγκες αποθήκευσης των 
εμβολίων του κορονοϊού SARS-CoV-2 

ANEY 60.701,00 € 

8 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ, για  τις ανάγκες αποθήκευσης των 
εμβολίων του κορονοϊού SARS-CoV-2 

50.000,00 € 49.760,00 € 

9 ISOBOX - ΕΣΩΤ. ΚΟΥΤΙΑ Β' - ΣΤΑΤΩ, για  τις ανάγκες 
αποθήκευσης των εμβολίων του κορονοϊού SARS-CoV-2 

41.700,00 € 41.700,00 € 

10 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ για  τις ανάγκες 
αποθήκευσης των εμβολίων του κορονοϊού SARS-CoV-2 

9.900,00 € 9.600,00 € 

11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ, για  τις ανάγκες αποθήκευσης των 
εμβολίων του κορονοϊού SARS-CoV-2 

8.500,00 € 8.420,00 € 

 
58.316.060,00 € 20.798.325,12 € 
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Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι σε θέση να διενεργήσει οποιοδήποτε άλλο διαγωνισμό της ανατεθεί, 

αναφορικά με τον περιορισμό της εξάπλωσης της Πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-

2, για λογαριασμό των φορέων εποπτείας της, άμεσα και επιτυγχάνοντας μεγάλη 

εξοικονόμηση. 

 

5.3.3. Παρακολούθηση της εκτέλεσης Συμβάσεων - Συμφωνίας Πλαίσιο που 

ολοκληρώθηκαν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας 

(Ε.Κ.Α.Π.Υ.) 

Από το τμήμα Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών παρακολουθούνται οι 

συμβάσεις των φορέων του άρθρου 7 του 4865/2021 που απορρέουν από τις 

διαγωνιστικές διαδικασίες που ολοκλήρωσε η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών 

Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.). 

Στις διαγωνιστικές διαδικασίες του φαρμάκου (ή και άλλων υλικών) που θα 

αποζημιώνονται από την ΕΚΑΠΥ, θα γίνεται εφεξής εκτελεστική για λογαριασμό των 

αγοραστών από την ΕΚΑΠΥ. Συνεπώς θα είναι ευκολότερη η διαδικασία της 

παρακολούθησης της υλοποίησης της εκτελεστικής.  

Τέλος, με νέα εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί από την ΕΚΑΠΥ, θα οφείλουν οι φορείς 

να αναρτούν τις σχετικές εκτελεστικές που θα συνάπτουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

παρακολούθηση με ψηφιακό τρόπο.  

 

 

5.3.4. Προγραμματισμός διαγωνισμών 2022-2023 

Εφαρμόζοντας με το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών 2021 – 2022 

το οποίο εγκρίθηκε, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) και οι 

Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 41 παρ. 3 του ν. 4412/2016, θα παρέχουν κεντρικές 

δραστηριότητες αγορών για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του 

ν.4865/2021 ως εξής: 
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5.3.4.1. Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την 

Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α.» 

Οι Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών 

και συναφών υπηρεσιών για να ομαδοποιηθούν και να υπαχθούν στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. 

πρέπει να πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά: 

α) Να αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία αναθέτουσες 

αρχές. 

β)) Να υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή 

περισσότερες αναθέτουσες αρχές. 

γ) Να παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδέχονται 

ομαδοποίησης. 

δ) Να χαρακτηρίζονται ως αγαθά μαζικής κατανάλωσης. 

ε) Να είναι αγαθά υψηλού κόστους. 

στ) Να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης οριζόντιων πολιτικών για το 

περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές 

συμβάσεις. 

 

Κατά την ομαδοποίηση των διαγωνισμών και συμβάσεων λαμβάνεται υπόψη κατά 

αναλογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV). 

Από την αρμοδιότητα της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών 

εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, 

φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών: 

α) όσες αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών 

αρχών και 

β) όσες έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις. 

 

Οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 θα υπάγονται υποχρεωτικά στις συμφωνίες 

- πλαίσιο που συνάπτει η Ε.Κ.Α.Π.Υ., για την κάλυψη των αναγκών τους εκτός αν αυτό 

ορίζεται διαφορετικά. 
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5.3.4.2. Οι Κατηγορίες τάξεων του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών και φαρμακευτικών 

αγαθών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 που θα διενεργήσει 

η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω (παρ. 5.3.4.1.) οι προτεινόμενοι κεντρικοί 

διαγωνισμοί αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες υλικών: 

A/A ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
1 1842 Γάντια 18424000-7 

2 2410 Αέρια 24100000-5 

3 2411 Ιατρικά Αέρια 24111500-0 

4 2445 Απολυμαντικά 24455000-8 

5 3311 Ακτινολογικά εργαστήρια 33111200-3 

6 3311 Υλικά αγγειογραφίας 33111710-1 

7 3311 Υλικά αγγειοπλαστικής 33111730-7 

8 3314 Ιατρικά αναλώσιμα 33140000-3 

9 3314 Επίδεσμοι αγκτήρες, ράμματα, υλικά απολίνωσης 33141100-1 

10 3314 Ιατρική γάζα 33141114-2 

11 3314 Αγκτήρες, ράμματα και υλικά ραμμάτων 33141120-7 

12 3314 Χειρουργικά ράμματα τραύματος 33141121-4 

13 3314 Ράμματα 33141126-9 

14 3314 Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα 
δειγματοληψίας αίματος, Φλεβοκαθετήρες   

33141300-3 

15 3314 Παροχέτευση 33141640-8 

16 3314 Καθετήρες παροχέτευσης 33141641-5 

17 3314 Εξαρτήματα παροχέτευσης 33141642-2 

18 3314 Ορθοπεδικά Υλικά 33141700-7 

19 3316 Εγχειρητική Τεχνική 33160000-9 

20 3316 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 33162000-3 

21 3316 Εξοπλισμός χειρουργείου 33162100-4 

22 3316 Εργαλεία χειρουργείου 33162200-5 

23 3317 Αναισθησία και ανάνηψη 33170000-2 

24 3318 Λειτουργική Υποστήριξη 33180000-5 

25 3318 Καρδιακές βαλβίδες 33182220-7 

26 3319 Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα 33190000-8 

27 3360 Φαρμακευτικά Προϊόντα 33600000-6 

28 3363 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 33631600-8 

29 3369 Διάφορα Φάρμακα 33690000-3 

30 3369 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 33696000-5 

31 3369 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 33696500-0 

32 3369 Κοχλιακά μοσχεύματα 33185200-2 

33 3369 Ιατρικά διαλύματα 33692000-7 

33 3373 Προϊόντα για την περιποίηση των ματιών και διορθωτικοί φακοί 33730000-6 

34 3373 Ενδοφθάλμιοι φακοί 33731110-7 

35 4818 Πακέτα ιατρικού λογισμικού 48180000-3 

 
 
 

36 

 
 
 

3318 

 
 
 
Αιμοκάθαρση (Υλικά και Υπηρεσίες) 

33181000-2 

33181100-3 

33181200-4 

33181300-5 

33181400-6 

33181500-7 

33181510-0 

33181520-3 

37 3314 Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 33141620-2 
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33100000-1 

38 0934 Ραδιοφάρμακα 09344000-2 

 

5.3.4.3. Οι κατηγορίες τάξεων του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 

για συναφείς με υπηρεσίες των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 

που θα διενεργήσει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας 

(Ε.Κ.Α.Π.Υ.) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω (παρ. 5.3.4.1.) οι προτεινόμενοι διαγωνισμοί για 

υπηρεσίες είναι: 

A/A ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
1 7222 Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης 

των συστημάτων 
72225000-8 

2 7222 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δοκιμών αποδοχής 
λογισμικού συστημάτων. 

72226000-5 

3 7330 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 73300000-5 

4 8032 Ιατρικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες 80320000-3 

5 5532 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 55320000-9 

6 5552 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων 55521200-0 

7 5552 Υπηρεσίες Τροφοδοσίας 55520000-1 

9 9052 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση Νοσοκομειακών αποβλήτων 90524400-0 

10 9052 Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων 90524000-6 

11 7222 Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης 
των συστημάτων 

72225000-8 

12 7222 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δοκιμών αποδοχής 
λογισμικού συστημάτων. 

72226000-5 

13 6310 Υπηρεσίες Αποθήκευσης και Διακίνησης προϊόντων 63100000-0 

 
 

14 

 
 

5040 

 
 
Υπηρεσίες συντήρησης/αναβάθμισης Ιατροτεχνολικού Εξοπλισμού 

50400000-9 

50421200-4 

50422000-9 

50430000-8 

 

 

5.4. Διεύθυνση Διαχείρισης Αλυσίδας Διανομής 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αλυσίδας Διανομής ασχολείται με την έρευνα και την 

υλοποίηση του κεντρικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του 

εφοδιαστικού κύκλου παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής υλικών, προϊόντων και 

παροχής υπηρεσιών του συστήματος υγείας. 

Επίσης ασχολείται με την αδιάλειπτη επαγρύπνηση του συστήματος αναφορικά με τα 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή δρώμενα στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας της Υγείας και 

συνάπτει διακρατικές συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών αναφορικά με τα Διεθνώς 

εγκαθιδρυμένα συστήματα υποστήριξης των Προμηθειών της Δημόσιας Υγείας. 
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Το τμήμα Ερευνάς Αγορών έχει σχεδιάσει έναν μηχανισμό ελέγχου, για την 

παρακολούθηση των κοινών διαγωνισμών των φορέων, που αφορούν την εξέλιξη των 

διαγωνιστικών διαδικασιών, και στην διατήρηση ενός αρχείου στο οποίο 

καταγράφονται οι τιμές που έχουν επιτευχθεί, οι οικονομικοί φορείς που συμμετείχαν 

και οι ποσότητες των ειδών που κατακυρώθηκαν με συνεχή επικοινωνία με 

εκπροσώπους τόσο των Νοσοκομείων όσο και των Υ.Πε.. 

Επίσης μέσα στους ερχόμενους μήνες, θα εκκίνηση από τη Δ/νση η διαδικασία 

παρακολούθησης της εξέλιξης των ηλεκτρονικών διαγωνιστικών διαδικασιών των 

φορέων εποπτείας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., αλλά και γενικότερα των αναλώσεων των φορέων 

του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 μέσο ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της ενιαίας 

κωδικοποίησης σύμφωνα με τον τρόπο που οι φορείς έχουν κατατάξει τους 

διαγωνισμούς στο πρόγραμμα των συμβάσεων του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.  

Οι κύριες δραστηριότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι να αποτυπώνει τις ροές 

υλικών, αγαθών και να δημιουργεί εργαλεία λήψης αποφάσεων στον τομέα της 

διαχείρισης των υλικών. 

 

5.4.1. Δράσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αλυσίδας Διανομής 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αλυσίδας Διανομής κυρίως ασχολήθηκε με τον έλεγχο, την 

καταγραφή την παρακολούθηση και την επάρκεια του ιατροτεχνολογικού και 

φαρμακευτικού υλικού στους αποθηκευτικούς χώρους των νοσοκομείων και στις 

κεντρικές αποθήκες του Υπουργείου και ειδικότερα σε κατηγορίες υλικών που 

αποτελούν αντικείμενο μελλοντικών αγωνιστικών διαδικασιών τόσο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. όσο 

και άλλων Ε.Κ.Α.Α. και Κ.Α.Α. όπως,  

- «Έγκριση προμήθειας ιατροτεχνοτεχνολογικού εξοπλισμού για το γενικό 

νοσοκομείο Δράμας, προϋπολογισμού 234.000 εύρω πλέον Φ.Π.Α.», 

-  Συλλογή επεξεργασία και αποστολή στοιχείων προϋπολογισμού για το είδος 

«ΒΑΜΒΑΚΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»,  

- Συλλογή επεξεργασία και αποστολή στοιχείων στη Γ.Γ.Ε. σχετικά με τις ανάγκες 

των νοσοκομείων σε φωτοτυπικό χαρτίΑ4, οθόνες και υπολογιστές,  

- κόστη σίτισης,  

- τις θεραπείες επαναιμάτωσης για το Μητρώο Προμηθειών,  

- τη διαχείριση μολυσματικών αποβλήτων και  
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- την κωδικοποίηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

 

5.4.2 Προγραμματισμός Δράσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αλυσίδας 

Διανομής. 

Η Διεύθυνση έχει προχωρήσει στην ανάθεση για την προμήθεια Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας Υποστήριξης Προμηθειών Νοσοκομείων για την υλοποίηση λειτουργικού 

και οργανωτικού εκσυγχρονισμού, καθώς και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις 

καθημερινές επιχειρησιακές της διαδικασίες της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. 

Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της ενιαίας κωδικοποίησης θα αντλούνται 

αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, θα πραγματοποιείται έγκαιρος προγραμματισμός, 

σωστή καταγραφή των αναγκών, εξασφάλιση αποδεκτών προδιαγραφών των υλικών 

που χρησιμοποιούνται στις προκηρύξεις των διαγωνισμών, ζητήματα που αποτελούν 

βασικές μεταβλητές για ένα υγιές και λειτουργικό σύστημα προμηθειών και προς αυτή 

την κατεύθυνση κινούνται όλες οι στρατηγικές αποφάσεις και παρεμβάσεις της 

Ε.Κ.Α.Π.Υ.. 

Ταυτόχρονα έχουν γίνει σχετικοί κύκλοι επαφών και ενημερώσεων καθώς και 

συνεργασίες με φορείς του εσωτερικού αλλά και διεθνείς οργανισμούς όπως 

αναφέρουμε στο 6ο κεφάλαιο, «Διεθνείς συνεργασίες Συμφωνίες– Συνεργασία με 

εξωτερικούς συμβούλους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.». 

 

5.5.  Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το Υπουργείο Υγείας ως Υπουργείο 

Ευθύνης προγραμματίζει την πραγματοποίηση δράσεων στο πλαίσιο χρηματοδότησης 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Με την υπογραφή προγραμματικών συμφωνιών η Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει οριστεί ως φορέας 

υλοποίησης κάποιων υποέργων των δράσεων του εν λόγω Υπουργείου. 

Η διεύθυνση Διαχείρισης Έργων δεν είναι μόνο φορέας υλοποίησης αλλά υποβάλει και 

δικές της προτάσεις για ευρωπαϊκά έργα κτλ.  

Αναμένεται ο ακριβής καθορισμός των αρμοδιοτήτων. 
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5.5.1. Δράσεις της Διεύθυνσης Έργων 

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. μέσω της Διεύθυνσης Έργων προέβη στις παρακάτω δράσεις ως φορέας 

υλοποίησης έργων και δράσεων του Υπουργείου Υγείας τα οποία είναι 

χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το Πρόγραμμα Πρόληψης της 

Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης, η «Μεταρρύθμιση της Α΄ Υγειονομικής 

Περίθαλψης - Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας», ο 

«Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Νοσοκομείων», αξίας άνω των 140 εκατ. €.  

Πίνακας παρουσίασης των δράσεων της Διεύθυνσης Έργων 

ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜ

ΟΣ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΤΑΔΙΟ 

ΔΡΑΣΗ 1η 

16783: 
Υλοποίηση 
Προγράμματος 
Πρόληψης της 
Δημόσιας Υγείας 
«Σπύρος 
Δοξιάδης»:  

Έργο 2, Δευτερογενής 
Πρόληψη, «Προβολή σε 
Μέσα (τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, τύπος, 
διαδίκτυο, κ.λ.π.)» 
(κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5180985) 

1.Δημιουργικός 
σχεδιασμός και 
παραγωγή 
οπτικοακουστικο
ύ και λοιπού 
διαφημιστικού 
υλικού – 
Σχεδιασμός 
Πλάνου Μέσων 

- CPV 22462000-6: 
Διαφημιστικό υλικό 

16783 : 
Υλοποίηση 
Προγράμματ
ος Πρόληψης 
της Δημόσιας 
Υγείας 
«Σπύρος 
Δοξιάδης»:  

Έργο 2, 
Δευτερογενής 
Πρόληψη,  
«Προβολή σε Μέσα 
(τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, τύπος, 
διαδίκτυο, κ.λ.π.)» 
(κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5180985) 

  2.Διαχείριση και 
προβολή σε Μέσα 
Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

CPV 72400000-4: 
Υπηρεσίες Διαδικτύου 

36.208,00 
Ευρώ 

Επιτροπή 
Παραλαβής 

  3.Προβολή σε 
Μέσα 
(τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, 
τύπος, διαδίκτυο) 

CPV 79340000-9: 
Υπηρεσίες διαφήμισης 
και μάρκετινγκ 

2.653.600,00 
Ευρώ 

Επιτροπή 
παραλαβής 

ΔΡΑΣΗ 2η 
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17012: Οριζόντια 
τεχνική Βοήθεια 
για τις ανάγκες 
υλοποίησης των 
έργων του 
Υπουργείου 
Υγείας στα 
πλαίσια των 
δράσεων 16755, 
16820, 16753, 
16783, 16816 

Παροχή 
υπηρεσιών 
τεχνικής 
υποστήριξης, 
ωρίμανσης, 
παρακολούθ
ησης 
δράσεων και 
έργων και 
διαχείρισης 
προγράμματο
ς (PMO) 
καθώς και 
συμβουλευτι
κών 
υπηρεσιών 
για την 
υποστήριξη 
στην 
υλοποίηση 
έργων του 
Ταμείου 
Ανάκαμψης 
(κωδικός ΟΠΣ 
ΤΑ 5184602) 

Υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης ωρίμανσης, 
παρακολούθησης δράσεων 
και έργων και διαχείρισης 
προγράμματος (PMO). 
 
Α.1. Μεταρρύθμιση της Α’ 
βάθμιας Υγειονομικής 
Περίθαλψης (16755) = 
2.740.050,00 Ευρώ 
Α.2. Μεταρρύθμιση των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
(16820) = 1.249.550,00 Ευρώ 
Α.3. Σύστημα κατ’ οίκον 
νοσηλείας και περίθαλψης 
(16753) = 225.600,00 Ευρώ 
Α.4. Υλοποίηση 
Προγράμματος Πρόληψης 
της Δημόσιας Υγείας 
«Σπύρος Δοξιάδης» (16783) 
= 8.599.750,00 Ευρώ 

- CPV 79410000-1: 
Υπηρεσίες παροχής 
επιχειρηματικών 
συμβουλών και 
συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης 
- CPV 79411000-8: 
Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα 
γενικής διαχείρισης 
- CPV 72224000-1: 
Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης έργων 
(εκτός κατασκευαστικών 
θεμάτων) 
- CPV 79412000-5: 
Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα 
οικονομικής διαχείρισης 
- CPV 66171000-9: 
Υπηρεσίες παροχής 
οικονομικών 
συμβουλών 
- CPV 79415200-8: 
Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα 
σχεδιασμού 
- CPV 66171000-9: 
Υπηρεσίες παροχής 
οικονομικών 
συμβουλών 

19.610.042,00 
Ευρώ 

Ολοκλήρωση 
Δημόσιας 
Διαβούλευσης 
της Διακήρυξης 

ΔΡΑΣΗ 3η 

16755: 
Μεταρρύθμιση 
της Α΄βάθμιας 
Υγειονομικής 
Περίθαλψης 

Έργο 2: 
«Αναβάθμιση 
Ιατρικού 
Εξοπλισμού 
(κωδικός ΟΠΣ 
ΤΑ 5184519)»  

Υποέργο 2:  Προμήθεια 
Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού για τα Κέντρα 
Υγείας» 

CPV 33100000-1 
:Ιατρικές Συσκευές 
- CPV 3023000-0 : 
Εξοπλισμός 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

46.426.760,64 
Ευρώ 

Απόφαση 
ένταξης 

 Έργο 3: 
«Διοικητική και 
Οργανωτική 
Αναδιάρθρωση 
– Τεχνική 
Βοήθεια 
Οργάνωσης & 
Ωρίμανσης 
Έργων» 
(κωδικός ΟΠΣ 
ΤΑ 5184521) 

Υποέργο 3.1: Τεχνική 
Βοήθεια – Οργάνωσης και 
Ωρίμανσης Έργων για τις 
ανάγκες του Φορέα 
Υλοποίησης 

CPV 79410000-1: 
Υπηρεσίες παροχής 
επιχειρηματικών 
συμβουλών και 
συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης 
- CPV 79415200-8: 
Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα 
σχεδιασμού 
- CPV 72221000-0: 
Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών 
επιχειρησιακής 
ανάλυσης 

74.400,00 Ευρώ Ολοκλήρωση 
Δημόσιας 
Διαβούλευσης 
της Διακήρυξης 

  Υποέργο 3.1: Μελέτες 
Οργάνωσης, αποτύπωσης 
υφιστάμενης κατάστασης, 
αξιολόγησης και 
κατανομής του 
Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού στα Κ.Υ. 

CPV : 72221000-0: 
Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών 
επιχειρησιακής 
ανάλυσης 

 CPV: 79314000-8: 
Μελέτη σκοπιμότητας 

161.200,00 
Ευρώ 
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 Έργο 4: 

«Επανεκπαίδευ

ση 

Επαγγελματιών 

Υγείας στις 

Σύγχρονες 

Πρακτικές» 

(κωδικός ΟΠΣ 

ΤΑ 5187004) 

Υποέργο 4.1 : General 

Guidelines & Study,  

Υποέργο Α: Μελέτη και 

αποτύπωση Ενιαίας 

Κωδικοποίησης 

Ιατροτεχνολογικού Υλικού 

στις μονάδες Υγείας 

 CPV 73300000-5 : 

Μελέτη και εκτέλεση 

ερευνητικών και 

αναπτυξιακών 

δραστηριοτήτων 

74.400,00 Ευρώ Απόφαση 

ένταξης 

  Υποέργο Β: Μελέτη 

ωρίμανσης προγράμματος 

εκπαίδευσης 

-CPV 79314000-8 : 

Μελέτη σκοπιμότητας 

35.960,00 Ευρώ Σύμβαση 

  Υποέργο 4.2 Ανάπτυξη e-

platform για τις 

εκπαιδευτικές και λοιπές 

ανάγκες της ΠΦΥ 

 CPV 72200000-7: 

Υπηρεσίες 

προγραμματισμού 

λογισμικού και παροχής 

συμβουλών 

130.820,00 

Ευρώ 

Ολοκλήρωση 

Δημόσιας 

Διαβούλευσης 

 Έργο 5: 

«Διαχείριση 

χρονίων 

παθήσεων» 

(κωδικός ΟΠΣ 

ΤΑ 5184520 

1. Μελέτη 

αποτύπωσης υφιστάμενης 

κατάστασης και 

σχεδιασμού εφαρμογής 

Μονάδων Χρονίων 

Παθήσεων στις μονάδες Α’ 

βάθμιας Φροντίδας 

CPV 72221000-0: 

Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών 

επιχειρησιακής 

ανάλυσης 

CPV 79314000-8: 

Μελέτη Σκοπιμότητας 

173.600,00 

Ευρώ 

Απόφαση 

ένταξης 

 

5.6. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

5.6.1. Δράσεις της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά το τελευταίο τρίμηνο που το Τμήμα 

Υποδομών διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση και την απαραίτητη συνεργασία με 

εξωτερικό συνεργάτη (σύμβαση), μπορεί και ανταποκρίνεται πλήρως στις μέχρι 

σήμερα υποχρεώσεις του και πιο συγκεκριμένα: 

➢ ολοκλήρωσε και είναι διαθέσιμη προς λειτουργία η νέα καλωδίωση του κτηρίου 

με τις θέσεις εργασίας του ημιώροφου να λειτουργούν κανονικά, του 1ου ορόφου 

να αναμένουν τους χρήστες και αυτή του μισού από τον 4ο όροφο να έχει γίνει 

ζεύξη με την κεντρική. 

➢ εγκαταστάθηκαν, ρυθμίστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία όλοι οι νέοι υπολογιστές 

και πλέον όλος ο διαθέσιμος εξοπλισμός υπολογιστών είναι σε πλήρη λειτουργία. 

➢ ολοκληρώθηκε και λειτουργεί κανονικά η αναγκαία αναβάθμιση του δικτυακού 

εξοπλισμού του χώρου που χρησιμοποιείται ως Computer Room, με παράλληλη 

προσθήκη συσκευών (switch και patch panels) και ολοκληρώθηκε η μεταφορά του 

σε νέα μεγαλύτερη καμπίνα.  
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➢ αξιοποιήθηκε η Καμπίνα και το switch που βρίσκονταν στο Computer Room, 

μεταφερόμενο στον 4ο όροφο, όπου έγινε η ζεύξη που αναφέρεται στο (1). 

➢ το λογισμικό του οικονομικού - λογιστικού που φιλοξενείται στο Computer Room, 

δεν απαιτεί παρεμβάσεις από το Τμήμα μας και η υποστήριξη περιορίζεται στη 

δημιουργία συνδέσεων απομακρυσμένης εργασίας και διευκόλυνσης εισόδου στο 

χώρο από το προσωπικό της εταιρείας που μας το διαθέτει. 

➢ ο κεντρικός server δεν παρουσιάζει προβλήματα, ωστόσο, όπως θα αναφερθεί και 

στο δεύτερο μέρος αυτού του προγραμματισμού για το νέο έτος, θα χρειαστεί 

αναβαθμίσεις, προσθήκη αδειών και επανεγκατάσταση του συνόλου του 

λειτουργικού του. 

➢ σχετικά με το παρατηρητήριο τιμών, το οποίο φιλοξενείται στο Computer Room 

έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα και σύντομα θα υπάρξουν 

προτάσεις από αυτούς. 

➢ στην περίοδο αυτή λειτουργεί και ο νέος ιστότοπος της υπηρεσίας EKAPY.GOV.GR. 

 

Με την ολοκλήρωση του έτους, πάρα τις ελλείψεις, έχουμε καταφέρει τα προβλήματα 

να περιορίζονται στο bandwidth της σύνδεσης του κτηρίου και τις περιορισμένες 

δυνατότητες του παλαιού αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου. 

 

5.6.2.  Προγραμματισμός Δράσεων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

Η Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 

προγραμματίζει τις παρακάτω δράσεις: 

➢ Προγραμματισμός της αναβάθμισης της γραμμής σύνδεσης με το διαδίκτυο, 

καθώς αυτή τη στιγμή δεν διατίθεται οπτική ίνα για να αυξηθεί το bandwidth. 

➢ Προγραμματισμός αντικατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου με voip, καθώς το 

υπάρχον είναι αναλογικό και δεν μπορεί να υποστηρίξει πολλές σύγχρονες 

εργασίες. Ο φορέας είναι προγραμματισμένο να ενταχθεί στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ_2, όμως 

δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ούτε σαφής χρόνος έναρξης λειτουργίας για τον 

φορέα μας.  

➢ Προγραμματισμός προμήθεια νέου server με κατάλληλες άδειες (αριθμητικά), να 

στηθεί νέο domain για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας. Ακολούθως, ο 
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προηγούμενος server με αναβαθμίσεις και νέες εγκαταστάσεις λειτουργικού και 

λογισμικού, θα λειτουργεί παράλληλα με τον κυρίως (το νέο server) 

διασφαλίζοντας πλήρως την μη διακοπή των εργασιών της υπηρεσίας ακόμα και 

με την εμφάνιση προβλημάτων, όπως για παράδειγμα υλικού (hardware).  

➢ Προγραμματισμός, επείγουσας και αναγκαίας προμήθειας και εγκατάστασης 

κεντρικού λογισμικού για ιούς με δυνατότητα στοιχειωδών λειτουργιών τύπου 

firewall, αφού αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουμε κανένα από τα δύο. 

➢ Προγραμματισμός κάλυψης αναγκών σε υλικό και λογισμικό για 5ετή λειτουργία 

εφαρμογών που θα χρειαστεί να φιλοξενηθούν στο domain μας. 

➢ Τέλος προτείνεται η εγκατάσταση των νέων εφαρμογών στο κυβερνητικό νέφος, 

όπου αυτό είναι εφικτό.  

 

6. Διεθνείς Συνεργασίες - Συμφωνίες και Συνεργασίες με εξωτερικούς 

συμβούλους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εθνικής Κεντρικής 

Αρχής Προμηθειών Υγείας 

 

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. προχώρησε σε συνεργασίες και προγραμματισμό δράσεων με τη Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου, το Υπουργείο Οικονομικών, την ΕΑΑΔΗΣΥ, τον Ε.Ο.Φ., το 

Υπουργείο Υγείας και την Προεδρία της Κυβέρνησης. 

Επιπρόσθετα έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

για συμμετοχή σε έρευνα και ανάπτυξη προτάσεων στον τομέα των προμηθειών.  

Τέλος, συμμετείχαμε στο 1st Pan-European Hospital & Healthcare Procurement 

Summit, με διοργανωτή το European health public procurement alliance στις Βρυξέλλες 

τον Σεπτέμβριο του 2022, 

καθώς και στο "EIC Innovation Procurers Day που διοργανώθηκε σε συνεργασία της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. 

 

7. Σχεδιασμός για την προκήρυξη νέων κεντρικών διαγωνισμών  

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. στα πλαίσια του προγραμματισμού των προμηθειών, υλικών και 

υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Πλάνου 

Κεντρικοποιήσης Προμηθειών, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του έτους 
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2022, πραγματοποίησε μια σειρά δράσεων που σαν σκοπό είχαν να καθοριστούν τα 

είδη που θα αποτελέσουν αντικείμενο κεντρικών διαγωνισμών. 

 

Συγκεκριμένα: 

Έχει δημιουργηθεί ένα άτυπο δίκτυο επικοινωνίας και ανατροφοδότησης με τα 

τμήματα προμηθειών των επτά Υ.Πε., αλλά και τα τμήματα προμηθειών των φορέων 

του άρθρου 7, του ν.4865/2021 ώστε να υπάρχει μια στενή συνεργασία, ανταλλαγή 

απόψεων και συλλογή δεδομένων αναφορικά με τα είδη που θα αποτελέσουν 

αντικείμενο κεντρικών διαγωνισμών. 

Ζητήθηκαν και αναλύθηκαν συμβάσεις των ετών 2021 -2022 για υπηρεσίες και 

κατηγορίες υλικών. 

Μέσω της οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και του B.I. Health (στο οποίο 

αποκτήσαμε πρόσβαση το 2022) αντλήθηκαν οικονομικά στοιχεία ώστε να αναλυθούν 

και διασταυρωθούν με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία που αντλήθηκαν από τα 

νοσοκομεία, στο βαθμό που η σύγκριση ήταν εφικτή λόγω της διαφορετικότητας στην 

κωδικοποίηση των υλικών, καθώς και λοιπών ζητημάτων διαλειτουργικότητας.  

Ως αποτέλεσμα των ως άνω συνεργασιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου 

δράσης, για την διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται 

η επιλογή συγκεκριμένων ιατροτεχνολογικών ειδών για την προμήθεια των οποίων θα 

διενεργηθούν κεντρικοί διαγωνισμοί. 

Στο παρόν πλάνο κεντρικοποίησης ως αναθέτουσες αρχές, εκτός από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. η 

οποία αποτελεί την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) θα οριστούν κατόπιν 

εισηγήσεως από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, οι 7 

Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) οι οποίες θα αποτελέσουν τις Κεντρικές Αρχές 

Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διενέργεια κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών για την 

κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του Ν 4865/2021 του ακόλουθου 

σχεδιασμού. 
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8. Αποτύπωση του Επιχειρησιακού Πλάνου της Κεντρικοποίησης των 

Προμηθειών υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών για τα έτη 2023-

2025 

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4412/2016 η Ε.Κ.Α.Π.Υ. λειτουργεί ως εθνική κεντρική 

αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας των ακολούθων ειδών: 

➢ ιατροτεχνολογικών, 

➢ υγειονομικών, 

➢ φαρμακευτικών αγαθών 

➢ συναφών υπηρεσιών, 

Από την οικονομική έκθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, τη δαπάνη των 

φορέων όπως προκύπτει από τις αναλώσεις των φορέων του Ε.Σ.Υ. και λαμβάνοντας 

υπόψη τα στοιχεία που δηλώνουν στο πρόγραμμα Β.Ι. Health του Υπουργείου Υγείας, 

η Ε.Κ.Α.Π.Υ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν.4412/2016 ως Ε.Κ.Α.Α. έχει 

καθορίσει τους όρους της ομαδοποίησης των συμβάσεων με σκοπό την εκκίνηση της 

διαδικασίας για τη διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών. 

Στόχος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι η διενέργεια κεντρικών που αφορούν τους φορείς του 

άρθρου 7 του Ν 4865/2021. 

Από τα ανωτέρω η επιλογή των ειδών ανά κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις CPV και οι κατηγορίες, οι ομάδες και οι διαγωνιστικές διαδικασίες 

που προτείνονται για τη διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών παρουσιάζονται στις 

παραγράφους 5.4.3.2 για Υλικά και προϊόντα και 5.4.3.3 για Υπηρεσίες ανωτέρω.  

Οι σχετικές διαδικασίες σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο, ή θέσης σε ισχύ δυναμικών 

συστημάτων αγορών για τα ανωτέρω είδη ή τις υπηρεσίες, θα εκκινήσουν από τα έτη 

2023-2024 και έπειτα και θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών από τα έτη 2023-2024 και 

εφεξής. 

 

Για την μεταβίβαση αρμοδιότητας στις Υγειονομικές Περιφέρειες, παροχής κεντρικών 

δραστηριοτήτων ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.), απαιτείται η έκδοση απόφασης 

του Υπουργού που προΐσταται της καθ’ ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ, μετά από σχετική 

απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΑΠΥ (άρθρο 41 του Ν.4412/16).   
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9. Οργανωτικές αναπροσαρμογές της Ε.Κ.Α.Π.Υ προκειμένου να 

μπορέσει να υλοποιήσει τους Στρατηγικούς στόχους της.  

 

Για την επίτευξη των στόχων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. σημαντικά θεωρούνται τα ακόλουθα: 

1)  Η ολοκλήρωση της δημιουργίας του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης 

ιατροφαρμακευτικών και αναλώσιμων ειδών και με υποχρέωση υιοθέτησης του 

από όλους τους φορείς εποπτείας της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. 

2) Η ανάπτυξη και η χρήση των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων. Η 

Ε.Κ.Α.Π.Υ. συνεργάζεται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους 

άλλους αρμοδίους φορείς, για την αναμόρφωσης του συστήματος ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αρχικά την ανάπτυξη των συστημάτων Ηλεκτρονικής 

παραγγελίας, Ηλεκτρονικής τιμολόγησης, Ηλεκτρονική καταγραφή της παράδοσης 

του υλικού και Ηλεκτρονικής πληρωμής τα οποία προβλέπονταν από το σύστημα, 

αλλά δεν έχουν μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί.  

Επίσης με εργαλείο το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF) έχει προγραμματιστεί προμήθεια 

πλήθος νέων ψηφιακών εφαρμογών και νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την 

υποβοήθηση της Ε.Κ.Α.Π.Υ. στο έργο της, δίνοντας προτεραιότητα στην εφαρμογή 

κεντρικών εργαλείων προμηθειών ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τη 

λειτουργία του τομέα της Υγείας. 

3)  Η δημιουργία μητρώου προμηθευτών στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένοι όλοι 

οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες. 

4)  Η στελέχωση της υπηρεσίας από μόνιμους υπαλλήλους η οποίοι θα εργαστούν και 

θα αποκτήσουν εμπειρία στο αντικείμενο με προοπτική να παραμείνουν στην 

υπηρεσία ώστε να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και η εμπειρία που έχουν αποκομίσει. 

5) Υλοποίηση της μελέτης για κτιριακή αναβάθμιση του κτιρίου όπου στεγάζεται η 

Ε.Κ.Α.Π.Υ., λόγω του ότι το κτίριο επί της οδού Αβέρωφ 12Α όπου στεγάζεται ο 

φορέας είναι παλαιό και χρήζει συντηρήσεων επισκευής και λειτουργικής 

ανανέωσης. 

6) Αναμένεται η νέα νομοθετική ρύθμιση για την λειτουργία της Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία 

στοχεύει στη δημιουργία μιας ακόμη πιο ευέλικτης υπηρεσίας, με νέα δομή, 
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προσθήκη και συγχώνευση Διευθύνσεων, αλλά και τον ανασχηματισμό των 

τμημάτων των υπαρχουσών Διευθύνσεων. 

 

10. Στρατηγικοί στόχοι της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας 

(Ε.Κ.Α.Π.Υ.) 2023-2025 

Στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης, έγινε περισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη 

για προμήθεια του απαραίτητου υγειονομικού εξοπλισμού χωρίς καθυστερήσεις, 

προσκόμματα και υπερτιμολογήσεις. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. κατανοώντας την επιτακτική ανάγκη 

για κάλυψη των προμηθειών στο χώρο της υγείας, χωρίς καθυστερήσεις και με 

κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διασφαλίζουν καλύτερες τιμές και διαφάνεια 

προχωρά σε μια στρατηγική στοχοθεσία που με τα επιμέρους υποστηρικτικά μέτρα και 

δράσεις που θα περιβάλουν τους στόχους της θα συμβάλει σε περαιτέρω απλοποίηση 

και διαφάνεια των διαγωνιστικών διαδικασιών τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο 

και για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, και θα διασφαλίσει την 

απρόκοπη προμήθεια ποιοτικών υλικών για όλους τους φορείς του άρθρου 7, 

ν.4865/2021. 

Στόχοι της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για τα έτη 2023-2025 είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής 

ικανότητας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την απόσπαση έμπειρων στελεχών από φορείς του άρθρου 

7 του ν.4865/2021, την στελέχωση του διευρυμένου οργανογράμματος της Εθνικής 

Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας αλλά και την υιοθέτηση πληροφοριακών 

συστημάτων για τη βελτιστοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών υποστήριξης για την 

εκπλήρωση του οράματος και των σκοπών της όπως αναφέρθηκαν στην ενότητα 4.1.. 

Η βασική στοχοθεσία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. μπορεί να περιγραφή σε έξι βασικούς άξονες - 

πυλώνες που περικλείουν και προϋποθέτουν όλους τους επιμέρους στόχους που θα 

οδηγήσουν στην επίτευξη του οράματος του οργανισμού: 

1. Αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. 

2. Αναβάθμιση του πλαισίου Προμηθειών μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, έκδοση 

εγκυκλίων και υιοθέτηση προτύπων που αποσαφηνίζουν και καταστούν σαφές το 

πλαίσιο των κεντρικών προμηθειών και διαγωνιστικών διαδικασιών σε όλους τους 

εμπλεκόμενους. Ταυτόχρονα με την εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της 

ενιαίας κωδικοποίησης εξασφαλίζεται η αδιάκοπτη και αξιόπιστη μεταφορά των 
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δεδομένων προς και από τους εποπτευόμενους φορείς στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η σύντμηση 

του χρόνου υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και η ολοκλήρωση των 

διαγωνιστικών διαδικασιών. 

3. Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί το πρώτο 

βήμα στην προσπάθεια για μείωση του χρόνου διεξαγωγής των διαγωνιστικών 

διαδικασιών και της αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την 

σύσταση επιτροπών και την έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Ενιαία κωδικοποίηση. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια και 

φορείς του άρθρου 7, ν. 4865/2021, κατανοώντας τη σημασία της ενιαίας 

κωδικοποίησης που θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για την ομαλή λειτουργία ενός 

αποτελεσματικού μηχανισμού κεντρικοποίησης των προμηθειών προχώρησε στην 

μελέτη και σύσταση επιτροπής κωδικοποίησης των ιατροτεχνολογικού υλικού και 

υπηρεσιών. Παράλληλα έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης σχετική μελέτη για την 

προετοιμασία και παράδοση της νέας κωδικοποίησης όπου θα ακολουθεί τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς.  

5. Η υποχρέωση για πραγματοποίηση κεντρικών διαγωνισμών που αφορούν 

τουλάχιστον το 40% της αξίας των ιατροτεχνολογικού υλικού, προϊόντων και 

υπηρεσιών του συνόλου των φορέων του άρθρου 7, ν.4865/2021. 

6. Σχεδιασμός για Κεντρική Διαχείριση του Νοσοκομειακού Φαρμάκου βάσει της 

οποίας, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. γίνεται κεντρικός αγοραστής φαρμάκων για το σύνολο των 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.. 

7. Εκπαίδευση και συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού 
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ENOTHTA B 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) 

Υλοποίηση των βασικών στόχων καθώς και των επιμέρους υποστηρικτικών 

μέτρων για την υλοποίηση των Στρατηγικών Στόχων. 

 

Β.1 - Στρατηγικός Στόχος 1 – Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της 

Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) 

 

Μέσω του 1ου στρατηγικού στόχου, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. επιδιώκει στην ενδυνάμωση και την 

βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών δομών της, την πλήρη 

χαρτογράφηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, την έκδοση 

εγκυκλίων και υιοθέτηση προτύπων προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει το 

όραμά της, και την αποστολή της, και να φέρει εις πέρας το σύνολο του στρατηγικού 

της σχεδίου σε βάθος τριετίας. 

Άξονες προτεραιότητας 

 

Β.1.1  Αποτύπωση και αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης 

Δράσεις 

Δ.1.1  Αποτύπωση της οργανωτικής διάρθρωσης και στελέχωσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 

αξιολόγηση και διαθρωτικές κινήσεις. 

Δ.1.2  Υιοθέτηση προτύπων, έκδοση νομοθετικών ρυθμίσεων ή εγκυκλίων που θα 

καθιστούν σαφή το στρατηγικό σχεδιασμό και τη στοχοθεσία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 

Δ.1.3 Αποτύπωση των στρατηγικών επιλογών και των δράσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 

αναφορικά με την διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών και ενημέρωση των 

εποπτευόμενων φορέων. 

 

Η δράση αυτή αφορά την καταγραφή του προσωπικού, την οργανωτική λειτουργία, την 

ποιοτική αξιοποίηση του υφιστάμενου και μελλοντικού προσωπικού καθώς και κάθε 

άλλο θέμα που σχετίζεται με την λειτουργία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (κτιριακό, υποδομές 

εξοπλισμό κλπ). 
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Καταγράφονται διαδικασίες που διέπουν τον οργανισμό από την έναρξη της 

λειτουργίας του, καταργούνται πρότυπα ή και υιοθετούνται πιθανά νέα πρότυπα. 

Επίσης η δράση αφορά στην γνωστοποίηση της συνεχούς παρουσίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 

στον σχεδιασμό και υλοποίηση κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών, την καλλιέργεια 

αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης με τους εποπτευόμενους φορείς αλλά και 

οικονομικούς φορείς.  

Με αυτό τον τρόπο η Ε.Κ.Α.Π.Υ. θα μπορέσει να προγραμματίσει με ασφάλεια τις 

δράσεις της και θα είναι σε θέση να υλοποιήσει στο άμεσο μέλλον την πραγματοποίηση 

όλων των στρατηγικών στόχων και δράσεων της επόμενης τριετίας. 

 

Β.1.2. Οργανωτική ανάπτυξη της ΕΚΑΠΥ 

Δράσεις 

Δ.1.4 Σύνταξη σχεδίου εσωτερικού κανονισμού του οργανισμού και καθηκοντολόγιου 

υπηρεσίας. Στον ιδρυτικό νόμο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. περιλαμβάνεται ένα αρχικό 

οργανόγραμμα το οποίο επέτρεψε στον οργανισμό να λειτουργήσει σε 

ικανοποιητικό επίπεδο τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας 

του. Αποτελεί άμεση προτεραιότητα της Ε.Κ.Α.Π.Υ. η σύνταξη σχεδίου του 

οργανισμού.  

Δ.1.5. Εκκίνηση των διαδικασιών για ανανέωση των συμβάσεων των είδη 

υπηρετούντων επικουρικών υπαλλήλων, εκκίνηση διαδικασιών για την 

πρόσληψη του Στελεχιακού Δυναμικού των οριζόμενων θέσεων βάσει του 

Ν. 4472/2017 μέσω διαγωνισμών Α.Σ.Ε.Π. και δημοσίευση Προσκλήσεων 

Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Προσωπικού βάσει του Ν. 4440/2016.  

Δ.1.6 Δημιουργία και διατήρηση Μητρώου ειδικών επιστημόνων για την κάλυψη 

εξειδικευμένων αναγκών αλλά και του Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων 

σύμφωνα με το άρθρο 14, ν.4865/2021, το οποίο συγκροτείται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας.  
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Β.1.3. Ανάπτυξη διεθνών σχέσεων με αντίστοιχους οργανισμούς και δίκτυα 

προμηθειών 

 

Προκειμένου η Ε.Κ.Α.Π.Υ. να λειτουργεί ως ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός οργανισμός, 

οφείλει να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των προμηθειών υγείας, 

επιδιώκοντας συστηματικά την ανάπτυξη δικτύωσης, την επαφή με άλλες αρχές 

προμηθειών, καθώς και την συμμετοχή σε συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις. 

Η συμμετοχή σε διεθνείς συζητήσεις για επίκαιρα θέματα στον τομέα των προμηθειών 

υγείας, η ανταλλαγή απόψεων για τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου και η 

μεταφορά τεχνογνωσίας που μπορεί να προσφέρει η συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα, 

σχετικά με τον τομέα προμηθειών υγείας, κρίνεται ότι θα βοηθήσει καταλυτικά την 

Ε.Κ.Α.Π.Υ. να εκπληρώσει τους στόχους της και να υλοποιήσει το όραμά της.  

Δράσεις 

Δ.1.7 Ανάπτυξη δικτύωσης και επαφών τόσο με τους εποπτευόμενους φορείς αλλά 

κυρίως με οργανισμούς και αρχές που πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις των 

κεντρικών προμηθειών. 

Δ.1.8 Συμμετοχή σε θεσμικές ενώσεις, forum, συνέδρια, αλλά και επισκέψεις ή 

τηλεδιασκέψεις για ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντίστοιχους φορείς που 

δραστηριοποιούνται σε κράτη της Ε.Ε.. 

 

 

Β2. Στρατηγικός Στόχος 2 – Αναβάθμιση του πλαισίου Προμηθειών, 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

 

Μέσω του δεύτερου στρατηγικού στόχου, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. καταγράφοντας αρχικά τις 

υπάρχουσες δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων, επιδιώκει να συμβάλλει: 

α) στην βελτίωση της αξιοπιστίας των προσλαμβανόμενων δεδομένων, 

β) στην σύντμηση του χρόνου υποβολής των δεδομένων από τους φορείς, 

γ) στην διασύνδεση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων στο βαθμό που 

αυτά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 

δ) στην καθιέρωση κοινών πρότυπων και διαδικασιών 
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ε) στην κάλυψη μέσω της δημιουργίας νέων πληροφοριακών εργαλείων των 

υφιστάμενων ελλείψεων.  

 

Β.2.1 Καταγραφή Δεδομένων που παρέχονται από τα υπάρχοντα πληροφοριακά 

συστήματα των φορέων υγείας 

 

Στο πλαίσιο του διοικητικού και επιχειρησιακού εκσυγχρονισμού του δημόσιου 

συστήματος υγείας, επιχειρείται εδώ και αρκετό καιρό η σταδιακή ενσωμάτωση νέων, 

σύγχρονων πληροφοριακών εργαλείων ικανών να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα 

την συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, απλοποιώντας παράλληλα τις 

μέχρι σήμερα καθιερωμένες, χρονοβόρες και αναποτελεσματικές διαδικασίες. Είναι 

δεδομένο ότι τα πληροφοριακά συστήματα που ήταν διαθέσιμα, αδυνατούσαν να 

επιτελέσουν επαρκώς τον ρόλο για τον οποίο σχεδιάστηκαν σε μια σύγχρονη κοινωνία 

της πληροφορίας. 

Σήμερα η ΕΚΑΠΥ εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με νέο Πληροφοριακό Σύστημα, και με 

πλήθος ψηφιακών εφαρμογών που έχουν στόχο την αναβάθμιση τόσο της 

λειτουργικότητας των αναγκών της όσο και της ασφαλέστερης συγκέντρωσης των 

απαιτούμενων πληροφοριών.  

Η καταγραφή και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα υπάρχοντα 

πληροφοριακά συστήματα, θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας 

για τις υπάρχουσες δυνατότητες συλλογής, παρακολούθησης και επεξεργασίας 

δεδομένων αλλά και για την αλληλεπίδραση των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ 

τους. 

 

Β.2.1 Καταγραφή μηχανογραφικών συστημάτων των εποπτευόμενων φορέων και 

πεδίων μητρώων ειδών και προμηθευτών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας 

τους, των δυνατοτήτων διασύνδεσής και μελλοντικής αναβάθμισης τους. 

 

Η παραπάνω δράση αναλύεται στα παρακάτω θεματικά πεδία: 

1. Μηχανογραφικά συστήματα σε χρήση: Για την εκπλήρωση των στόχων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 

αποτελεί βασική πληροφορία η ύπαρξη και τα είδη των λογισμικών συστημάτων που 

χρησιμοποιούνται από το σύνολο των υγειονομικών μονάδων. 
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2. Πεδία Μητρώων Ειδών των Επιμέρους συστημάτων: Η καταγραφή και ανάλυση των 

υπαρχόντων πεδίων των επιμέρους ειδών είναι απαραίτητη για την οριστικοποίηση 

ενός προτύπου Μητρώου Ειδών και Υπηρεσιών με ενιαίο κωδικό είδους που να 

καλύπτει καθολικά τις ανάγκες του συστήματος Υγείας. 

3. Ύπαρξη Πεδίων για την καταχώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών: Ομοίως, 

όπως παραπάνω, η καταγραφή της ύπαρξης πεδίου ή πεδίων τεχνικών προδιαγραφών 

στα επιμέρους συστήματα είναι προϋπόθεση για την δημιουργία ενός ενιαίου 

Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών που θα εφαρμόζεται καθολικά σε όλους τους 

φορείς παροχής υγείας της χώρας. 

4. Δυνατότητα μετασχηματισμού Ειδών σύμφωνα με την μονάδα μέτρησης ανάλωσης: Για 

την αποφυγή τυπικών λογιστικών λαθών που οφείλονται σε μετασχηματισμούς ειδών 

(π.χ. αγοράζουμε κουτιά αλλά καταναλώνουμε κομμάτια) πρέπει να υφίσταται η 

δυνατότητα άμεσης μεταβολής και αυτόματης μετατροπής μονάδων μέτρησης των 

ειδών. 

5. Πεδία Μητρώων Προμηθευτών των Επιμέρους συστημάτων: Η καταγραφή και ανάλυση 

των υπαρχόντων πεδίων των επιμέρους αρχείων προμηθευτών είναι απαραίτητη για 

την οριστικοποίηση ενός προτύπου Μητρώου Προμηθευτών με ενιαίο κωδικό ανά 

προμηθευτή που να καλύπτει καθολικά τις ανάγκες του συστήματος Υγείας. 

6. Ύπαρξη συστημάτων παρακολούθησης συμβάσεων: Η καταγραφή της ύπαρξης τέτοιων 

συστημάτων στα επιμέρους λογισμικά συστήματα είναι αναγκαία για την επιτέλεση 

των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ώστε να αντλούνται οι απαραίτητες πληροφορίες που 

αφορούν στην παρακολούθηση της σωστής εκτέλεσης των συμβάσεων. 

 

Β.2.2 Καταγραφή διοικητικών διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων 

σχετικών με τη διαχείριση των αποθεμάτων 

Δράση 

Δ.2.1  Καταγραφή διοικητικών και λειτουργικών διαδικασιών των 

πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν στην διαχείριση των 

αποθηκών. 

Η παραπάνω δράση θα εστιάσει στα εξής πεδία: 
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1. Μορφές και λειτουργίες Αποθηκευτικών μονάδων και αντίστοιχων διαχειρίσεων: 

Καταγραφή των διαχειριστικών μονάδων των κόμβων της αλυσίδας προμηθειών που 

παραγγέλνουν, διακινούν ή αναλώνουν ιατροφαρμακευτικό υλικό. 

2. Διαδικασίες Παραγγελιών/Διαγωνισμών: Καταγραφή των τηρούμενων διαδικασιών 

παραγγελιών και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών σε επίπεδο υγειονομικής 

μονάδας. 

3. Διαδικασίες Παραλαβής Ειδών και υπηρεσιών: Καταγραφή των τηρούμενων 

διαδικασιών παραλαβής ειδών και υπηρεσιών σε επίπεδο υγειονομικής μονάδας. 

4. Διαδικασίες Εσωτερικής διακίνησης Ειδών και τρόποι καταγραφής αυτών: Καταγραφή 

των τηρούμενων διαδικασιών ενδοδιακίνησης των ειδών σε επίπεδο υγειονομικής 

μονάδας (π.χ. από Αποθήκη σε Κλινική Χ.) και καταγραφή του είδους των 

παραστατικών που χρησιμοποιούνται για αυτή την εσωτερική διακίνηση- ανάλωση.  

 

Β.2.3 Καταγραφή δυνατότητας Διασύνδεσης και Διαλειτουργικότηταςτων 

υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 

Ο βαθμός στον οποίο τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα επικοινωνούν μεταξύ 

τους, καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τις αναγκαίες για τη διακίνηση της πληροφορίας 

ανθρωποώρες, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την αποφυγή τυπικών λογιστικών λαθών, 

τα οποία επηρεάζουν το σύνολο της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης και το 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό κεντρικών προμηθειών 

Δράση 

Δ.2.2. Καταγραφή διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων 

Η παραπάνω δράση θα εστιάσει στα εξής πεδία: 

1. Ύπαρξη Αυτοματοποιημένων ενημερώσεων αποθηκών και αναλώσεων 

2. Ύπαρξη συστημάτων reporting ή/και διασύνδεσης με τις πλατφόρμες ΕΣΗΔΗΣ, 

ΚΗΜΔΗΣ, ΒΙ Health 

3. Ύπαρξη δυνατοτήτων διασύνδεσης μηχανογραφικών συστημάτων των υγειονομικών 

μονάδων 
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Β.2.4 Καθιέρωση κοινών διαδικασιών και προτύπων 

Η διασφάλιση συλλογής αξιόπιστων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (realtime) που 

θα αφορούν στις προμήθειες, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει: 

α) στην αποτελεσματικότερη εποπτεία των διαδικασιών για την προμήθεια 

ιατροφαρμακευτικών υλικών και υπηρεσιών και 

β) θα δώσει νέες δυνατότητες για επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, 

οδηγώντας σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και έγκαιρο προγραμματισμό. 

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό βήμα για την απρόσκοπτη λειτουργία και τον 

αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκομένων στις προμήθειες φορέων, 

εκτιμάται ότι θα αποτελέσει η καθιέρωση κοινών προτύπων και διαδικασιών 

οδηγώντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την διενέργεια διαγωνιστικών 

διαδικασιών και στη σημαντική μείωση των προβλημάτων που αφορούν τόσο στην 

διεξαγωγή διαγωνισμών όσο και στην συγκέντρωση και ανάλυση των απαιτούμενων 

δεδομένων. 

Ο συγκεκριμένος άξονας προτεραιότητας περιλαμβάνει εκτός από τις διαδικασίες και 

τα έγγραφα που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες και άλλους τομείς που 

διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην απρόσκοπτη συνεργασία και τον συντονισμό όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων όπως το ενιαίο μητρώο τεχνικών προδιαγραφών, η Ενιαία 

Κωδικοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών κ.α. 

 

 

Β3 - Στρατηγικός στόχος 3 - Δημιουργία ενιαίου μητρώου τεχνικών 

προδιαγραφών 

 

Η καταγραφή και ανάλυση του υπάρχοντος πλαισίου για την έκδοση τεχνικών 

προδιαγραφών αποτελεί το πρώτο βήμα στην προσπάθεια για μείωση του χρόνου 

διεξαγωγής των διαγωνιστικών διαδικασιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που σχετίζονται με την σύσταση επιτροπών και την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών. 

Έχοντας αποτυπώσει ξεκάθαρα το υπάρχον πλαίσιο, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. θα πρέπει να καλέσει 

όλους τους αρμόδιους φορείς σε διαβούλευση έχοντας ως στόχο την καταγραφή 

υπαρχόντων προβλημάτων και την κατάθεση συγκεκριμένων λύσεων που θα 
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διευκολύνουν όλους τους φορείς του Ε.Σ.Υ. στην σύσταση τεχνικών προδιαγραφών και 

στην ομαλή εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών. 

Οι προτάσεις που θα προκύψουν από την διαβούλευση, θα χρησιμοποιηθούν για την 

σταδιακή καθιέρωση μιας ενιαίας διαδικασίας σύστασης επιτροπών τεχνικών 

προδιαγραφών και της αντίστοιχης έκδοσης τεχνικών προδιαγραφών για τους 

διαγωνισμούς που αυτό απαιτείται. 

Οι διαδικασίες αυτές θα υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση, δοκιμάζοντας τις νέες 

λύσεις που θα προκύψουν από την διαβούλευση, προκειμένου να αρχίσουν να 

παράγονται ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που θα χρησιμοποιούνται καθολικά από το 

σύνολο του Ε.Σ.Υ..  

 

Δράσεις 

Δ.3.1. Καταγραφή τρέχουσας κατάστασης και πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών. Η 

καταγραφή και η αξιολόγηση της μεθόδου που χρησιμοποιείται μέχρι 

σήμερα για την σύσταση και λειτουργία των επιτροπών σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών, καθώς και του τρόπου σύνταξης των τεχνικών 

προδιαγραφών αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την σύνταξη από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. 

προτάσεων ορθολογισμού του συστήματος. 

Δ.3.2. Σύνταξη σχεδίου σύστασης και λειτουργίας επιτροπών 

Δ.3.3. Επικαιροποίηση της μεθοδολογίας σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 

Δ.3.4. Διαβούλευση με τα συλλογικά όργανα του ιατρονοσηλευτικού τομέα για την 

στελέχωση των επιτροπών έκδοσης τεχνικών προδιαγραφών. Οι προτάσεις 

που θα συνταχθούν από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. θα αποτελέσουν αντικείμενο 

διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να γίνει 

εφικτή η ενιαία μεθοδολογία σύστασης και λειτουργίας των επιτροπών 

καθώς και η ενιαία μεθοδολογία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 

Δ.3.5. Σταδιακή πιλοτική εφαρμογή παραγόμενων πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών. 

Η εφαρμογή των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών θα ξεκινήσει σταδιακά για 

επιλεγμένα είδη και υπηρεσίες προκειμένου να είναι εφικτή η συνεχής 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συμφωνηθέντων μεθόδων.  

Δ.3.6. Οριστική Υιοθέτηση τεχνικών προδιαγραφών. Ο τελικός στόχος είναι η 

δημιουργία ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για όλα τα είδη και τις 
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προσφερόμενες στο Ε.Σ.Υ. υπηρεσίες, προκειμένου να αποφεύγονται 

δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες του 

συστήματος υγείας. 

 

Β.4. Στρατηγικός στόχος 4 - Ενιαία Κωδικοποίηση Προϊόντων και 

Υπηρεσιών 

 

Η εφαρμογή ενιαίων προτύπων κωδικοποίησης ιατροτεχνολογικών υλικών κρίνεται ως 

απαραίτητη συνθήκη για την ομαλή λειτουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 

κεντρικοποίησης προμηθειών. 

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς θα εξετάσει τις δυνατότητες που 

υπάρχουν για την εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης και θα ξεκινήσει 

την πιλοτική εφαρμογή του. 

Η χρήση ενός συστήματος ενιαίας κωδικοποίησης σε όλους τους φορείς δημόσιας 

υγείας θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και πιο αξιόπιστη επεξεργασία των 

δεδομένων, θα βελτιώσει την επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ των φορέων και 

θα διευκολύνει τον έλεγχο και την εποπτεία των κεντρικοποιημένων προμηθειών από 

την Ε.Κ.Α.Π.Υ..  

Δράσεις 

Δ. 4.1. Αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των επιλογών για την εφαρμογή ενιαίας 

κωδικοποίησης/κατηγοριοποίησης. Η καταγραφή των χρησιμοποιούμενων 

πληροφοριακών συστημάτων των φορέων υγείας θα καταδείξει τις 

δυνατότητες και τις υφιστάμενες επιλογές για την εφαρμογή μίας ενιαίας 

κωδικοποίησης μητρώων.  

Δ.4.2. Υιοθέτηση συστήματος ενιαίας κωδικοποίησης/κατηγοριοποίησης. Η υιοθέτηση 

ενιαίας κωδικοποίησης θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με τους 

φορείς υγείας και τις εταιρείες που εγκατέστησαν και συντηρούν τα 

πληροφοριακά συστήματα των φορέων. 

Δ.4.3. Πιλοτική εφαρμογή. Η εφαρμογή της ενιαίας κωδικοποίησης θα ξεκινήσει 

σταδιακά, με επιλεγμένα υλικά και θα υπόκειται σε αξιολόγηση για την 
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αποτελεσματικότητά της, και τις δυνατότητες που προσφέρει στους χρήστες 

της(Ε.Κ.Α.Π.Υ., Υ.Πε. και νοσοκομεία). 

Δ.4.4. Καθολική χρήση της ενιαίας κωδικοποίησης σε όλους τους φορείς παροχής 

δημόσιας υγείας. Ο τελικός στόχος είναι το σύστημα της ενιαίας 

κωδικοποίησης που θα δοκιμαστεί πιλοτικά να επεκταθεί σε όσο το δυνατόν 

περισσότερα υλικά και να υιοθετηθεί από το σύνολο των φορέων του 

συστήματος υγείας.  

 

Β.5 - Στρατηγικός στόχος 5 - Συστηματοποίηση των διαγωνιστικών 

διαδικασιών  

 

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον συντονισμό των διαγωνιστικών 

διαδικασιών από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., είναι απαραίτητη η τυποποίηση των διαγωνιστικών 

διαδικασιών και η εφαρμογή κοινών πρακτικών από το σύνολο των φορέων του 

συστήματος υγείας. Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. θα πρέπει να εκκινήσει μια δράση 

συντονισμού που θα αφορά στην συστηματοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών, 

την υιοθέτηση προτύπων και την εφαρμογή κοινών πρακτικών από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς. 

Δράσεις 

Δ.5.1. Ανάλυση και αξιολόγηση σε συνεργασία με τις Υ.Πε. και τα νοσοκομεία, του 

συνόλου των διαδικασιών που προβλέπονται για την εκκίνηση, δημοσίευση 

και ολοκλήρωση κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας. Η δράση αυτή θα 

επιτρέψει τον εντοπισμό προβλημάτων στις διαγωνιστικές διαδικασίες και 

την παραγωγή προτάσεων αντιμετώπισης τους, οι οποίες θα κοινοποιηθούν 

στο σύνολο των φορέων του συστήματος υγείας.  

Δ.5.2. Τυποποίηση (παραγωγή προτύπων) διαγωνιστικών διαδικασιών. Η δράση αυτή 

αφορά στην σταδιακή παραγωγή και υιοθέτηση πρότυπων εγγράφων και 

συγκεκριμένων διαδικασιών για όλα τα βήματα των διαγωνιστικών 

διαδικασιών. 
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Β.5.1 Καταγραφή, και ανάλυση των αναγκών και των αναλώσεων όλων των κόμβων 

του δημόσιου συστήματος υγείας σε ιατροφαρμακευτικό υλικό 

 

Η αποτελεσματική και έγκαιρη καταγραφή και ανάλυση των αναγκών και των 

αναλώσεων του συστήματος υγείας σε ιατροτεχνολογικά υλικά και υπηρεσίες, είναι 

κομβικής σημασίας για την λειτουργία όλου του συστήματος εποπτείας και 

συντονισμού των προμηθειών. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. προκειμένου να είναι σε θέση να 

προγραμματίσει αποτελεσματικά τις μελλοντικές ανάγκες του Ε.Σ.Υ. και να σχεδιάσει 

τους απαραίτητους διαγωνισμούς, οφείλει να συγκεντρώνει σύμφωνα με 

συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο, τις ανάγκες 

(προσυπολογιζόμενες αγορές) και τις αναλώσεις (πραγματοποιηθείσες δαπάνες) του 

Ε.Σ.Υ.. 

Για τον σκοπό αυτό, θα δημιουργηθούν πρότυπα υποβολής αναγκών και αναλώσεων 

τα δεδομένα των οποίων θα συλλέγονται σε συνεργασία με τις Υ.Πε. και θα 

επεξεργάζονται τόσο για τον προγραμματισμό των μελλοντικών διαγωνισμών όσο και 

για την δημιουργία ενός εποπτικού συστήματος ελέγχου των αναγκών και των 

αναλώσεων του Ε.Σ.Υ.  

Δράσεις 

Δ. 5.1.1. Δημιουργία αρχείων/προτύπων πινάκων υποβολής αναγκών και αναλώσεων. 

Δ. 5.1.2. Χρήση των πινάκων για την συλλογή δεδομένων, ανατροφοδότηση, βελτίωση 

Δ. 5.1.3. Δημιουργία αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αποτελεσματική 

καταγραφή και ανάλυση των αναγκών και των αναλώσεων του δημόσιου 

συστήματος υγείας. 

 

Β.5.2. Παρακολούθηση συμβάσεων 

Ο άξονας αυτός, περιλαμβάνει την παρακολούθηση από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. της εκτέλεσης 

των υπογεγραμμένων συμβάσεων των υγειονομικών μονάδων σε επίπεδο 

απορρόφησης αναγκών, πιστοποίησης της παραλαβής των παραγγελθέντων 

αποθεμάτων, καταγραφής των συμβατικών ημερομηνιών παράδοσης και τήρησης των 

συμβατικών όρων αποπληρωμής. 
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Η υλοποίηση του συγκεκριμένου άξονα προτεραιότητας αποτελεί τον πυρήνα της 

λειτουργίας του τμήματος συμβάσεων της Δ/νσης διαγωνισμών και συμβάσεων, το 

οποίο και θα αναλάβει την υλοποίηση. 

Δ.5.2.1. Συγκέντρωση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την 

παρακολούθησης συμβάσεων και κατάρτιση έκθεσης προτάσεων 

αναβάθμισης του συστήματος και των διαδικασιών παρακολούθησης 

συμβάσεων. 

 

Β.5.3. Κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης προμηθειών συστήματος υγείας 

και παρακολούθησης συμβάσεων και αναλώσεων 

 

Στον βαθμό που, από τις καταγραφές και αξιολογήσεις των επιμέρους πληροφοριακών 

συστημάτων των μονάδων υγείας, προκύψουν ανάγκες για την δημιουργία ενός 

πληροφοριακού συστήματος που θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες που αυτά περιέχουν, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. θα προβεί στην δημιουργία ενός 

τέτοιου συστήματος.  

Το πληροφοριακό αυτό σύστημα, θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες λειτουργίες 

που θα εγγυώνται την συγκέντρωση των δεδομένων μετά την εφαρμογή όλων των 

απαραίτητων διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω (ενιαία κωδικοποίηση 

ειδών, προμηθευτών και τεχνικών προδιαγραφών), ώστε να εξυπηρετεί 

αποτελεσματικά την μακροχρόνια παρακολούθηση των προμηθειών του συστήματος 

υγείας και να υποστηρίζει τον προγραμματισμό των μελλοντικών διαγωνισμών.  

Δράσεις 

Δ. 5.3.1. Σχεδιασμός απαραίτητων υποδομών ΙΤ 

Δ.5.3.2. Κατασκευή 

Δ.5.3.3. Πιλοτική Λειτουργία 

Δ.11.5.3.4. Εφαρμογή 

 

Β.5.4. Κεντρικό Σύστημα Προμηθειών Υλικών Νοσοκομείων 

Μέσα στα καθήκοντα της ΕΚΑΠΥ είναι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής υλικών 

και υπηρεσιών στο δημόσια σύστημα υγείας. Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. θα 

στελεχωθεί με ειδικούς επιστήμονες με σκοπό την προετοιμασία και την αποτύπωση 
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των βασικών αναγκών των Νοσοκομείων. Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης τον φορέων 

του άρθρου 7 του Ν.4865/21 για προμήθειες υλικών μέχρι του ορίου των 30.000,00€ 

χωρίς ΦΠΑ, θα τεθεί σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα διεκπεραίωσης των βασικών 

προμηθειών σε υλικά βασισμένοι σε ιστορικά δεδομένα λειτουργίας των επιμέρους 

μονάδων, καθώς και των σχετικών αιτημάτων των Νοσοκομείων. Οι σχετικές 

προμήθειες θα ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 

Β.6 - Στρατηγικός Στόχος 6 – Κεντρική Διαχείριση του 

Νοσοκομειακού Φαρμάκου 

 

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. μέσω νομοθετικής ρύθμισης θα προχωρήσει σε Κεντρική Διαχείριση του 

Νοσοκομειακού Φαρμάκου βάσει της οποίας, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. γίνεται κεντρικός αγοραστής 

φαρμάκων για το σύνολο των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με πλήρως ψηφιακή διαδικασία 

τιμολόγησης και εκκαθάρισης δαπανών (η πληρωμή θα γίνεται εντός 90 ημερών). 

 

Αυτό θα επιτρέψει την ψηφιακή παρακολούθηση καθώς και τη δημιουργία πλήρους 

και ευκρινούς εικόνας για τη φαρμακευτική δαπάνη ανά νοσοκομείο, ανά δραστική και 

εμπορική ουσία, δρομολογώντας την αξιοποίηση των δεδομένων για λήψη 

αποφάσεων. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις φαρμακευτικές εταιρίες η διεξαγωγή 

ψηφιακών προμηθειών θα τους επιτρέψει να έχουν άμεσα την εικόνα για το ύψος των 

ποσών του clawback και rebate που πρέπει να επιστρέψουν στο ελληνικό κράτος. 

 

Β.6.1 Προγραμματισμός - Συνεργασίες 

Η Ε.Κ.ΑΠ.Υ. εφαρμόζει ένα νέο μοντέλο στη διαχείριση του Νοσοκομειακού Φαρμάκου 

σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους με αυτό φορείς όπως Νοσοκομειακά  

Φαρμακεία, τμήματα Πληροφορικής, Οικονομικούς φορείς και την Πανελλήνια Ένωση 

Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.). 
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Σήμερα τα 112 νοσοκομεία του ΕΣΥ προμηθεύονται φάρμακα από περίπου 130 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις για τις ανάγκες λειτουργίας τους με απευθείας 

παραγγελίες ή μέσω των διαγωνιστικών διαδικασιών που τρέχει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για 

ορισμένες δραστικές ουσίες εκτός πατέντας. 

Δράσεις 

Δ. 6.1.1. Έκδοση Τροποποίηση του σχετικού νομικού πλαισίου 

Δ. 6.1.2. Δημιουργία Εγκυκλίων και θέση σε λειτουργία της σχετικής εφαρμογής 

Δ. 6.1.3. Επικοινωνία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με εμπλεκόμενους φορείς. 

 

Β.6.2 Παρακολούθηση και Τιμολόγηση 

Στόχος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και του υπουργείου Υγείας είναι η καταγραφή και 

παρακολούθηση της κατανάλωσης φαρμάκων, καθώς ο περιορισμός των 

ληξιπρόθεσμων χρεών και η άμεση τιμολόγηση και αποπληρωμή τους. 

Δράσεις 

Δ. 6.2.1. Ανάπτυξη σχετικών reports. 

Δ. 6.2.2. Τιμολόγηση και αποπληρωμή. 

 

Β.7 - Στρατηγικός Στόχος 7 – Επικοινωνία – Ενημέρωση - Εκπαίδευση 

 

Μέσου του εβδόμου στρατηγικού στόχου η Ε.Κ.Α.Π.Υ., θέλοντας να εξασφαλίσει τη 

μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 

δημόσιων ή μη, επιδιώκει να δημιουργήσει σταθερούς δίαυλους επικοινωνίας με 

αυτούς. Επιπλέον, επιδιώκει τη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών της καθώς και τη 

διαρκή υποστήριξη όλων των τμημάτων προμηθειών των φορέων του άρθρου 7 του 

ν.4865/2021. 

 

Β.7.1 Επικοινωνία 

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει ως στόχο, μέσα στην επόμενη τριετία, να αναδιαμορφώσει πλήρως το 

σύστημα προμηθειών του δημόσιου συστήματος υγείας. Μια τόσο ριζική αλλαγή, 

απαιτεί εκτός των άλλων, τη μέγιστη δυνατή συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων, δημόσιων ή μη. 
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Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. θα σχεδιάσει και θα 

υλοποιήσει ενημερωτικό πλάνο ενεργειών. Κάθε προσπάθεια αναδιοργάνωσης, για να 

καταστεί εφικτή, προϋποθέτει την συνεχή διαβούλευση και αλληλεπίδραση με όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς. Κρίνεται λοιπόν απολύτως απαραίτητο, το στρατηγικό 

σχέδιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. να κοινοποιηθεί και να διαβουλευτεί με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε όλα τα στελέχη του 

συστήματος προμηθειών να γνωρίσουν την προσπάθεια αυτή και να την στηρίξουν 

ενεργά.  

Δράσεις 

Δ. 7.1.1. Δημιουργία Ενημερωτικού Σχεδίου επικοινωνίας δράσεων ΕΚΑΠΥ 

Δ.7.1.2. Δράσεις διασποράς 

 

Β.7.2 Εκπαίδευση Υποστήριξη 

Οι αλλαγές που επιχειρεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ. στο σύστημα προμηθειών, θα δημιουργήσουν 

νέα πεδία γνώσης και προκλήσεων για τα στελέχη του συστήματος προμηθειών. 

Για το λόγο αυτό, όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη, θα πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς 

για τα νέα εργαλεία έτσι ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθούν την βαθμιαία 

ενσωμάτωση τους στο σύστημα προμηθειών υγείας. 

 

Δράσεις 

Δ.7.2.1. Συνεργασία με κατάλληλο εκπαιδευτικό φορέα για την συνεχή επιμόρφωση 

των στελεχών του συστήματος προμηθειών, 

Δ.7.2.2. Διάχυση τεχνογνωσίας μέσω κατάλληλης δικτύωσης και παροχής ενός 

κεντρικού σημείου υποστήριξης για την επίλυση προβλημάτων που 

εμφανίζονται κατά τις διαδικασίες προμηθειών (Helpdesk). 

Καθώς οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα βρίσκονται στο κέντρο της λειτουργίας της 

Ε.Κ.Α.Π.Υ., η διάχυση τεχνογνωσίας και η υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων 

στελεχών του συστήματος υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Για αυτό τον λόγο 

κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία και η συνεχής  λειτουργία ενός σημείου 

υποστήριξης (Helpdesk) το οποίο θα εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή.  
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Παράλληλες δράσεις 

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. παράλληλα με την υλοποίηση των παραπάνω στόχων του στρατηγικού 

σχεδίου, θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση εκκρεμών ή σε παράταση διαγωνισμών και 

μπορεί ταυτόχρονα να αναλάβει δράσεις σε τομείς όπως συλλογή στοιχείων από 

φορείς η επεξεργασία δεδομένων και έκδοση στατιστικών στοιχείων. 

 

Συγχρόνως η Ε.Κ.Α.Π.Υ. θα πρέπει να έχει την ευελιξία για την ανάληψη και 

ολοκλήρωση οποιουδήποτε σχετικού με το αντικείμενό της θέμα της ανατεθεί ειδικά 

σε καταστάσεις κρίσεως ή εκτάκτου ανάγκης γεγονότα. 

  

Συνοπτικά 

Η στοχοθεσία της Ε.ΚΑ.Π.Υ. καθώς και η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου που 

περιγράφεται στις παραπάνω ενότητες θα αποτελέσει την κατεύθυνση για τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων της, κεφαλαίου και των ανθρώπων, 

ώστε να συνεχίσει τη στρατηγική της για την πραγματοποίηση του οράματος της 

Ε.Κ.Α.Π.Υ.. 

Τα στάδια που επιχειρησιακού όπως περιγράφονται στην σχετική ενότητα βρίσκονται 

είδη σε διαφορετικά επίπεδα πραγμάτωσης, και για αυτό και δεν αναφέρονται ή δεν 

περιγράφονται στην παρούσα έκθεση και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης τους, και 

θα υλοποιηθούν ακολουθώντας τις εξελίξεις και την ανάπτυξη του οργανισμού. 

Τα στελέχη της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε κάθε νέα πρόκληση που 

θα παρουσιαστεί κατά την υλοποίηση των στόχων της, όπως ήδη μέχρι τώρα έχουν 

ανταποκριθεί αποτελεσματικά και με αυταπάρνηση. 
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