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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

Με τις διατάξεις του παρόντος επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας προμηθειών υγείας, μέσω της 

μετατροπής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), σε νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού 

συστήματος προμηθειών υγείας. 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η εξειδίκευση των απαραίτητων αλλαγών στο σύστημα προμηθειών υγείας 

λόγω της μετατροπής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), μέσω 

της στελέχωσης και του καθορισμού των αρμοδιοτήτων του νέου νομικού προσώπου, της συγκρότησης 

επιτροπών με εξειδικευμένο αντικείμενο προς επίτευξη των στόχων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και μέσω της 

εισαγωγής ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο των προμηθειών υγείας.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

 

Άρθρο 3 

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα 

 

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), μετατρέπεται σε 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.», αντίστοιχα. 

2. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκει κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στο Ελληνικό Δημόσιο, λειτουργεί για την 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και αποκτά νομική προσωπικότητα με τη δημοσίευση του 

παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 4 

Σκοπός – Αρμοδιότητες  

 

1. Σκοπός της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (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, 
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γ) ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών προμηθειών για λογαριασμό των φορέων του 

άρθρου 7, 

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, 

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 

και 

ια) η διερεύνηση και υποστήριξη της χρήσης νέων τεχνολογιών υγείας, καινοτόμων υλικών και υπηρεσιών 

από το δημόσιο σύστημα υγείας. 

 

2. Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν, ιδίως: 

α) η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση των ακόλουθων Ηλεκτρονικών Μητρώων Προμηθειών 

Υγείας: αα) Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, αβ) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών, αγ) 

Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και αδ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιγράφονται και 

λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 10, 

β) η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στον χώρο 

της υγείας, μέσω της πλατφόρμας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και των ηλεκτρονικών συστημάτων «Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων» (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων» (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπου οι φορείς του άρθρου 7 εισάγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, 

γ) η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους διεξάγει η Ε.Κ.Α.Π.Υ., η 

παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή 

και η κατακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο 

εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 7, καθώς και η παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών που 

διεξάγουν οι φορείς αυτοί, 

δ) η δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής διακίνησης προϊόντων μεταξύ των φορέων του άρθρου 7, για την 

υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και μη προβλέψιμα 

γεγονότα και  

ε) η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικών προμηθειών για την αποπληρωμή όλων των 

υποχρεώσεων των φορέων του άρθρου 7. 

 

3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.: 

α) παραδίδονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. όλα τα αρχεία ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που 

έχουν καταρτίσει οι φορείς του άρθρου 7 και το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, 

και 
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β) δύνανται να υλοποιούνται έργα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 

Άρθρο 5 

Πόροι 

 

Πόροι της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) είναι: 

α) η τακτική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του ειδικού προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Υγείας, από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και από κάθε έκτακτη επιχορήγηση, 

β) το ειδικό τέλος, το οποίο αποτελεί ποσοστό επί εκάστης σύμβασης που υπογράφεται και αφορά σε 

κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., 

γ) τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών στους φορείς του άρθρου 7, 

δ) τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στους φορείς του άρθρου 7, 

ε) οι δωρεές, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι εισφορές και οι επιχορηγήσεις από τρίτους, καθώς και 

τα έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα ή οι πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία της. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Άρθρο 6 

Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας 

 

1. Για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την εποπτεία των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και 

υπηρεσιών υγείας, που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συντάσσεται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάθε τρία (3) χρόνια και ανανεώνεται, όταν 

κρίνεται σκόπιμο, η Στρατηγική των Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.) Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας. Η Σ.Κ.Π. 

αναφέρεται οπωσδήποτε:  

α) στο όραμα, το οποίο έχει ως επίκεντρο τον ασθενή, τους επαγγελματίες υγείας, τη βελτίωση των 

διαδικασιών και την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων,  

β) στην πολιτική και στα συστήματα προμηθειών, στην ιεράρχηση και στις δαπάνες των προμηθειών και 

στους προμηθευτές, 

γ) στον έλεγχο και στην παρακολούθηση της υλοποίησης της πολιτικής προμηθειών, στα εργαλεία 

προμηθειών και στον μηχανισμό αναφορών και ετήσιων εκθέσεων προόδου και 

δ) στις συνεργασίες των κυβερνητικών φορέων με πανεπιστήμια, ενώσεις προμηθευτών και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς.  

 

2. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εξειδικεύει τη Σ.Κ.Π προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και για τον σκοπό αυτό καταρτίζει και 

κοινοποιεί στον Υπουργό Υγείας Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), στο οποίο ορίζονται 

τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία πραγματοποιείται κεντρική προμήθεια, καθώς και οι φορείς που 

την υλοποιούν. Από το Ε.Σ.Κ.Π. προκύπτει ο ετήσιος προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων 

και υπηρεσιών υγείας. 

 

3. Για την κατάρτιση του Ε.Σ.Κ.Π., η Ε.Κ.Α.Π.Υ. λαμβάνει, ιδίως, υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 

προϊόντων και υπηρεσιών των τελευταίων ετών, τις τάσεις ζήτησης και προσφοράς, παραμέτρους και 

αναδυόμενες τεχνολογίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη στρατηγική κεντρικών προμηθειών τα επόμενα 
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έτη, τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, τα αποθέματα και τους 

ρυθμούς απορρόφησής τους εκ μέρους των φορέων του άρθρου 7, τα αιτήματα των φορέων του άρθρου 7, 

καθώς και το ύψος της προεκτιμώμενης δαπάνης, των αιτημάτων αυτών. Ο προσδιορισμός των αναγκών 

γίνεται μέσω των καταχωρήσεων στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών συνδυαστικά με το Αρχείο Αναλώσεων 

στο πλαίσιο των αποδεκτών ορίων των προτύπων αναλώσεων του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων. 

 

4. Οι ανάγκες των φορέων του άρθρου 7, όπως προκύπτουν από την ανωτέρω διαδικασία, αποτελούν το 

οριστικό σχέδιο κεντρικών προμηθειών για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο Ε.Σ.Κ.Π., το οποίο εγκρίνεται 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναρτάται στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών. 

 

Άρθρο 7 

Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής  

 

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποστηρίζει, για 

την κάλυψη των αναγκών τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, τους ακόλουθους φορείς: 

α) όλες τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) της χώρας, καθώς και των αντίστοιχων 

οργανωτικών μονάδων, 

β) όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, τα 

διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, καθώς και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας 

και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της υγείας και 

είτε εποπτεύονται και ελέγχονται από τις οικείες Υ.ΠΕ., σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), είτε 

υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, 

γ) όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και 

το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), 

δ) όλα τα νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

ε) όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είτε αυτές εντάσσονται 

στην οργανωτική δομή των Υ.ΠΕ. και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι 

αυτόνομες και 

στ) όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και 

εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας.  

 

Άρθρο 8 

Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής 

 

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποστηρίζει 

τους φορείς του άρθρου 7 για την κάλυψη των αναγκών τους σε πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

και γενόσημα φάρμακα, καθώς και υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες μελετών, ελέγχου και διαχείρισης 

αποθεμάτων, τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης, μέσω σύναψης συμβάσεων με το αντίστοιχο 

αντικείμενο. 
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Άρθρο 9 

Διενέργεια διαγωνισμών και σύναψη συμβάσεων 

 

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών 

και τη σύναψη συμβάσεων ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για την κεντρική προμήθεια προϊόντων και 

υπηρεσιών στο πλαίσιο της στρατηγικής κεντρικών προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών των φορέων 

του άρθρου 7 στα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για: 

α) την επιλογή των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών, κατόπιν εκτίμησης παραγόντων, όπως οι ειδικές 

συνθήκες αγοράς και ο αριθμός των προμηθευτών που δύνανται να συμμετάσχουν σε διαδικασία 

συγκεντρωτικών αγορών, 

β) τη σύνταξη των όρων των διακηρύξεων, 

γ) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

δ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού, 

ε) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και 

στ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων 

αυτών. 

 

 

Άρθρο 10 

Ηλεκτρονικά Μητρώα Προμηθειών Υγείας 

 

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) δημιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιεί τέσσερα (4) 

Μητρώα τα οποία λειτουργούν σε αλληλεπίδραση και διασυνδεσιμότητα, ως εξής: 

α) το Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) αρχεία:  

αα) το Αρχείο Κωδικοποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, στο οποίο αναρτώνται: i) όλοι οι 

προμηθευτές των προϊόντων και υπηρεσιών, που συναλλάσσονται με το δίκτυο της δημόσιας υγείας, υπό 

συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση, και ii) όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, που πωλούν οι 

προμηθευτές, που συναλλάσσονται με το δίκτυο της δημόσιας υγείας, υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση 

και κωδικοποίηση και 

αβ) το Αρχείο Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, το οποίο αντικαθιστά το Παρατηρητήριο Τιμών της περ. ιζ΄ του 

άρθρου 3 του ν. 3580/2007 (Α΄134) στο οποίο καταχωρούνται τα περιθώρια των τιμών, προϊόντων και 

υπηρεσιών, που καταγράφονται μετά από την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Για τη 

λειτουργία και τον έλεγχο του Αρχείου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών συγκροτείται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. τριμελής 

Επιτροπή Παρατηρητηρίου, η οποία εξετάζει τα αιτήματα αλλαγής τιμών, εισηγείται προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ε.Κ.Α.Π.Υ. το εύρος αποδεκτών τιμών ανά είδος και υγειονομική περιφέρεια, όπου 

απαιτείται, θέτοντας ως κριτήρια, το είδος της διαδικασίας των διαγωνισμών, την ποσότητα των ειδών, την 

απόσταση μεταξύ του προμηθευτή και του νοσοκομείου ή του φορέα που ζητεί την προμήθεια και την 

ημερομηνία λήξης του είδους, όπου απαιτείται· η Επιτροπή Παρατηρητηρίου αποτελείται από τον 

Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., έναν (1) Διευθυντή της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και ένα (1) μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 

το οποίο ορίζει το Δ.Σ.· αρχική βάση δεδομένων τιμών του ως άνω αρχείου αποτελούν οι τιμές του 

Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.· η Ε.Κ.Α.Π.Υ. συλλέγει και καταχωρεί τιμές για όλα τα φάρμακα για τα 

οποία έχει αρμοδιότητα να διενεργήσει διαγωνισμό, σε τακτική βάση και από την έναρξη λειτουργίας του 

αρχείου· τα περιθώρια τιμών χρησιμοποιούνται ως συμβουλευτική εργαλειοθήκη για την Ε.Κ.Α.Π.Υ., τόσο 

στο πλαίσιο του σχεδιασμού των διαγωνιστικών διαδικασιών όσο και στις εργασίες της τριμελούς Επιτροπής 

Παρατηρητηρίου, 
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β) το Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) αρχεία: 

βα) το Αρχείο Ετήσιου Προγραμματισμού, στο οποίο αναρτώνται οι ανάγκες που έχουν δηλωθεί από τους 

φορείς του άρθρου 7, σύμφωνα με το άρθρο 6 και  

ββ) το Αρχείο Υποβολής Προγραμματισμού Προμηθειών ανά Υ.ΠΕ.· σε κάθε Υ.ΠΕ. ανατίθεται, μέσω 

προστατευμένης πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ο έλεγχος, η αξιολόγηση, η 

επεξεργασία και η οριστικοποίηση των αναγκών, η ομογενοποίηση των ζητούμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών και η καταχώρηση αυτών στο Αρχείο Υποβολής Προγραμματισμού,  

γ) το Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) αρχεία:  

γα) το Αρχείο Κόστους και Αναλώσεων, στο οποίο αναρτώνται το κόστος, ο ρυθμός ανάλωσης προϊόντων από 

τους φορείς του άρθρου 7, εκφρασμένος ποσοτικά και αξιακά σε καθορισμένη ημερολογιακή βάση και 

γβ) το Αρχείο Προτύπων Αναλώσεων, στο οποίο αναρτώνται οι στατιστικώς επεξεργασμένοι δείκτες 

ποσοτικής και χρονικής ανάλωσης προϊόντων, προκειμένου να συγκρίνονται με αντίστοιχους διεθνώς 

καθιερωμένους δείκτες, με στόχο την επικαιροποιημένη απεικόνιση του προφίλ των απαιτούμενων αναγκών, 

για την απρόσκοπτη λειτουργία των φορέων του άρθρου 7 και τον συνακόλουθο έλεγχο στη διαχείριση, τόσο 

των αποθεμάτων τους όσο και των ρυθμών ανάλωσης και  

δ) το Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) αρχεία: 

δα) το Αρχείο Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο αναρτώνται και παρακολουθούνται οι 

αξιολογήσεις τεχνικών προδιαγραφών των φορέων του άρθρου 7 για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

απαιτούνται για τη λειτουργία τους και 

δβ) το Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για κεντρικές προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών· 

οι Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές προκύπτουν από την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών από 

εξειδικευμένες επιτροπές ανά είδος προμήθειας· οι επιτροπές αποτελούνται από ιατρούς και χρήστες των 

υλικών· η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών γίνεται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και από 

ιδιώτες ιατρούς, με τη συνδρομή των ιατρικών ενώσεων και ιατρικών εταιρειών ανά είδος προμήθειας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

Άρθρο 11 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής 

Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης του νομικού 

προσώπου, εποπτεύει και ελέγχει την καθημερινή διαχείριση των προμηθειών, των συμβάσεων και της 

αλυσίδας παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής της. 

 

2. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά (7) μέλη. Ο Πρόεδρος 

και ο Αντιπρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα δε λοιπά μέλη, είτε καθίστανται απλά 

μέλη του οργάνου και αποζημιώνονται για τις συνεδριάσεις του, είτε ορίζονται ως εκτελεστικά μέλη, όχι 

πλήρους απασχόλησης, και αμείβονται κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του 

άρθρου 22. 
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3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του ν. 

4735/2020 (Α΄ 197). Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι και ο νόμιμος 

αναπληρωτής του Προέδρου. Τα λοιπά επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ως εξής:  

α) τρία (3) μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,  

β) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), 

γ) ένα (1) μέλος ορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) και είναι 

Διοικητής μιας εκ των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας,  

δ) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και  

ε) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

 

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε πεδίο συναφές με τις 

ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., να διαθέτει πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και 

τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στο αντικείμενο των προμηθειών. Ο 

Αντιπρόεδρος πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα με τον Πρόεδρο, χωρίς να απαιτείται το πρόσθετο προσόν του 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Τα μέλη του Δ.Σ. των περ. α), δ) και ε) της παρ. 3 πρέπει να είναι κάτοχοι 

πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, σε πεδίο 

συναφές με τη λειτουργία και τους σκοπούς της Ε.Κ.Α.Π.Υ., και να διαθέτουν καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. 

Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.: α) γενικός ή ειδικός 

γραμματέας Υπουργείου ή της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή βουλευτής, β) διοικητής, διευθυντής, 

διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα σε επιχείρηση, οι 

δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ.  

 

5. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Τα μέλη του Δ.Σ. 

εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα 

διορισμού ή προβούν σε πράξεις ή αποκτήσουν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους. 

 

6. Για τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος 

αυτών μέχρι πρώτου βαθμού απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 

διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον 

τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας ως προμηθευτής των φορέων που εποπτεύει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή άλλων 

άμεσα σχετιζόμενων οργανισμών. Όσον αφορά στα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ, που είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης, δεν δύνανται αυτά, μετά το πέρας της θητείας τους και για χρονικό διάστημα 

τριών (3) ετών, να εργασθούν με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε εταιρείες προμηθευτών του 

ιδιωτικού τομέα. Για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. εφαρμόζονται τα άρθρα 68 έως 75 του 

ν. 4622/2019 (Α΄133).  

 

7. Με απόφαση του Δ. Σ. δύναται να παρέχεται στα μέλη του Δ.Σ. νομική προστασία, και μετά από τη λήξη 

της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο, όταν ενάγονται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις που 

έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η νομική προστασία συνίσταται στην καταβολή των 

δικαστικών δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών για την υπεράσπισή τους ή σε ό,τι άλλο κρίνεται 

αναγκαίο για τον σκοπό αυτό, περιλαμβανομένης και της ασφαλιστικής κάλυψης. Σε περίπτωση αμετάκλητης 

ποινικής καταδίκης, οι καταβληθείσες δικαστικές δαπάνες και οι δικηγορικές αμοιβές αναζητούνται από τον 

καταδικασθέντα κατά το μέρος που τον αφορούν. 
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8. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ. υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπιστευτική 

πληροφορία αναφορικά με τις δραστηριότητες του νομικού προσώπου, τα σχέδια δράσης του, τους 

προμηθευτές ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες, καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν μετά από έρευνες ή 

μελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί από αυτό. 

 

9. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά στα δεδομένα των υπηρεσιών, 

εργασιών, στατιστικών στοιχείων ή άλλων δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και να 

απέχουν από κάθε σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. Αν τα μέλη του Δ.Σ. 

αποδεδειγμένα αποκαλύψουν ή δημοσιοποιήσουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, υπέχουν 

ποινική και αστική ευθύνη πλήρους αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζημία σε βάρος της 

Ε.Κ.Α.Π.Υ. από την αιτία αυτή. Η υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας των μελών του Δ.Σ. ισχύει για δύο 

(2) έτη από τη λήξη της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 12 

Αρμοδιότητες Προέδρου  

 

1. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), φέρει την ευθύνη για την επίτευξη των 

σκοπών του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του, 

β) συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για τη πρόσκληση των μελών 

στις συνεδριάσεις, 

γ) μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τις συμβάσεις που 

την αφορούν, 

δ) εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση για τη βελτίωση της 

οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που την αφορούν, 

ε) εισηγείται προς το Δ.Σ. τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας από εξωτερικούς συνεργάτες για τη 

μελέτη και επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 

στ) όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των συμφερόντων της 

Ε.Κ.Α.Π.Υ. και των συμφερόντων των φορέων του άρθρου 7 από την αναβολή λήψης απόφασης, δύναται να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ.· στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει 

προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., 

ζ) συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι 

οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία, 

η) εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο δικαστικώς και εξωδίκως· με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την 

αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Δ.Σ., σε δικηγόρο ή σε Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και 

θ) υπογράφει, κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ., συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και άλλου 

περιεχομένου έγγραφα. 

 

2. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση ο 

Πρόεδρος δύναται με απόφαση του να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο, και στα εκτελεστικά 

μέλη του Δ.Σ., και να μεταβιβάζει αρμοδιότητες ή το δικαίωμα υπογραφής με εντολή του σε Προϊσταμένους 

Διευθύνσεων.  

 

3. Ο Πρόεδρος δύναται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και μέχρι τη συγκρότηση της Νομικής Υπηρεσίας, 

να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν στη λειτουργία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και στους 
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διαγωνισμούς αυτής, καθώς και σε αυτούς που παρέλαβε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, σε ιδιώτες 

δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση 

του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 13 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) έχει τις κάτωθι 

αρμοδιότητες:  

α) καθορίζει τη δράση και τη στρατηγική της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και ορίζει τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., 

β) εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών της 

Ε.Κ.Α.Π.Υ. και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της,  

γ) διορίζει και ανακαλεί τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 15, 

δ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάθε οικονομικού έτους, καθώς 

και τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του, 

ε) διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,  

στ) εγκρίνει την αναγκαιότητα για την ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και 

εκτέλεσης έργων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., μετά από εισήγηση του Προέδρου, τον οποίο δύναται να εξουσιοδοτεί για 

την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, 

ζ) αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή την υπεράσπιση των 

συμφερόντων αυτής, 

η) εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 15 

θ) εγκρίνει το περιεχόμενο και τη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Μητρώων Προμηθειών Υγείας και εισηγείται 

στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 21, 

ι) εγκρίνει τις εισηγήσεις σχετικά με τις αναρτήσεις τιμών στο Αρχείο Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, 

ια) εγκρίνει τη Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.) και το Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών 

Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) του άρθρου 6, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, 

ιβ) εγκρίνει τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

και υπηρεσιών για τους διαγωνισμούς που η Ε.Κ.Α.Π.Υ. αναλαμβάνει κεντρικά, τη διεξαγωγή και την 

κατακύρωση όλων των διαδικασιών ανάθεσης, 

ιγ) λαμβάνει γνώση για θέματα εσωτερικού ελέγχου ή συμμόρφωσης και αποφασίζει για περαιτέρω νόμιμες 

ενέργειες σε συνάρτηση με τα ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου, 

ιδ) εισηγείται στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών τον τρόπο και το ύψος των αμοιβών των μελών 

Επιτροπών υποβοήθησης και υλοποίησης του έργου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του άρθρου 19, και 

ιε) εγκρίνει ετήσια έκθεση αναφορικά με αναδυόμενες τεχνολογίες που αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίδραση στους δικαιούχους περίθαλψης και σημαντική κλινική, οργανωτική και οικονομική επίδραση στο 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Άρθρο 14 

Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων 

 

1.Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.) αποτελεί εισηγητικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της 

Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 



12 
 

2.Το Σ.Ε. αποτελείται από είκοσι δύο (22) μέλη, ως εξής: 

α) ένα (1) μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), με τον αναπληρωτή του, που 

ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, 

β) ένα (1) μέλος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του, 

που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, 

γ) ένα (1) μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.), με τον 

αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, 

δ) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.), με τον 

αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, 

ε) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε.), με τον αναπληρωτή 

του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, 

στ) ένα (1) μέλος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), με τον 

αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, 

ζ) ένα (1) μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της·, 

η) ένα (1) μέλος, με τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται με κλήρωση μεταξύ εκπροσώπων που 

προτείνονται από τις Πανελλήνιες Ενώσεις Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων, Ακτινοφυσικών και Τεχνολόγων 

Εργαστηρίων, 

θ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, 

ι) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, που 

ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, 

ια) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, 

ιβ) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και 

Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.), 

ιγ) ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού με βαθμό Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή σε 

θέματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ή Πολιτικής Υγείας ή Δημόσιας Υγείας, που ορίζεται από τον Υπουργό 

Υγείας, 

ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο των υγειονομικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων, με τον αναπληρωτή του, που 

ορίζονται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), 

ιε) έναν (1) εκπρόσωπο συλλόγων ή ενώσεων ασθενών, με τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται με 

δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, μεταξύ των 

εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι και οι ενώσεις ασθενών, 

ιστ) τρεις (3) εκπροσώπους των ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, που αφορούν σε μεγάλες νοσολογικές 

ομάδες ασθενών, με τους αναπληρωτές τους, που αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση, η οποία 

διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι 

εν λόγω επιστημονικές εταιρείες, 

ιζ) δύο (2) μέλη από τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.), 

ιη) ένα (1) μέλος από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που 

ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και  

κ) ένα (1) μέλος από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ορίζεται με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. 
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3. Οι εμπειρογνώμονες έχουν τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί μόνο μία φορά, και ορίζονται 

από τους φορείς προέλευσης τους. Οι φορείς της παρ. 2 ορίζουν τους εκπροσώπους τους εντός τριάντα (30) 

ημερών από την αποστολή σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης από το Δ.Σ.. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει 

άπρακτη, ο Υπουργός Υγείας ορίζει αντ’ αυτών πρόσωπο της επιλογής του. 

 

4. Στις συνεδριάσεις του Σ.Ε. παρίσταται μέλος του Δ.Σ., προκειμένου να παρέχει ενημέρωση για τα τρέχοντα 

ζητήματα και να ζητεί τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων, ως προς τα θέματα που σχετίζονται με το έργο 

των Επιτροπών του άρθρου 19, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.  

 

5. Το Σ.Ε. εισηγείται προς το Δ.Σ., με ίδια πρωτοβουλία, τόσο επί θεμάτων που απασχολούν άμεσα το έργο 

της, όσο και επί ειδικότερων θεμάτων που απασχολούν τους φορείς της παρ. 2. Η γνώμη του Σ.Ε. δεν είναι 

δεσμευτική για το Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., επιτρέπεται η συμμετοχή 

μελών του Σ.Ε. στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. 

 

6. Το Σ.Ε. συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από το Δ.Σ., ανά τέσσερις (4) μήνες και δύναται να συνεδριάζει 

εκτάκτως, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του. 

 

7. Τα μέλη του Σ.Ε. δεν αμείβονται. 

 

8. Χρέη γραμματέα του Σ.Ε. εκτελεί υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ο 

οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, στην απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. 

 

9. Μεταξύ των μελών του Σ.Ε. ορίζεται ένας (1) συντονιστής και τρεις (3) αναπληρωτές συντονιστές, οι οποίοι 

προετοιμάζουν την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίασης, η οποία καταρτίζεται με βάση προτάσεις που 

καταθέτουν τα μέλη.  

 

Άρθρο 15 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) ρυθμίζει 

την αποστολή της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και την ειδικότερη διάρθρωση των υπηρεσιών της σε οργανικές μονάδες, 

τις αρμοδιότητες και τον τρόπο στελέχωσής τους, το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού, την 

κατανομή αυτών κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα 

διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα, τη γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης 

και κάθε ειδικότερο θέμα για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ε.Κ.Α.Π.Υ..  

 

Άρθρο 16 

Διάρθρωση υπηρεσιών 

 

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) διαρθρώνεται ως εξής: 

α) μία (1) Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται:  

αα) η Διεύθυνση Προμηθειών, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:  

i) Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών,  

ii) Τμήμα Παρακολούθησης Αναδυόμενων Τεχνολογιών,  
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iii) Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών και  

iv) Τμήμα Συμβάσεων, 

αβ) η Διεύθυνση Διαχείρισης Αλυσίδας Διανομής, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:  

i) Τμήμα Παρακολούθησης Παραλαβής – Διανομής,  

ii) Τμήμα Παρακολούθησης Αποθεμάτων και Αναλώσεων και 

iii) Τμήμα Έρευνας Αγοράς, 

αγ) η Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:  

i) Τμήμα Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και  

ii) Τμήμα Μητρώου Κωδικοποίησης Υλικών και Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, 

αδ) η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:  

i)  Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και 

ii)  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και  

αε) η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:  

i) Τμήμα Υποδομών και  

ii) Τμήμα Συστημάτων, 

β) πέντε (5) Αυτοτελή Γραφεία και Μονάδες: 

βα) το Γραφείο Προέδρου, 

ββ) το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 

βγ) το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας, 

βδ) τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ν. 4795/2021 (Α΄ 62) και 

βε) το Γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.). 

 

Άρθρο 17 

Θέματα προσωπικού 

 

1. Στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) συστήνεται μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή, με 

τριετή θητεία. Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή δημοσιεύεται προκήρυξη με τα απαραίτητα 

προσόντα σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. 

Η προκήρυξη εκδίδεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου 

γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης και προΐσταται όλων των Διευθύνσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. 

 

2. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. συστήνονται πέντε (5) θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων, με τριετή θητεία. Για την 

πλήρωση της θέσης των Προϊσταμένων Διευθύνσεων δημοσιεύεται προκήρυξη με τα απαραίτητα προσόντα 

για την κάλυψη κάθε θέσης σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην 

ιστοσελίδα της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Η προκήρυξη εκδίδεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Η επιλογή του 

καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 

είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐστανται όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεών τους. 
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3. Οι θέσεις των παρ. 1 και 2 μπορούν να καταλαμβάνονται από προσωπικό της Ε.Κ.Α.Π.Υ., από πρόσωπα που 

έχουν αποσπασθεί ή μεταταχθεί σε αυτή προς πλήρωση της θέσης ή από πρόσωπα επί θητεία. 

 

4. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. συνιστώνται σαράντα (40) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 

(Ι.Δ.Α.Χ.) και σαράντα (40) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), τριετούς διάρκειας.  

 

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 για άλλα τρία (3) έτη.  

 

6. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργείου δύνανται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μόνιμοι υπάλληλοι των φορέων του άρθρου 

7, να μετατάσσονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη 

δημοσίευση του παρόντος. 

 

Άρθρο 18 

Υφιστάμενο προσωπικό 

 

1. Το υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), η οποία 

συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), 

μεταφέρεται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του παρόντος, σε κενή οργανική θέση της κεντρικής 

υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας αντίστοιχη των τυπικών του προσόντων ή σε προσωποπαγή θέση που 

συστήνεται ειδικά για την περίπτωση αυτή αν δεν υπάρχει οργανική θέση. Με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του Υπουργείου Υγείας, το προσωπικό του πρώτου εδαφίου μπορεί να αποσπαστεί στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., 

η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), κατόπιν σχετικής 

αίτησης την οποία υποβάλλει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη μεταφορά του στην κεντρική 

υπηρεσία. Όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και 

Τμημάτων, δύνανται να συνεχίσουν να ασκούν καθήκοντα Προϊστάμενων Διεύθυνσης και Τμήματος, εφόσον 

ολοκληρώσουν τη διαδικασία απόσπασης στην Ε.Κ.Α.Π.Υ..  

 

2. Όσοι εργάζονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ως νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου 

συνεχίζουν να απασχολούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με τους ίδιους όρους και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις εν 

ενεργεία συμβάσεις τους. 

 

3. Οι ωφελούμενοι προγραμμάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 

συνεχίζουν να απασχολούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), υπό τους όρους του προγράμματος με βάση το οποίο απασχολούνται.  

 

Άρθρο 19 

Επιτροπές 
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1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) δύναται να 

συγκροτεί μετά από εισήγηση του Προέδρου επιτροπές για την υποβοήθηση της επίτευξης των σκοπών και 

της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ως εξής: 

α) Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού, 

β) Επιτροπή Παραλαβής, 

γ) Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, 

δ) Επιτροπή Ένταξης Νέων Υλικών στο Παρατηρητήριο Τιμών και  

ε) Επιτροπή Αποδεκτών Τιμών – Παρατηρητηρίου. 

 

2. Οι επιτροπές είναι πενταμελείς και συγκροτούνται από μέλη του ιατρικού προσωπικού όλων των 

ειδικοτήτων, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετούν στους φορείς του άρθρου 7, καθώς 

και από εργαζόμενους της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή ιδιώτες. Ο ανώτατος αριθμός μελών, τα οποία συμμετέχουν στις 

ανωτέρω επιτροπές, καθορίζεται σε εκατό (100) ανά έτος. Οι αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών 

κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και στους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

 

3. Στα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνισμών και Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών της παρ. 1, που 

συνεδριάζουν εκτός κανονικού ωραρίου, δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, υπό την προϋπόθεση της 

τήρησης των προβλεπόμενων στην απόφαση συγκρότησης προθεσμιών ολοκλήρωσης και παράδοσης του 

έργου τους. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε πλέον των δύο (2) αμειβόμενων επιτροπών κατ’ έτος. 

 

Άρθρο 20 

Προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας 

 

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δύναται να 

συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας με δημόσιους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 21 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών, δύναται να συσταθεί αυτοτελές 

γραφείο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) στη Βόρεια Ελλάδα, με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη. Με την ίδια απόφαση δύναται να εξειδικεύονται η οργάνωση, η λειτουργία, η στελέχωση και 

η στέγαση του αυτοτελούς γραφείου, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθορίζεται το ύψος του ποσοστού επί εκάστης σύμβασης, που υπογράφεται και 

αφορά σε κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., το οποίο αποτελεί το ειδικό 

τέλος της περ. β) του άρθρου 5, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου 

Υπουργού, που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύνανται να 

εντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 ή να απεντάσσονται από αυτό. 
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4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να 

εξειδικεύεται το αντικείμενο των συμβάσεων του άρθρου 8. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για τον ορισμό των 

Υγειονομικών Περιφερειών ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.) για την άσκηση κεντρικών δραστηριοτήτων 

αγορών για τα νοσοκομεία της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την 

εκ μέρους τους άσκηση συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών, αναφορικά με τη διενέργεια διαγωνισμών 

και τη σύναψη συμβάσεων του άρθρου 9. 

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας ορίζεται, μετά από 

εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ο Κανονισμός Λειτουργίας κάθε Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Προμηθειών Υγείας του άρθρου 10. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης για τα 

μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., που υπηρετούν με πλήρη απασχόληση, καθώς και της ανά συνεδρίασης 

αποζημίωσης για τα λοιπά μέλη. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Προέδρου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 

ορίζονται οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου. Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. υποβάλλει την πρότασή του προς 

τον Υπουργό Υγείας εντός δύο (2) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του Αντιπροέδρου. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από 

εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του άρθρου 15. Το Δ.Σ. 

της Ε.Κ.Α.Π.Υ. εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας εντός 

ενός (1) μηνός από τη συγκρότησή του σε σώμα. 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. 

και γνώμης του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ορίζεται το ύψος των 

αμοιβών των μελών των Επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 19.  

 

 

Άρθρο 22 

 

Κατάργηση ΕΚΑΠΥ Ν.Π.Δ.Δ. – Καταργούμενες διατάξεις  

 

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ» που ιδρύθηκε με τον ν. 4472/2017 (Α΄ 74), καταργείται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχός του, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) η οποία 

συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.). 

2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας 

του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή 

συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα 

ακίνητα που περιέρχονται κατά κυριότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί 

των ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία, των αρμόδιων κτηματολογικών γραφείων και άλλων 

αρμόδιων αρχών. 
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3. Εκκρεμείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ., σε οποιοδήποτε δικονομικό στάδιο και αν 

βρίσκονται, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και 

εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής, συνεχίζονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους 

και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη διατύπωση ή ενέργεια για τη συνέχισή τους. 

4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ., εφεξής θεωρείται το ν.π.ι.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ.. 

5. Τα άρθρα 21 έως και 35 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί της ίδρυσης ως νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου της Εθνικής Κεντρικής Aρχής Προμήθειων Υγείας και της κεντρικοποίησης των προμηθειών των 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, καταργούνται.   

 

Άρθρο 23 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 

(ν.π.ι.δ.) της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)., οι αρμοδιότητές του ασκούνται από 

το Δ.Σ. του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) Ε.Κ.Α.Π.Υ. Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας του άρθρου 15 εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 

του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. Στην ως άνω περίπτωση, το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος σε ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους. 

2. Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. και φορέων του άρθρου 7 

ή λοιπών φορέων του Δημοσίου, διατηρούνται σε ισχύ και μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο ν.π.ι.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 

Στον ενδιάμεσο χρόνο, αυτές δύνανται να ανανεώνονται, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του 

Υπουργού Υγείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 24 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως 

ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.  


