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Όραμα

Η δημιουργία ενός συγχρόνου και αξιόπιστου 

οργανισμού για την κεντρικοποίηση προμηθειών 

Ένας πυλώνας πάνω στον οποίο θα δομηθεί το νέο, αποτελεσματικό, 

ευέλικτο και αξιόπιστο σύστημα προμηθειών υγείας

ΕΚΑΠΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΥΠΕ



Οι προκλήσεις της ΕΚΑΠΥ

ΕΚΑΠΥ

Απουσία 

μακροχρόνιου 

στρατηγικού 

σχεδιασμού

Ελλείψεις στον 

επιχειρησιακό 

σχεδιασμό

Ασάφεια 

χρηματοοικονο

μικής διαχείριση

Πολυπλοκότητα 

διαδικασιών 

Υψηλό 

διαχειριστικό 

κόστος

Έλλειψη 

ολοκληρωμένων 

συστημάτων 



Αποστολή της ΕΚΑΠΥ

Συνεχής και έγκαιρος 

εφοδιασμός όλων των 

φορέων του δημόσιου 

συστήματος υγείας

Η προμήθεια ποιοτικών 

υλικών που 

εξυπηρετούν τις 

ανάγκες του ΕΣΥ

Ενσωμάτωση 

σύγχρονων 

τεχνολογικών 

εργαλείων στο δημόσιο 

σύστημα υγείας

Αναβάθμιση 

Πληροφορια

κών 

Συστημάτων 

προμηθειών

Ενίσχυση 

υποδομών 

ΕΚΑΠΥ

Βελτίωση 

συστημάτων 

παρακολούθη

σης 

αποθηκών

Αναβάθμιση 

διαδικασιών 

παρακολούθη

σης αναγκών 

και 

αναλώσεων

Διαρκής 

εκπαίδευση 

των 

στελεχών του 

ΕΣΥ  

Εδραίωση 

κλίματος 

συνεργασίας 

όλων τον 

φορέων του 

ΕΣΥ

Οικονομίες 

Κλίμακας



Οργανωτική και επιχειρησιακή ανάπτυξη της ΕΚΑΠΥ

Μετάταξη στην ΕΚΑΠΥ των 

μόνιμων υπαλλήλων που 

βρίσκονταν στην υπηρεσία με 

καθεστώς απόσπασης

Χρήση των προγραμμάτων του 

ΟΑΕΔ για πρόσληψη 

υποστηρικτικού προσωπικού 

ορισμένου χρόνου.  

Έκδοση του Στρατηγικού 

Σχεδίου (2018-2020) 

Έκδοση του επιχειρησιακού 

σχεδίου κεντρικοποίησης 

προμηθειών (2018-2019)

Λήψη τεχνικής βοήθειας σε 

συνεργασία με την ΕΕ – SRSS για 

την υποστήριξη της ανάπτυξης 

και λειτουργίας της ΕΚΑΠΥ 

Εκκίνηση διαδικασιών για την 

εκπαίδευση και πιστοποίηση των 

στελεχών προμηθειών στον χώρο 

της Υγείας.

Δράσεις επαφών και ενημέρωσης 

του προσωπικού των ΥΠΕ και των 

νοσοκομείων όλης της 

επικράτειας για τις δράσεις και 

τους στόχους της ΕΚΑΠΥ



Εκκίνηση των διαδικασιών για 

πρόσληψη επιπλέον μόνιμου 

προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

Αξιολόγηση και επικαιροποίηση

Στρατηγικού Σχεδίου

Νέο Οργανόγραμμα και 

καθηκοντολόγιο

Έκδοση ΚΥΑ για χρηματοδότηση 

της ΕΚΑΠΥ 

Έκδοση 1ου προϋπολογισμού της 

ΕΚΑΠΥ με αναπτυξιακή προοπτική

Εκκίνηση διαδικασιών για την 

εκπαίδευση και πιστοποίηση των 

στελεχών προμηθειών στον χώρο 

της Υγείας.  

Οργανωτική και επιχειρησιακή ανάπτυξη της ΕΚΑΠΥ

Επόμενες Δράσεις



Ανθρώπινο Δυναμικό ΕΚΑΠΥ



Νέο Οργανόγραμμα EKAPY Board 

President

Director of Tenders 
and Contracting 

Category Managers

Operational Specialist

Administrative 
Support

Helpdesk Manager 

Help Desk Operational 
Specialists

Director of 
Communication and 

Information

Registers Department  

ICT  Department 

International Relations 
and Communications

Director of Finance 
and  Administration

Human Resources and 
Corporate Support 

Finance Manager

Vice President 

Legal Services 

• Κατηγοριοποίηση προμηθειών 

(Category Management)

• Βασικές αρχές αποτελεσματικής 

εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με 

την διεθνή εμπειρία

Επεξεργασία οργανογράμματος και 

προσαρμογή του με έμφαση σε : 



Υλοποίηση Κεντρικών Προμηθειών

Κεντρικοποίηση Νοσοκομειακού Φαρμάκου

•Γενόσημα

•ΜΗΣΥΦΑ

Παλιοί Διαγωνισμοί

•Φάρμακο (ΕΠΥ 1,2,3,4/2014)

•Ενδοστεφανιαίες προθέσεις

•Καρδιακές βαλβίδες

•Βηματοδότες – Απινιδωτές

•Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις

•Ενδοφακοί

Νέοι Διαγωνισμοί

•Ενδοστεφανιαίες προθέσεις

•Αντιδραστήρια αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)

•Συσκευές τομογραφίας και υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης (Σισμανόγλειο)

•Γάντια

•Βελόνες και σύριγγες

•Χειρουργικά ράμματα

•Ασκοί Αίματος



Πλεονεκτήματα κεντρικοποιημένης προμήθειας 
φαρμάκου

➢ Εξοικονόμηση δαπανών (;;;)

➢ Νομιμοποίηση Δαπανών

➢ Έλεγχος ληξιπρόθεσμων οφειλών

➢ Χαρτογράφηση και σταθεροποίηση των αναγκών και της αξίας μέρους της φαρμακευτικής 
νοσοκομειακής δαπάνης 

➢ Δυνατότητα παραγωγής ετήσιων συγκριτικών στατιστικών στοιχείων



Ολοκλήρωση Διαγωνισμών – Φάρμακο 

Έως το τέλος του 2019, η ΕΚΑΠΥ θα προκηρύξει το σύνολο των δραστικών ουσιών για τις οποίες έχει αρμοδιότητα

Κεντρικοί Διαγωνισμοί Στάδιο ολοκλήρωσης Διάρκεια Σύμβασης
Ημερομηνία 

ολοκλήρωσης
Προϋπολογισθείσα 

Αξία 
Κατακυρωθείσα Αξία  

Συνολική 
Εξοικονόμηση 

Επιτευχθήσα ετήσια 
εξοικονόμηση με βάση την 

τιμή κατακύρωσης

Προμήθεια Φαρμάκων (ΕΠΥ 1/2014 - 20 δραστικές ουσίες)
Σύμβαση 2 έτη 28/1/2019

68.128.437,08 € 46.744.762,71 € 21.383.674,37 € 10.691.837,19 € 

Προμήθεια Φαρμάκων (ΕΠΥ 3/2014 - 16 δραστικές ουσίες)
Σύμβαση 2 έτη 4/2/2019

16.214.607,69 € 7.931.540,81 € 8.283.066,88 € 4.141.533,44 € 

Προμήθεια Φαρμάκων (ΕΠΥ 2/2014 -21 δραστικές ουσίες)
Προς Υπογραφή 

Σύμβασης
2 έτη 22/5/2019

13.417.260,15 € 7.755.921,42 € 5.661.338,73 € 2.830.669,37 € 

Προμήθεια Φαρμάκων (ΕΠΥ 4/2014 - 51 δραστικές ουσίες)

Απεστάλη ο φάκελος 
του διαγωνισμού στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο για 
προσυμβατικό έλεγχο 

νομιμότητας

2 έτη 29/3/2019
21.882.070,83 € 11.999.136,81 € 9.882.934,02 € 4.941.467,01 € 

Προμήθεια δραστικής ουσίας Amphotericin B

Έγκριση Οικονομικής 
Αξιολόγησης από ΔΣ και 

διενέργεια 
διαπραγμάτευσης επί 
της προσφερόμενης 

τιμής

2 έτη 9/2019
14.322.114,48 € 13.483.678,50 € 838.435,98 € 419.217,99 € 

Προμήθεια δραστικής ουσίας Imipenem Monohydrate 
Cilastatin Sodium

Έγκριση Οικονομικής 
Αξιολόγησης από την 
Ολομέλεια της ΕΠΥ-
Αναμονή έκδοσης 
απόφασης ΔΕΑ επί 
αίτησης ακύρωσης 

συμμετέχουσας 
εταιρείας 

2 έτη ?
2.307.055,58 € 1.650.921,12 € 656.134,46 € 328.067,23 € 



Ολοκλήρωση Διαγωνισμών - Ιατροτεχνολογικά

Κεντρικοί Διαγωνισμοί 
Στάδιο 

ολοκλήρωσης
Διάρκεια Σύμβασης

Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης

Προϋπολογισθεί
σα Αξία 

Κατακυρωθείσα
Αξία  

Συνολική 
Εξοικονόμηση 

Επιτευχθήσα ετήσια 
εξοικονόμηση με βάση 

την τιμή 
κατακύρωσης

Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό 
εξοπλισμο για τον έλεγχο του αίμαοτος με ητ μέθοδο 
μοριακής τεχνικής νουκλεινικών οξέων ΝΑΤ (ΣΤ-1)

Σύμβαση 1 έτος 17/3/2019
4.256.000,00 € 3.192.000,00 € 1.064.000,00 € 1.064.000,00 € 

Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό 
εξοπλισμο για τον έλεγχο του αίμαοτος με ητ μέθοδο 
μοριακής τεχνικής νουκλεινικών οξέων ΝΑΤ (ΣΤ-2)

Σύμβαση 1 έτος 7/4/2019
849.000,00 € 636.750,00 € 212.250,00 € 212.250,00 € 

Προμήθεια Απλής Ενδοστεφανιαίας Πρόθεσης Bare Metal Stent

Κατακύρωση και 
αποστολή του φακέλου 

του διαγωνισμού στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο για 
προσυμβατικό έλεγχο 

νομιμότητας

2 έτη 31/1/2019 538.380,00 € 
299.100,00 € 

239.280,00 € 
119.640,00 € 

Προμήθεια Συσκευών Τομογραφίας και Παροχή Υπηρεσιών 
Ιατρικής απεικόνισης 

(ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)
Σύμβαση 5 έτη 25/4/2019 8.079.838,71 € 

6.915.695,00 € 
1.164.143,71 € 

232.828,74 € 

Προμήθεια Καρδιακών Βαλβίδων 

Ολοκλήρωση 
οικονομικής 

αξιολόγησης και 
υποβολή εισήγησης 
προς έγκριση από το 

ΔΣ της ΕΚΑΠΥ

2 έτη
13.614.040,00 €      

Προμήθεια Ενδοφακών

Ολοκλήρωση 
οικονομικής 

αξιολόγησης και 
υποβολή εισήγησης 
προς έγκριση από το 

ΔΣ της ΕΚΑΠΥ

2 έτη
18.817.050,00 € 

Προμήθεια Βηματοδοτών Απινιδοτών

Ολοκλήρωση 
οικονομικής 

αξιολόγησης και 
υποβολή εισήγησης 
προς έγκριση από το 

ΔΣ της ΕΚΑΠΥ

2 έτη
38.284.908,00 €



Υλοποίηση νέων διαγωνισμών

Κεντρικοί Διαγωνισμοί Στάδιο ολοκλήρωσης Διάρκεια Σύμβασης
Ημερομηνία 

ολοκλήρωσης
Προϋπολογισθείσ

α Αξία 

Κατακυρωθείσα
Αξία  

Συνολική 
Εξοικονόμηση 

Επιτευχθήσα ετήσια 
εξοικονόμηση με βάση 
την τιμή κατακύρωσης

Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμο
για τον έλεγχο του αίμαοτος με τη μέθοδο μοριακής τεχνικής 

νουκλεινικών οξέων ΝΑΤ

(ΕΚΕΑ)

Στάδιο οικονομικής 
αξιολόγησης

6 έτη 31.941.000,00 € 

Προμήθεια Διαφόρων Φαρμάκων 

Επεξεργασία στοιχείων 
ποσοτήτων και 

προϋπολογισμού και 
άμεση προκήρυξη 

διαγωνισμού 

2 έτη
47.000.000,00 € 

(Εκτίμηση)

Προμήθεια αποστειρωμένων και μία χρήσης ιατρικών γαντιών

Επεξεργασία στοιχείων 
ποσοτήτων και 

προϋπολογισμού και 
άμεση προκήρυξη 

διαγωνισμού

2 έτη
18.000.000,00 €

(Στατιστική 
Ανάλυση) 

Προμήθεια συρίγγων και βελόνων μιας χρήσης
Σύνταξη τεχνικών 

προδιαγραφών 

Προμήθεια χειρουργικών ραμμάτων
Σύνταξη τεχνικών 

προδιαγραφών 
Προμήθεια ενδοστεφανιαίων προθέσεων και μπαλονιών 

αγγειοπλαστικής 
Σύνταξη τεχνικών 

προδιαγραφών 
35.000.000 €
(Εκτίμηση)

Προμήθεια ασκών αίματος

Αναμένονται από τον 
καθ' ύλην αρμόδιο φορέα, 
το ΕΚΕΑ, η αποστολή των 
τεχνικών προδιαγραφών, 
των ποσοτήτων και του 

προϋπολογισμού για την 
προκήρυξη του 
διαγωνισμού



Ο μακρύς δρόμος για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας πλαίσιο…

Τεχνικές 
Προδιαγραφές

Προσδιορισμός 
Αναγκών

Προυπ/γισμός

Διαβούλευση με 
την Αγορά

Προκήρυξη ΚατακύρωσηΔιενέργεια

Φορείς
Υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων/mini 

call off

ΕΚΑΠΥ

ΕΑΑΔΗΣΥ
Ελεγκτικό 
Συνέδριο

ΑΕΠΠ

ΣΤΕ
Φορείς Δ.Υ.

Διοικητικά 
Δικαστήρια

ΓΓΕ

ΕΟΦ



Ο Χρόνος είναι σχετικός…

«Ο χρόνος δεν υπάρχει, είναι μια ανθρώπινη επινόηση και εξυπηρετεί ανθρώπινες ανάγκες». Αλβέρτος Αϊνστάιν

ΕΠΥ 1/2014:

• Ολοκλήρωση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και διαπραγματεύσεων: 19/5/2017

• Ολοκλήρωση β΄ γύρου διαπραγμάτευσης: 25/9/2018

• Έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης: 25/10/2018

• Αποστολή για προσυμβατικό έλεγχο: 30/10/2018

• Επιστροφή από Ελεγκτικό Συνέδριο: 16/1/2019

ΕΠΥ 2/2014: 

• Ολοκλήρωση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και διαπραγματεύσεων: 20/4/2018

• Ολοκλήρωση β΄ γύρου διαπραγμάτευσης: 25/9/2018

• Έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης: 15/11/2018

• Αποστολή για προσυμβατικό έλεγχο: 23/11/2018

• Επιστροφή από Ελεγκτικό Συνέδριο: 13/3/2019



Ο Χρόνος είναι σχετικός…2

«Ο χρόνος δεν υπάρχει, είναι μια ανθρώπινη επινόηση και εξυπηρετεί ανθρώπινες ανάγκες». Αλβέρτος Αϊνστάιν

ΕΠΥ 3/2014:

• Ολοκλήρωση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και διαπραγματεύσεων: 17/5/2018 

• Ολοκλήρωση β΄ γύρου διαπραγμάτευσης: 25/9/2018

• Έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης: 25/10/2018 

• Αποστολή για προσυμβατικό έλεγχο: 31/10/2018

• Επιστροφή από Ελεγκτικό Συνέδριο: 22/1/2019

ΕΠΥ 4/2014:

• Ολοκλήρωση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και διαπραγματεύσεων: 28/9/2018

• Ολοκλήρωση β΄ γύρου διαπραγμάτευσης: 22/11/2018

• Έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης: 14/2/2019

• Αποστολή για προσυμβατικό έλεγχο: 29/3/2019



Ο Χρόνος είναι σχετικός…3

«Ο χρόνος δεν υπάρχει, είναι μια ανθρώπινη επινόηση και εξυπηρετεί ανθρώπινες ανάγκες». Αλβέρτος Αϊνστάιν

➢ Μ.Ο. Ελεγκτικού Συνεδρίου: 91 ημέρες
(ο ΕΠΥ 4 είναι σήμερα 111 μέρες στο ελεγκτικό) 

Διαγωνισμός (1 δραστική) προϋπολογισμού 2.307.000€ είναι στο 
διοικητικό εφετείο από τις 18.4.2018
(Ημερομηνία εκδίκασης στο ΔΕφΑ: 24.4.2018
Επανεισαγωγή για συζήτηση και νέα δικάσιμος: 11.6.2019)

➢ Η εγκύκλιος για την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων από 
τα νοσοκομεία απεστάλει από την ΕΚΑΠΥ στις 07/02/2019
(Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 18 εκτελεστικές, ενώ τη διαδικασία έχουν εκκινήσει 
75 νοσοκομεία στο σύνολο)



Υλοποίηση νέων διαγωνισμών

1) καθορισμός κριτηρίων 

επιλογής υλικών

2) Έρευνα και ανάλυση 

υπαρχόντων δεδομένων 

επιλογής υλικών

4)Έκδοση υπουργικής απόφασης 

για το σύνολο των 

οριστικοποιημένων υλικών.

3) συγκέντρωση τελικών 

συνολικών αναγκών και 

οριστικοποίηση εκτιμώμενων 

προϋπολογισμών

Μεθοδολογία 

υλοποίησης κεντρικών 

προμηθειών

Κριτήρια 
επιλογής υλικών

• Υλικά υψηλού 
κόστους

• Υλικά μαζικής 
κατανάλωσης



Αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια από φυσικό 
latex



Μη αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια από φυσικό 
latex



Γάντια χημειοπροστασίας,  αποστειρωμένα  χωρίς 
πούδρα 



Oυρολογικά-Γυναικολογικά γάντια 



Φάρμακο Δραστική (1)



Φάρμακο Δραστική (2)



Φάρμακο Δραστική (3)



Φάρμακο Δραστική (4)



Απολογισμός Κεντρικών  Διαγωνισμών

Η ΕΚΑΠΥ έχει μέχρι σήμερα 
κατακυρώσει  Διαγωνισμούς συνολικής 

αξίας:
63.610.000€

Εντός 3μήνου η ΕΚΑΠΥ αναμένεται να 
κατακυρώσει τέσσερις επιπλέον 
διαγωνισμούς συνολικής αξίας:

33.538.000€

Εντός Ιουνίου η ΕΚΑΠΥ αναμένεται να 
προκηρύξει   2 διαγωνισμούς συνολικής 

αξίας:
65.000.000€

Μέχρι το Σεπτέμβρη αναμένεται η 
προκήρυξη ενός επιπλέον διαγωνισμού 

αξίας 35.000.000 €



Συμπερασματικά:

• Η αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν πρέπει να είναι ευκαιριακή αλλά να εστιάζει σε μόνιμες λύσεις

• Θα πρέπει να καθιερωθούν πάγιες διαδικασίες για κάθε φάση των διαγωνισμών

• Θα πρέπει να ενισχυθεί η επικοινωνία τόσο με την  αγορά όσο και με τους φορείς

• Υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού 

• Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με θεσμικό τρόπο

• Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια, υπομονή και χρόνος για την μετάβαση σε 
ένα μοντέλο όπου οι κεντρικοποιημένες προμήθειες θα καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος των 
συνολικών προμηθειών των νοσοκομείων.



Ευχαριστούμε πολύ !


