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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αθήνα, 13 / 03 / 2023 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Αρ. πρωτ.: Δ.Δ.Υ. 561 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

    

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΒΕΡΩΦ 12Α  

                                Τ.Κ. 104 33, ΑΘΗΝΑ  

ΤΗΛ.: 2132037520, 534 

Ε-mail: dsupport@ekapy.gov.gr  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική 

Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.   

Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Η Σ   

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

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.4865/2021 (Α 238) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου 

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

κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για 

τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» και ειδικότερα την παρ. 5 του άρθρου 17, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 
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4. Το π.δ. 85/2022 (Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου 

(Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)».  

5. Την υπό στοιχεία Γ4β/4509/27-04-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός, 

μεταβατικά Προέδρου αντιπροέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Εθνικής 

Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας» (ΕΚΑΠΥ)-ΝΠΙΔ» (ΥΟΔΔ 348,  Διορθώσεις σφαλμάτων- 

ΥΟΔΔ 372/09-05-2022). 

6. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ιδίως μετά την τροποποίηση της 

διάρθρωσης των υπηρεσιών της Αρχής, με το άρθρο δέκατο έβδομο του ν. 5015/2023 (Α’ 20).  

7. Τη με αρ. 26 απόφαση της 113ης/07-02-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ε.Κ.Α.Π.Υ., «Έγκριση σκοπιμότητας για την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών 

Υγείας».  

Κ Α Λ Ε Ι  

Μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή σε φορείς του 

άρθρου 7 του ν. 4865/2021, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι κατέχουν 

τα ανάλογα µε τις θέσεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να υποβάλλουν αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να αποσπαστούν στην Εθνική Κεντρική Αρχή 

Προμηθειών Υγείας για τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά για άλλα τρία (3) 

έτη.  

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:  

Το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων αναλύεται στους ακόλουθους κλάδους, σύμφωνα 

με το π.δ. 85/2022:  

1. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία σε οικονομική 

υπηρεσία και κυρίως στα αντικείμενα του λογιστηρίου.  

2. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με εμπειρία στο αντικείμενο 

των προμηθειών.  

3. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με εμπειρία σε διοικητικά 

θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.  

4. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στο αντικείμενο 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων.  

5. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Ιατρών με προϋπηρεσία σε διοικητική θέση.   

6. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Φαρμακευτικής, με εμπειρία σε Φαρμακείο φορέα του 

άρθρου 7 του ν. 4865/2021 ή με εμπειρία σε διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης φαρμάκων.  
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7. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Βιολόγων με εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας και τεχνικής επάρκειας ιατρικών εργαστηρίων. 

8. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Χημικών με εμπειρία στο αντικείμενο της εκκαθάρισης 

δαπανών.  

9. Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εμπειρία στα αντικείμενα του 

λογιστηρίου.  

10. Τρείς (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εμπειρία στο αντικείμενο των 

προμηθειών.  

11.  Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εμπειρία στο αντικείμενο της 

εκκαθάρισης δαπανών.  

12. Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εμπειρία στο αντικείμενο των 

προμηθειών.  

13. Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου με εμπειρία σε Φαρμακείο φορέα του 

άρθρου 7 του ν. 4865/2021 ή με εμπειρία σε διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης φαρμάκων.  

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο προσόντα, όπως αυτά 

καθορίζονται στα άρθρα του π.δ. 85/2022. 

Κατά τη διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν:  

• Ο μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα 

ανάλογα µε τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.  

• Η εργασιακή εμπειρία / προϋπηρεσία.  

• Η γνώση αγγλικής γλώσσας. 

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

υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  

• Η εργασιακή εμπειρία όπως αυτή αναλύεται στην ενότητα (Α) ανάλογα με την 

προκηρυσσόμενη θέση.  

Γ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:  

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας (υπόδειγμα αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση) 

θα κατατίθενται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-

mail protokollo@ekapy.gov.gr, ή ταχυδροµικά (µε συστημένη επιστολή), κατά τη διάρκεια 

εργάσιμων ημερών και ωρών (7:00– 15:00), στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Εθνική Κεντρική Αρχή Προμήθειών Υγείας 

mailto:protokollo@ekapy.gov.gr
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Αβέρωφ 12Α ΤΚ 10433 Αθήνα 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας ή σε φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι κατέχουν τα ανάλογα µε τις θέσεις τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα, και για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης του άρθρου 68 

του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική ή πειθαρχική 

δίωξη. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου του ν.4865/2021 (Α΄ 238), όπως ισχύει. 

Η αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται από: 

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται λεπτομερώς η επαγγελματική 

εμπειρία των ενδιαφερομένων καθώς και τα αντικείμενα που έχουν χειρισθεί. 

β) Υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος. 

γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου ρητώς θα αναφέρονται τυχόν 

επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή εκκρεμείς εις βάρος του υπαλλήλου πειθαρχικές διώξεις, 

τοποθετήσεις σε επιμέρους οργανικές μονάδες της υπηρεσίας του, καθώς και εάν συντρέχει 

ή όχι στο πρόσωπο του υπαλλήλου οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική 

διάταξη. Εάν το πιστοποιητικό δεν είναι διαθέσιμο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το πιο πρόσφατο πιστοποιητικό που διαθέτουν και στο 

αναλυτικό βιογραφικό να συμπληρώσουν τις τυχόν μεταβολές που έχουν λάβει χώρα από το 

πιστοποιητικό έως και την ημερομηνία της αίτησης. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφέρεται 

στην αίτησή τους η σχετική με τη χορήγηση αίτηση που έχουν υποβάλει προς το φορέα τους. 

Το επικαιροποιημένο πιστοποιητικό θα πρέπει να προσκομιστεί σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος επιλεγεί.   

 

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

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

πρωτοκόλλησης για τις αιτήσεις που κατατίθενται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., είτε από την 

ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου (ο οποίος μετά την 

αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου) για τις αιτήσεις που 
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αποστέλλονται ταχυδρομικά, είτε από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης όταν αυτή 

αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

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

ανά θέση. 

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

υποψήφιο.  

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

ενδιαφέροντος προϋποθέσεις. 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου τ.ε. και ώρα 12:00 έως την 

Παρασκευή 17 Μαρτίου τ.ε. και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 2037 520/534, τις εργάσιμες 

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

Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πεδίο «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας της 

Ε.Κ.Α.Π.Υ. (https://ekapy.gov.gr/). 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

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

συνέντευξη από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Αρχής.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί σχετικός πίνακας με τους υπαλλήλους 

που έχουν επιλεγεί. Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Αρχής. Οι 

αποσπάσεις διενεργούνται δυνάμει της απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη 

των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή του οργάνου Διοίκησης του φορέα προέλευσης, 

για διάστημα τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά για άλλα τρία (3) έτη, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 17 του ν. 4865/2021.  

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

https://ekapy.gov.gr/
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
1. Γραφείο Προέδρου 

2. Αντιπρόεδρος 

3. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης  

4. Όλες τις Διευθύνσεις της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 

  

ΑΔΑ: ΨΨΦ546ΜΨΙΦ-00Ρ



7 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Προς : Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας 

Ημερομηνία: ____________________________ 

 

Στο πλαίσιο της υπό στοιχεία ……………………… «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμήθειών Υγείας», σας υποβάλλω 

αίτηση υποψηφιότητας για απόσπαση.  

Ονοματεπώνυμο   

Πατρώνυμο   

Ημ. Γέννησης   

Διεύθυνση   

Φορέας που 
υπηρετώ   

Τηλέφωνο (κινητό)   

e-mail:    

Θέση ενδιαφέροντος  

 

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

……………………………………………………………………………………………………, για την οποία υποβάλλω τη 

σχετική αίτηση. Τα απαραίτητα έγγραφα θα προσκομιστούν στην υπηρεσία σας, εφόσον 

γίνει αποδεκτή η αίτηση μου.  

Γνώσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ): 
  

Εργασιακή εμπειρία / προϋπηρεσία: 
  

Σημερινή θέση απασχόλησης: 
  

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
  

Διδακτορικός τίτλος σπουδών  
  

Γνώση αγγλικής γλώσσας 
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Ικανότητα χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα (α) 
επεξεργασίας κειμένου, (β) υπολογιστικών 
φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.   

Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία ειδικότερα 
στις ανάγκες   

 
Κείμενο για λοιπές παρατηρήσεις: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
 

 

Το παρόν ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης 

 

 

   Ο/Η δηλών/ούσα 
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