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Η ΕΚΑΠΥ

Ποιοι είμαστε

o Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, αποτελεί την μετεξέλιξη της 
Ε.Π.Υ.. Σήμερα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.4865/21 – ΦΕΚ Α 
238/2021)

o Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. η υλοποίηση κεντρικών Προμήθειών στο χώρο της 
Υγείας.

o Το όραμα της ΕΚΑΠΥ εστιάζει στην δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου 
οργανισμού για την κεντρικοποίηση των προμηθειών στο χώρο της υγείας
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Η ΕΚΑΠΥ

Σήμερα

o Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, απασχολεί 20 μόνιμους υπαλλήλους και περίπου 40 
επικουρικό προσωπικό (μέχρι το 2019 είχε 7 άτομα συνολικά)

o Έχει διεξάγει διαγωνιστικές διαδικασίες για υλικά, το 2022 αξίας 87εκ€

o Είναι σε εξέλιξη διαγωνιστικές διαδικασίες για Φάρμακα (Aξίας 224εκ€), και για το ιατρικό Βαμβάκι.

o Σχεδίασε και είναι σε πλήρη λειτουργία το νέο site του φορέα καθώς και το νέο λογότυπο 
(http://ekapy.gov.gr)

Προγραμματίζει μέχρι το τέλος του έτους:
o Διαδερμικές Βαλβίδες 
o Stroke Units
o Κοχλιακά Εμφυτεύματα  (Προγραμματίζουμε κεντρική προμήθεια και διανομή)
o Ενδοφακούς



5

Προγραμματισμός

Σχεδιαζόμενες δράσεις

o Για το 2023-2024 ετοιμάζουμε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Προμηθειών που θα 
καλύπτουν μεγάλο μέρος των προμηθειών των Νοσοκομείων και των λοιπών 
φορέων.  

o Η ΕΚΑΠΥ θα ξεκινήσει να υλοποιεί ένα πολύ μεγάλο Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα, 
της Κεντρικής Τιμολόγησης του Νοσοκομειακού Φαρμάκου. Το σύνολο των 
παραγγελιών θα γίνεται μέσω της ΕΚΑΠΥ με ευθύνη των Νοσοκομείων, και η 
τιμολόγηση θα γίνεται κεντρικά μέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Ψηφιακό 
Περιβάλλον. 

o Προκήρυξη (ΙΔΟΧ 3+3 χρόνια) για 40 άτομα, Εξειδικευμένα στελέχη
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Προγραμματισμός

Σχεδιαζόμενες δράσεις

o Η εφαρμογή της νέας Κωδικοποίησης για το σύνολο των υλικών και υπηρεσιών στο χώρο της 
Υγείας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο 
του 2023.

o Με τον νόμο 4958/22 άρθρο 26, δόθηκε η «Έγκριση σκοπιμότητας προμηθειών 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» στην ΕΚΑΠΥ.  Η ΕΚΑΠΥ σχεδιάζει ένα πλήρως ηλεκτρονικό 
σύστημα για την αποτύπωση των αιτημάτων των φορέων αλλά και την καταγραφή του 
υφιστάμενου εξοπλισμού με σκοπό την δημιουργία ενός Χάρτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, ο 
οποίος θα αποτελέσει στη συνέχεια η μετεξέλιξη του μητρώου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού. 

o Εντός του 2022 θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το «Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής 
Αναλώσεων», το οποίο θα συλλέγει τις απαιτούμενες πληροφορίες ψηφιακά και θα αποτελέσει η 
βάση για έναν καλύτερο προγραμματισμό προμηθειών. 
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας / ΕΣΠΑ

o Η ΕΚΑΠΥ έχει αναλάβει, ως εκτελεστικός βραχίονας, την υλοποίηση έργων του 
Υπουργείου Υγείας, αξίας άνω των 140εκ€. 

o Μεταξύ αυτών είναι έργα:

• Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (αφορά 312 Κέντρα Υγείας)
• Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Νοσοκομείων
• Προβολή υποέργων της Δράσης Δοξιάδης
• Τεχνική Βοήθεια του Υπουργείου Υγείας για την υλοποίηση του συνόλου των Δράσεων 

του RRF

Επιτελική στήριξη
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Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας / ΕΣΠΑ

Σχεδιαζόμενες δράσεις

o Στο πλαίσιο της νέας Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων της ΕΚΑΠΥ και των αρμοδιοτήτων που 
έδωσε ο νόμος 4865/21, η ΕΚΑΠΥ σχεδιάζει να υλοποιήσει έργα ΕΣΠΑ για λογαριασμό των 
φορέων του Υπουργείου Υγείας, για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.

o Στόχος είναι μέσα από συνέργειες να υλοποιηθεί αποτελεσματικά και γρήγορα ο σχεδιασμός 
του Υπουργείου Υγείας με σκοπό την απορρόφηση των κονδυλίων αλλά και την ουσιαστική 
επίδραση των σχεδιαζόμενων έργων στη ζωή των πολιτών. 
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Επόμενα βήματα

Κανονισμός Λειτουργίας 01

Μετεξέλιξη Παρατηρητηρίου Τιμών σε Εύρος Τιμών 02

Συγκρότηση Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων 03

Πλήρης ανακαίνιση εγκαταστάσεων, με σκοπό λειτουργικούς και 
φιλικούς χώρους εργασίας 04

Εσωτερική αναδιοργάνωση
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Επόμενα βήματα

Παρακολούθηση εκτελεστικών συμβάσεων / αποτελεσματική 
υλοποίηση 01

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμών που έχουν ολοκληρωθεί 02

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΕΚΑΠΥ / διασύνδεση με όλα τα 
Νοσοκομεία 03

Συνεργασία και συμμετοχή Ευρωπαϊκούς φορείς, με σκοπό τη 
δημιουργία «Δεξαμενών Τεχνικών Προδιαγραφών» 04

Εξωτερική αναδιοργάνωση

05Στόχος για προετοιμασία διαγωνισμών που θα έχουν φιλοσοφία Value 
Based Procurement (σε συνεργασία με φορείς)
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Στοχοθεσία επόμενων σημαντικών σημείων

Οκτ. Νοε. Δεκ. Ιαν. Φεβ.

Διαγωνισμός για 
Βαλβίδες Tavi

Διαγωνισμός για 
Κοχλιακά Εμφυτεύματα

Έκδοση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Προμηθειών των ετών 2023 - 2024

Έναρξη Μεταρρύθμισης 
Κεντρικής Διαχείρισης 

Νοσοκομειακού Φαρμάκου

Διαγωνισμός για 
-Ενδοφακούς
- Stroke Units




