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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι διαδικασίες προμηθειών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
αποτελούσαν πάντα ένα ακανθώδες πρόβλημα του Σύγχρονου
Ελληνικού Κράτους. Η ανάγκη για συστηματική αντιμετώπιση του
προβλήματος αυτού προβάλλει σήμερα πιο έντονη όσο ποτέ άλλοτε. Οι
δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο τόπος μας επιβάλλουν τη
λήψη κατάλληλων μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες με στόχο τη
συγκράτηση

των δαπανών με ταυτόχρονη διασφάλιση υψηλής

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προμηθειών από τους
φορείς υγείας και πρόνοιας.
Ο έγκαιρος προγραμματισμός, η μηχανοργάνωση των υπηρεσιών, η
σωστή

καταγραφή

των

αναγκών,

η

εξασφάλιση

αποδεκτών

προδιαγραφών των υλικών που χρησιμοποιούνται στις προκηρύξεις
των διαγωνισμών, η σωστή τήρηση και συνεχής επιτήρηση των
διαγωνιστικών διαδικασιών αποτελούν τις βασικές μεταβλητές για ένα
υγιές και λειτουργικό σύστημα προμηθειών.
Παρά το γεγονός ότι η ΕΠΥ συστάθηκε το έτος 2007 (Νόμο 3580/2007
ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007) το 2010 μπορεί να χαρακτηριστεί ως έτος
πραγματικής δραστηριοποίησης της αφού μέσα σ’ αυτό υλοποιήθηκαν
μια σειρά στρατηγικών παρεμβάσεων και ενεργειών.
Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), από την πρώτη στιγμή που
κλήθηκε να αναλάβει την Οργάνωση και το Συντονισμό των Προμηθειών
Υγείας (τον Μάρτιο του 2010 έγινε ανάληψη καθηκόντων της-ΦΕΚ
Υ.Ο.Δ.Δ. 103/22.03.2010) ήρθε αντιμέτωπη με ένα πολύ σοβαρό
πρόβλημα. Tα τελευταία τρία χρόνια δεν διεξήχθησαν από τους Φορείς
αρμοδιότητάς της Ανοικτές Διαγωνιστικές Διαδικασίες, σύμφωνα με τις
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κείμενες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, κυρίως λόγω της
καθυστέρησης εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2009.
Υπό αυτές τις περιστάσεις, οι ανάγκες των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας

και

Κοινωνικής

σπασμωδικά,

χωρίς

Αλληλεγγύης

Πρόγραμμα

(ΦΠΥΥΚΑ)

και

αντιμετωπίζονταν

Στρατηγικό

Σχεδιασμό

με

μεμονωμένες, κατά περίπτωση εγκρίσεις διενέργειας διαγωνισμών. Οι
περισσότεροι φορείς κάλυπταν τις ανάγκες τους για προμήθειες και
υπηρεσίες είτε με παρατάσεις προηγούμενων συμβάσεων είτε με
απευθείας αναθέσεις. Η παραπάνω τακτική αποτελούσε «μονόδρομο»
για την κάλυψη των αναγκών των ΦΠΥΥΚΑ δεδομένου ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις δεν δινόταν από τις «αρμόδιες αρχές»
έγκριση για διεξαγωγή διαγωνισμών. Το δυσμενές αυτό σκηνικό το
εκμεταλλεύτηκαν αρκετές εταιρείες οι οποίες χρέωναν τους ΦΠΥΥΚΑ
υπερβολικά για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που τους προσέφεραν,
προκαλώντας σημαντική αύξηση του κόστους εις βάρος του Ελληνικού
Δημοσίου.
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, η νέα Ολομέλεια της ΕΠΥ έθεσε ως
άμεσους στόχους: την επίσπευση υλοποίησης του Προγράμματος
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του 2010 (το οποίο βρίσκεται σε
εξέλιξη και ήδη επιφέρει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα) και τη σύσταση
οργανωμένου

Παρατηρητηρίου

Τιμών

(ΠΤ)

προκειμένου

να

αντιμετωπιστεί το υπέρμετρο κόστος από τις απευθείας αναθέσεις και τις
παρατάσεις συμβάσεων. Μέχρι την ολοκλήρωση του ΠΠΥΥ 2010 από το
οποίο θα προκύψουν συμβάσεις οι Φορείς οφείλουν όταν προβαίνουν
σε Διαδικασίες Διαπραγμάτευσης, να επιτυγχάνουν και να ακολουθούν
αυστηρά τις τιμές ΠΤ.
Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων καταγράφει τις δραστηριότητες της
Επιτροπής για το διάστημα Απριλίου 2010-Απριλίου 2011.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Ε.Π.Υ)
1.1 O Θεσμός της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Με το Νόμο 3580/2007 επιχειρήθηκε η αναμόρφωση του συστήματος
προμηθειών στο χώρο της υγείας με στόχο τον εξορθολογισμό των
δαπανών, τη διαφάνεια και την ενίσχυση της νομιμότητας κατά τη
σύναψη των δημοσίων συμβάσεων.
Βασικός κορμός της προσπάθειας αυτής αποτέλεσε η σύσταση της
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ). Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
(Ε.Π.Υ) σύμφωνα με το άρθρο 1 του

Ν. 3580/2007 αποτελεί αυτοτελή

δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη
απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο Πρόεδρος της εννεαμελούς Επιτροπής διορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι και ο νόμιμος
αναπληρωτής του Προέδρου.
Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής διορίζονται ως εξής:
τρία μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, δύο μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και δύο μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας πρέπει να είναι κάτοχος
διδακτορικού διπλώματος σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης
και λειτουργίας της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, πρέπει να
είναι

πτυχιούχοι

Α.Ε.Ι.,

ημεδαπής

ή

αλλοδαπής,

Οικονομίας

ή

Επαγγελμάτων Υγείας ή Νομικής ή Ανάλυσης Αγορών ή Προγραμματισμού ή Μηχανικών ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Πρέπει να έχουν
τουλάχιστον διετή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους
και να ομιλούν άριστα μία ξένη γλώσσα, κατά προτεραιότητα την
αγγλική.
Η ΕΠΥ διαδραματίζει βασικό ρόλο στον Στρατηγικό σχεδιασμό του Τομέα
Προμηθειών Υγείας. Για πρώτη φορά οι προμήθειες των Φορέων Υγείας
προγραμματίζονται

και

υλοποιούνται

ανεξάρτητα από

το Ενιαίο

Πρόγραμμα Προμηθειών Δημοσίου που επιμελείται το Υπουργείο
Ανάπτυξης.

1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο λειτουργίας

Η λειτουργία – δράση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας στηρίζεται στο
κατωτέρω Νομικό πλαίσιο:
Α. Νόμος 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134 τ.Α΄18-6-2007).
Β. Νόμος 3846/2010 εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 66 τ.Α΄11-5-2010). Με το νόμο αυτό επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της ΕΠΥ ως ελεγκτικού μηχανισμού στον Τομέα
των Προμηθειών, προβλέπεται η ανάπτυξη βάσης δεδομένων Παρατη-
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ρητηρίου Τιμών, δίδεται η δυνατότητα διενέργειας: α) κεντρικών διαγωνισμών από την ΕΠΥ και τις Υ.Πε, β) ηλεκτρονικών διαγωνισμών και
γ) διαγωνισμών φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία σε ειδική νοσοκομειακή συσκευασία για την προμήθειά τους από τα Δημόσια
Νοσοκομεία.
Γ. Νόμος 3867/2010 «Εποπτεία Ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση εγγυητικού
κεφαλαίου

ιδιωτικής

ασφάλισης

ζωής

οργανισμού

αξιολόγησης

πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών». Με το νόμο αυτό, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτούνται οι
φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 να προβούν σε κάθε νόμιμη
ενέργεια για τη διενέργεια των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2010 καθώς και
για την προμήθεια των υλικών και Υπηρεσιών του ΠΠΥΥ 2010.
Επίσης παρασχέθηκε στις Διοικήσεις των Φορέων Πρόνοιας Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ) αρμοδιότητα να αποφασίζουν για
την εκτέλεση έργων βελτίωσης της κτιριακής υποδομής, προμήθειας
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και προϊόντων, καθώς και για την
ανάθεση υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ. Στις προμήθειες
αυτές γίνεται απολογιστικός έλεγχος από την Επιτροπή Προμηθειών
Υγείας. Επιπροσθέτως, δόθηκε η δυνατότητα, διαπραγμάτευσης για την
προμήθεια των ανωτέρω ειδών με βάση τη χαμηλότερη τιμή της
εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών
μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών.
Η υλοποίηση εκτέλεσης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 2010
εγκρίθηκε σύμφωνα με το Νομικό Πλαίσιο για τις προμήθειες του
Δημοσίου Τομέα: Ν. 2286/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Π.Δ.
60/2007 (ΦΕΚ 64/α/2007), το ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) στην ΚΥΑ
1/2/2010 (ΦΕΚ 99 τ.Β΄3-2-2010), τις Υπ. Αποφάσεις του ΥΥΚΑ 6/25-5-2010,
4/25-5-2010, 8/25-5-2010 (ΦΕΚ 777 τ. Β΄ 4-6-2010), την 1983/10-3-2010
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Απόφαση-Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τέλος το ΠΠΥΥ 2010 αναθεωρήθηκε με την ΚΥΑ 12440/28-9-2010 (ΦΕΚ
1580 τ.Β΄28-9-2010).

1.3 Αρμοδιότητες της Επιτροπής
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας μετά από και τις
ανωτέρω τροποποιήσεις που επήλθαν, οριοθετούνται ως εξής :
Α. Κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών,
όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 3 παρ. α του Ν.3580/2007 για
συμβάσεις προμήθειας προϊόντων που ανήκουν στις ακόλουθες
κατηγορίες:
(α) Ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα
(β) Μη ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα
(γ) Οδοντιατρικά προϊόντα
(δ) «In Vitro» διαγνωστικά προϊόντα
(ε) Αναισθησιολογικά και αναπνευστικά προϊόντα
(στ) Οφθαλμολογικά προϊόντα και προϊόντα οπτικής
(ζ) Προϊόντα μίας χρήσεως
(η) Υλικά καθαριότητας
(θ) Ιατρικά αέρια
(ι) Καύσιμα
(ια) Τρόφιμα − Ποτά
(ιβ) Έντυπα − Γραφική ύλη
(ιγ) Ναρκωτικά, εμβόλια και συναφή φαρμακευτικά σκευάσματα που
διανέμονται από τις Διευθύνσεις της Υγιεινής των Νομαρχιών ή τους
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή τα νοσοκομεία
(ιδ) Αντιδραστήρες αιμοδοσίας κάθε μορφής και διαδικασίας ελέγχου
του αίματος
(ιε) Ξενοδοχειακός εξοπλισμός
(ιζ) Ιματισμός.
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Επίσης για

συμβάσεις προμήθειας προϊόντων που ανήκουν στις

κατηγορίες:
(α) Ηλεκτρομηχανικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα
(β) Εξοπλισμός εγκαταστάσεων
(γ) Επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία
(δ) Τεχνικά βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες
(ε) Προϊόντα διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινοβολίας
(στ) Μεταφορικά μέσα
(ζ) Πληροφοριακά συστήματα
(η) Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
(θ) Μηχανολογικός εξοπλισμός.
Για συμβάσεις υπηρεσιών που ανήκουν στις κατηγορίες:
(α) Εστίασης
(β) Καθαριότητας
(γ) Ασφάλειας − Φύλαξης
(δ) Συντήρησης
(ε) Μίσθωσης Ακινήτων
(στ) Αξιοποίησης ακινήτων
(ζ) Πληροφορικής.
Για συμβάσεις υπηρεσιών που ανήκουν στις κατηγορίες:
(α) Πλύσης − καθαρισμού − σιδερώματος ιματισμού
(β) Αποκομιδής μολυσματικών αποβλήτων
(γ) Λογιστικής υποστήριξης
(δ) Εξειδικευμένων μεταφορών (π.χ. αίματος − παραγώγων αίματος −
μοσχευμάτων κ.λπ.),
Ε) Προμήθεια Φαρμάκων (ΔΥΓ3α/14801/31-1-2011 Κοινή Υπουργική
Απόφαση

των

Υπουργών

Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
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Β. Καθορισμός της προσήκουσας διαγωνιστικής διαδικασίας
Γ. Σύνταξη προτύπων διακηρύξεων και συμβάσεων, η παρακολούθηση
εκτέλεσης αυτών και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων
και υπηρεσιών
Δ. Έλεγχος και απογραφή προμηθειών και υπηρεσιών του προηγούμενου έτους
Ε. Έγκριση των αιτημάτων αναθεώρησης προγράμματος
Ζ. Έλεγχος των Μητρώων Προϊόντων Υπηρεσιών και Προμηθευτών
Η. Αξιολόγηση των προμηθευτών
Θ. Υιοθέτηση πολιτικών συμβατών με την προστασία του περιβάλλοντος
κατά την εκτέλεση προμηθειών
Ι. Έκδοση αναγκαίων οδηγιών συστάσεων και υποδείξεων προς τα
αρμόδια όργανα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Υ
2.1 Διάρθρωση της Υπηρεσίας
Η οργανωτική δομή προμηθειών της ΕΠΥ υποστηρίζεται από έξι επιτελικά
τμήματα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών,
πλέον της Γραμματείας της Επιτροπής.
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών συντονίζει τη
λειτουργία των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν. Τα Τμήματα αυτά
έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Το Τμήμα Τεχνολογίας και Διαχείρισης Εφοδιασμού:
(αα) παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία της διαχείρισης
εφοδιασμού και της πληροφορικής και εισηγείται την ενσωμάτωση των
σύγχρονων τεχνολογιών στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό
του συστήματος προμηθειών του παρόντος,
(ββ) υποστηρίζει

ενεργά

την

Επιτροπή στο σχεδιασμό

και

την

παρακολούθηση υλοποίησης και εφαρμογής του πληροφοριακού
συστήματος των προμηθειών.
β)

Το

Τμήμα

Προγραμματισμού

και

Αξιολόγησης

διενεργεί

τον

προγραμματισμό και την εκτίμηση του κόστους των προμηθειών ως
εξής:
(αα) συγκεντρώνει τις ανάγκες προμηθειών των νομικών προσώπων
του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3580/2007,
(ββ) καταρτίζει το Πρόγραμμα Προμηθειών για κάθε νομικό πρόσωπο
του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3580/2007,
(γγ) συγκεντρώνει τα απολογιστικά στοιχεία ανά μονάδα αναφοράς των
νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 συνολικά και ενός
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εκάστου φορέα ξεχωριστά, διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση των ως άνω
νομικών προσώπων και της καλής εκπλήρωσης των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, συντάσσει εκθέσεις απολογισμού και αξιολόγησης του
συστήματος

προμηθειών

και

παρακολουθεί

την

απόδοση

του

συστήματος προμηθειών.
γ) Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου:
(αα)

εποπτεύει

τη

λειτουργία

των

φορέων

υλοποίησης

των

διαγωνιστικών διαδικασιών διενέργειας των προμηθειών και εκτέλεσης
των συμβάσεων προμηθειών,
(ββ) παρακολουθεί/εποπτεύει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και την
υλοποίηση των συμβάσεων με τους προμηθευτές προϊόντων και
παρόχους υπηρεσιών και την έγκαιρη εκπλήρωση του συνολικού
προγράμματος προμηθειών.
δ) Το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας:
(αα) παρακολουθεί τη διαδικασία κατάρτισης των προδιαγραφών των
προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και προσδιορισμού
της πρότυπης ποσότητας ανά προϊόν ή ανάγκης ανά υπηρεσία και
μονάδα αναφοράς, που καθορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή,
(ββ) καθορίζει τις αποδεκτές τιμές προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών,
(γγ)

καταρτίζει

πρότυπα

συμβάσεων,

τευχών

διακήρυξης

και

προσδιορίζει τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους
φορείς υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών διενέργειας και
εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών.
ε) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών και Εσόδων από
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ε΄ του Ν. 3580/2007 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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στ) Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης:
(αα) συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη
διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και τα διαβιβάζει στην Επιτροπή,
(ββ) είναι υπεύθυνο για τη μηχανογραφική υποστήριξη της Επιτροπής.
Η Γραμματεία της Επιτροπής παρέχει:
α) νομική υποστήριξη,
β) διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία της
Επιτροπής και των συνεδριάσεών της,
γ) ενημέρωση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και σε ενδιαφερόμενους
φορείς για τη δημοσιοποίηση του έργου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις
εκάστοτε οδηγίες και κατευθύνσεις του Προέδρου της Επιτροπής και τον
Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 4
του παρόντος.
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2.2 Κανονισμός λειτουργίας της Ε.Π.Υ
Το 2009 υποβλήθηκε προς έγκριση στο Υ.Υ.Κ.Α σχέδιο κανονισμού
λειτουργίας της ΕΠΥ όμως δεν εγκρίθηκε. Στη συνέχεια το 2010 ομάδα
εργασίας της ΕΠΥ επανασυνέταξε σχέδιο «Οργανισμού Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας». Μετά την ψήφιση του Ν. 3918/2011, σύμφωνα με
τον οποίο η ΕΠΥ αναδιαρθρώνεται σε Επιτροπή Προδιαγραφών (ΕΠ) με
διαφορετικές αρμοδιότητες και οργανωτική δομή, το νέο σχέδιο δεν
υποβλήθηκε προς έγκριση. Ενόψει των ανωτέρω, με απόφαση της
Προέδρου της ΕΠΥ, και για την εύρυθμη λειτουργία της, ανατέθηκαν
προσωρινά

καθήκοντα

Διευθυντή

και

Τμηματαρχών

στους

υπηρετούντες υπαλλήλους της ΕΠΥ.

2.3 Ανθρώπινο Δυναμικό
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3580/2007 προβλέπονται 24 θέσεις
μονίμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ καθώς και 16
θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται:
Α. Μια θέση Δ/ντη της Δ/νσης Προγραμματισμού και ελέγχου
προμηθειών και έξι θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων.
Μεταξύ

των

ειδικοτήτων

περιλαμβάνονται
επιστήμης,

του

ειδικότητες

φαρμακευτικής,

ειδικού

επιστημονικού

βιοϊατρικής

προσωπικού

τεχνολογίας,

διατροφολογίας,

νομικών

ιατρικής
θεμάτων

προμηθειών, στρατηγικών και επιχειρήσεων σχεδιασμού κλπ.
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Για την κάλυψη των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού είναι
δυνατή η διενέργεια μετατάξεων και αποσπάσεων υπαλλήλων του
Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ καθώς και υπαλλήλων του ευρύτερου
Δημοσίου Τομέα, ενώ η ΕΠΥ δύναται να συνάπτει και συμβάσεις με
εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς για την απόκτηση της αναγκαίας
τεχνογνωσίας, την εγκατάσταση-λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εκπαίδευσης προσωπικού.
Σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπισε η Ε.Π.Υ στις αρχές του 2010 ήταν
η σοβαρή έλλειψη προσωπικού καθώς και ότι η πλειοψηφία των
υπηρετούντων

υπαλλήλων

που

απασχολούνταν

ήταν

έκτακτο

προσωπικό των οποίων οι συμβάσεις είχαν λήξει.
Από τον Φεβρουάριο του 2010 και σταδιακά η ΕΠΥ ενισχύθηκε με τακτικό
προσωπικό του ΥΥΚΑ και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, με
αυξημένη εμπειρία στο αντικείμενο των Δημοσίων Συμβάσεων.
Το προσωπικό της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που υπηρετεί σήμερα
αποτελείται από μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλους (του ΥΥΚΑ και εποπτευομένων φορέων αυτού).
Η μισθοδοσία δε των υπαλλήλων ρυθμίζεται σύμφωνα με το μισθολόγιο
των δημοσίων υπαλλήλων ή του φορέα προέλευσης τους

και δεν

διατίθεται σ’ αυτούς κανένα πρόσθετο επίδομα για την απασχόλησή
τους στην ΕΠΥ.
Ειδικότερα, στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας υπηρετούν σήμερα είκοσι
πέντε (25) υπάλληλοι.

Η σύνθεση των υπαλλήλων της Επιτροπής

Προμηθειών Υγείας και η κατηγορία εκπαίδευσης τους αποτυπώνονται
στον παρακάτω πίνακα:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

12

48 %

4

16 %

9

36 %

Οι κύριες ειδικότητες των 16 υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ είναι των
κλάδων Οικονομολόγων (ΠΕ), Διοικητικών (ΠΕ), Νοσηλευτών (ΠΕ) και
Διοικητικών (ΤΕ). Από τους 16 υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι
δέκα υπάλληλοι είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος σπουδών,
δυο υπάλληλοι είναι κάτοχοι δυο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων και ένας
υπάλληλος είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Σπουδών. Δυο εκ
των δεκαέξι Υπαλλήλων είναι Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και δυο είναι υποψήφιοι Διδάκτορες.
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2.4 Υλικοτεχνική υποδομή και διαδικασίες
Η

ΕΠΥ

ως

κεντρική

αρχή

προμηθειών

του

Υπουργείου

Υγείας

προκειμένου να μπορεί να σχεδιάζει και να προγραμματίζει τις ανάγκες
των φορέων αρμοδιότητάς της είναι απαραίτητο να συλλέγει και να
επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τους φορείς εποπτείας της, σε ενιαία
μορφή. Μέχρι το Μάρτιο του 2010 η ΕΠΥ διέθετε μόνο μια βάση δεδομένων, εκείνη του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 2010. Σήμερα η ΕΠΥ
υποστηρίζεται πλέον από τις κατωτέρω ηλεκτρονικές δομές:
2.4.1 Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης ΠΠΥΥ 2011

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαχείρισης Προγράμματος Προμηθειών
Υπηρεσιών Υγείας, είναι μια εφαρμογή διαχείρισης των διαθέσιμων ανά
επίπεδο φορέα κονδυλίων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του
κρατικού τομέα υγείας σε ετήσια βάση, το συνολικό ποσό του οποίου
εξάγεται από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ). Με το
σύστημα της Διαχείρισης Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών
Υγείας

(Π.Π.Υ.Υ.)

προϋπολογισμού

επιτυγχάνεται
σε

όλες

τις

η

κατάτμηση

υγειονομικές

του

συνολικού

περιφέρειες

και

στα

νοσοκομεία που ανήκουν σε αυτές. Οι υγειονομικές περιφέρειες οι
οποίες υλοποιούν το πρόγραμμα προμηθειών που ορίζεται από την
Ε.Π.Υ,

αποτυπώνονται

στο

σύστημα

Π.Π.Υ.Υ,

ως

μια

δομή

οργανογράμματος. Σε κάθε τμήμα του οργανογράμματος αναφέρεται η
κάθε

υγειονομική

περιφέρεια

και

σε

κάθε

τμήμα

υγειονομικής

περιφέρειας αναφέρονται οι νοσοκομειακές μονάδες και οι φορείς
πρόνοιας που ανήκουν σε αυτήν. Έτσι είναι δυνατή η κατάτμηση του
συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού σε όλες τις βαθμίδες υγείας,
ανάλογα με το ποσοστό που δικαιούται η κάθε βαθμίδα ξεχωριστά, με
απόλυτα διάφανη και ξεκάθαρη διαδικασία.
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(Μέρος από την Ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαχείρισης Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας)

(Μέρος από την Ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαχείρισης Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας)
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2.4.2 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παρατηρητηρίου Τιμών
Από τον Μάιο του 2010 λειτουργεί στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
Παρατηρητήριο Τιμών. Το Παρατηρητήριο Τιμών (Π.Τ.) θεσμοθετήθηκε
με το Ν. 3846/11-5-2010 οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του. Κατά τη
διάρκεια της δεκάμηνης λειτουργίας του επετεύχθη η ανάρτηση 18.000
και πλέον ειδών με τις χαμηλότερες τιμές και με ενιαία κωδικοποίηση
αυτών, σύμφωνα με τις διεθνείς ονοματολογίες CPV και GMDN και την
παρακολούθηση της με βάση τη γενική λογιστική και το δημόσιο
λογιστικό.

(Απόσπασμα από το Πρώτο Αναρτημένο Αρχείο του ΠΤ στις 28/05/2010)
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(Απόσπασμα από Αναρτημένο Αρχείο του ΠΤ στις 21/01/2011)

(Αποσπάμε από Αναρτημένο Αρχείο του ΠΤ στις 21/01/2011)

22

Αναφορικά με τη βελτίωση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών,
αναπτύχθηκε διαδικτυακή εφαρμογή (web based) πληροφοριακού
συστήματος με σύγχρονη βάση δεδομένων, όπου συνδέονται πλέον τα
Νοσοκομεία

με

την

Ε.Π.Υ.

Το

παραπάνω

πρόγραμμα

παρέχει

πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τα φάρμακα που προμηθεύονται τα νοσοκομεία, τις τιμές καθώς και τις ποσότητες αυτών. Η ως
άνω

παρακολούθηση

των

προμηθειών

γίνεται

με

βάση

ενιαία

κωδικοποίηση, παρέχοντας τη δυνατότητα άντλησης και επεξεργασίας
στοιχείων από όλα τα νοσοκομεία, σε μηνιαία βάση (βλ ενότητα 3.2.1
για περισσότερες πληροφορίες).

(Η διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΤ σήμερα)
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2.4.3 Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων Φαρμάκων

Με την υπ΄ αριθμόν ΔΥΓ3α/14801/31-1-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε συνέχεια των διατάξεων της
παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3580/2007 και της παρ. 5 του άρθρου 24
του Ν. 3846/2010 η πάσης φύσεως προμήθεια

φαρμάκων των

Εποπτευομένων φορέων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,

που έχουν λάβει ή θα λαμβάνουν στο μέλλον άδεια

κυκλοφορίας στην εγχώρια αγορά, υπάγεται για πρώτη φορά στις
συμβάσεις προμηθειών των ανωτέρω διατάξεων.
Η ΕΠΥ, για τις ανάγκες των ανωτέρω σκοπών, εξοπλίστηκε με αναλυτική
βάση δεδομένων των φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης η
οποία περιέχει τα παρακάτω στοιχειά:
α) επιστημονικές πληροφορίες [Κωδικός φαρμάκου ΕΟΦ, Ονομασία,
Κατάσταση κυκλοφορίας και

αδείας κυκλοφορίας, Εθνική Άδεια

Κυκλοφορίας, Κεντρική Διαδικασία Έκδοσης Αδείας Κυκλοφορίας,
Διαδικασία Αμοιβαίας Αναγνώρισης, Τρόπος διάθεσης (ναρκωτικό,
συνταγογράφηση

κ.ά.),

Φαρμακοτεχνικές

μορφές:

Περιεκτικότητα,

Βάρος/όγκος ανά μορφή, Σύνθεση: Δραστικές ουσίες, CAS number,
Συνώνυμα,

Μητρώο

παρασκευαστών,

Αρχείο

χημικών

ουσιών:

Κωδικοποίηση βάσει της οδηγίας 65/65/EEC, Δομή αρχείου ταυτόσημη
και συμβατή με αυτή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Χημικών, Τήρηση
ονομασιών

χημικής

ουσίας

ανά

χώρα,

Μητρώο

εταιριών:

Παρασκευάστριες, Υπεύθυνοι κυκλοφορίας ,Αντιπρόσωποι]
β) Οικονομικά στοιχεία (Σύνδεση του αρχείου των φαρμάκων με το
αρχείο τιμών του Γενικής Γραμματείας Εμπορίου: Χονδρική τιμή,
Νοσοκομειακή τιμή, Λιανική τιμή, Τήρηση ιστορικού αρχείου τιμών).
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2.4.4 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Η

Επιτροπή

από

05/11/2010

διαθέτει

Ηλεκτρονικό

Πρωτόκολλο

Εισερχομένης και Εξερχομένης Αλληλογραφίας.

Η νέα αυτή πλατφόρμα επιτρέπει:
-τη σάρωση (scanning) και αποθήκευση των εγγράφων σε βάση
δεδομένων της ΕΠΥ,
-τη χρέωση των εγγράφων στα στελέχη της Διοίκησης και στους
αρμόδιους υπαλλήλους ηλεκτρονικά,
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-την εξοικονόμηση ανθρωποωρών εργασίας αλλά και κόστους από τη
φωτοαντιγραφή των πρωτότυπων εγγράφων, καθώς και μείωση
χαρτιού.
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Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στην ΕΠΥ από 01/01/2010 έως
03/11/2010 κατεγράφησαν 10.492 Εισερχόμενα και 1.500 Εξερχόμενα
Έγγραφα (Προηγούμενο Πρωτόκολλο) ενώ από 04/11/2010

έως

05/04/2011 κατεγράφησαν 4.391 Εισερχόμενα και 838 Εξερχόμενα
Έγγραφα.

2.5 Προϋπολογισμός-Οικονομικά Στοιχεία
Η ΕΠΥ σύμφωνα με τον Νόμο 3880/2007 αποτελεί αυτόνομη δημόσια
υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια υπαγόμενη απευθείας
στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ΕΠΥ ακολουθεί
τους κανόνες του Δημοσίου Λογιστικού, όσον αφορά στις λειτουργικές
της δαπάνες. Για το έτος 2010 υπέβαλε προϋπολογισμό ύψους
742.500,00 € για το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της (συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των μελών).
Μετά από απολογιστικό έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων που
εκδόθηκαν

από

πιστώσεις

του

ανωτέρω

προϋπολογισμού,

οι

λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες αμοιβών και μελών, για τα έτη 2009
και 2010 ανέρχονται στο ποσό των 257.046,10 €. Οι καθαρές
λειτουργικές δαπάνες του 2010 είναι 31.865,22 €.
Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ΕΠΥ για το έτος 2011
(συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των μελών) ανέρχεται στο
ποσό των 638.000,00 € μειωμένος κατά 14% περίπου, από τον
προϋπολογισμό του 2010. Όσον αφορά στην αμοιβή των Μελών της
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αυτή καθορίζεται από την υπ’ αριθμ.
2/53423/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (των Υπουργών Οικονομίας &
Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΦΕΚ 485/20-11-08
Τεύχος ΥΟΔΔ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Π.Υ
3.1 Προμήθεια υλικών κατά τα έτη 2009-2011

ΕΤΟΣ 2009

Το έτος 2009 δεν καταρτίστηκε Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και
Υπηρεσιών Υγείας με αποτέλεσμα οι φορείς υγείας και πρόνοιας να
προμηθεύονται υλικά και υπηρεσίες κυρίως με απευθείας αναθέσεις ή
παρατάσεις

προηγούμενων

συμβάσεων.

Διενεργήθηκαν

λιγοστοί

διαγωνισμοί προμηθειών. Ειδικότερα εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία:
- 641 Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί, συνολικού Π/Υ: 123.707.582,56€
- 3.498 Πρόχειροι Διαγωνισμοί , συνολικού Π/Υ: 90.524.554,17 €
Το σύνολο δε

των προμηθειών της χρήσης 2009 υπολογίζεται ότι

ανήλθε στο συνολικό ποσό των 2.751.360.000 δις ευρώ. Από τα
ανωτέρω

προκύπτει

ότι

οι

εξωσυμβατικές

προμήθειες

της

προαναφερόμενης χρήσης αποτελούσε τον κύριο τρόπο προμήθειας
των Φορέων Υγείας και Πρόνοιας.
Τον Αύγουστο του 2009 με τον Ν. 3784/07-08-09 (ΦΕΚ Α΄137), άρθρο 37
καταργήθηκε η διάταξη του
παράγραφος 2,

Ν. 2955/02-11-01 (ΦΕΚ Α’ 256), άρθρο 7

που αφορούσε στον καθορισμό ανώτατης τιμής

προμήθειας χωρίς διαγωνισμό συγκεκριμένων υλικών (όπως υλικών
Οστεοσύνθεσης,

Αρθροπλαστικής,

Ενδοφακών

και

Βαλβίδων

Υδροκεφαλίας, Φίλτρων Αιμοκάθαρσης Τεχνητού Νεφρού, Συστημάτων
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Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Βελόνων Τεχνητού Νεφρού και Συσκευών
καρδιακού ρυθμού (βηματοδότες και απινιδωτές).
ΕΤΟΣ 2010
Στις 03.02.2010 εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών
Υγείας

έτους

2010

2.557.723.578,73€)

(συνολικής

για

όλους

προϋπολογισθείσας
τους

δαπάνης

εποπτευόμενους

φορείς

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα,

εγκρίθηκε

η

διενέργεια

διαγωνισμών

συνολικού

προϋπολογισμού 1.606.208.752 € που υλοποιούνται από τους φορείς
υγείας και πρόνοιας και διαγωνισμοί προϋπολογισμού 51.586.138,55 €
που διενεργούνται σε επίπεδο υγειονομικής Περιφέρειας.
Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας εξουσιοδοτήθηκε να διενεργήσει 7
ενιαίους διαγωνισμούς σε πανελλήνιο επίπεδο, για τα προϊόντα που τα
Νοσοκομεία προμηθεύονταν, μέχρι πρότινος χωρίς διαγωνισμούς και με
διατίμηση, στις περισσότερες περιπτώσεις υπερτιμολογημένα από τις
προμηθεύτριες εταιρείες. Τα προϊόντα αυτά είναι ενδοστεφανιαίες
προθέσεις, βηματοδότες, απινιδωτές, Φίλτρα και βελόνες τεχνητού
Νεφρού,

συστήματα

περιτοναϊκής

κάθαρσης,

ενδοφακοί

και

ορθοπεδικό υλικό, προϋπολογισμού 405.176.014,00€, με στόχο τη
σύναψη «Συμφωνιών Πλαίσιο», σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία
2004/18/ΕΚ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
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ΕΤΟΣ 2011
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του νέου Προγράμματος
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του 2011 (Π.Π.Υ.Υ. 2011) μέσω νέας
διαδικτυακής εφαρμογής, ενώ για πρώτη φορά περιλαμβάνονται στον
προγραμματισμό των προμηθειών και τα νοσοκομειακά φάρμακα.
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά υλοποιείται και η διασύνδεση των
εγκεκριμένων προϋπολογισμών σε επίπεδο φορέα με το ετήσιο
πρόγραμμα προμηθειών προϊόντων, φαρμάκων και υπηρεσιών του
2011.

3.2 Νέες Δράσεις ΕΠΥ

Οι Υπηρεσίες της ΕΠΥ, με την ανάληψη της νέας Διοίκησης από τον
Απρίλιο του 2010, προχώρησαν σε καταγραφή και επεξεργασία 1.500
περίπου εκκρεμών, κύριων αιτημάτων (με επιμέρους αιτήματα που
εκτιμώνται σε 15.000) προκειμένου στη συνέχεια με υπηρεσιακές
εισηγήσεις να τεθούν για λήψη απόφασης από την Ολομέλεια της ΕΠΥ
και να προχωρήσει η διαδικασία προμήθειας και κάλυψης των αναγκών
των νοσοκομείων κυρίως σε υγειονομικό και εμφυτεύσιμο υλικό.
Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προμηθειών

παρακολουθεί

την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών του 2010, σε όλα τα
στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, με συλλογή και επεξεργασία των
στοιχείων ανά μήνα ενώ επικοινωνεί καθημερινά με τους αντίστοιχους
υπηρεσιακούς παράγοντες των Νοσοκομείων σε θέματα Προμηθειών
για την παροχή συμβουλευτικών οδηγιών και κατευθύνσεων (με Μ.Ο 200
απαντήσεις ημερησίως).
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Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και διεκπεραίωση των αιτημάτων γίνεται
κατόπιν

υποβολής

«τυποποιημένης

φόρμας»

για

την

ταχύτερη

επεξεργασία. Η στατιστική και χρηματοοικονομική αξιοποίηση των
στοιχείων επιτυγχάνεται μέσα από δομημένη βάση δεδομένων που τηρεί
το Τμήμα Παρακολούθησης & Ελέγχου Προμηθειών (βλ ενότητα 3.2.3
για περισσότερες πληροφορίες).

3.2.1 Παρατηρητήριο Τιμών (Π.Τ.)
Το Παρατηρητήριο Τιμών (Π.Τ.) θεσμοθετήθηκε με το Ν. 3846/11-5-2010
οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του. Με την αριθμ. 38888/6-4-2010
Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τέθηκαν οι
κανόνες λειτουργίας του. Τα πρώτα υλικά που αναρτήθηκαν ήταν τα
υλικά που περιλαμβάνονταν στο ΦΕΚ 984/02 και στις εγκυκλίους του ΙΚΑ
και άλλων ταμείων, όπου καθόριζαν οι αποδιδόμενες τιμές για τα υλικά
αυτά.
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Στο αρχικό στάδιο η βάση δεδομένων περιλάμβανε 1.343 είδη, αξίας
969.542,00 €, η οποία το Δεκέμβριο 2010, μετά τις σημαντικές μειώσεις
τιμών που επιτεύχθηκαν στα ίδια υλικά,

μειώθηκε κατά 29,7%

και

διαμορφώθηκε στα 680.727,67 €.
Τον Ιούλιο του 2010 τα αναρτημένα στο Π.Τ. είδη ανέρχονται στα 2.503
συνολικής αξίας 790.917,93 € ενώ τον Αύγουστο του 2010 αναρτώνται
επιπλέον 6.968 είδη και συνολικά διαμορφώνεται στα 9.471 είδη
συνολικής αξίας 4.584.941,31 €. Σήμερα στο Π.Τ. είναι αναρτημένα 16.978
είδη συνολικής αξίας 5.737.195,03 €.
Για την ανάρτηση ενός είδους στο Π.Τ. η πληροφορία που καταφθάνει
από τα νοσοκομεία, επεξεργάζεται, με συγκεκριμένη μεθοδολογία σε
συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΕΠΥ, επιστημονικές
εταιρείες αλλά και συνδέσμους προμηθευτών, όπου αυτό απαιτείται. Με
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύνταξη γενικής περιγραφής ενός
είδους,

η

οποία

εξασφαλίζει

ότι

το

υλικό

δεν

παραπέμπει

(«φωτογραφίζει») συγκεκριμένη προμηθεύτρια εταιρεία.
Παράλληλα, συλλέγονται τιμολόγια από τις νοσοκομειακές μονάδες και
επιβεβαιώνεται η δυνατότητα διάθεσης του είδους σε όλη την επικράτεια
με τις συγκεκριμένες τιμές.
Ταυτόχρονα, εκσυγχρονίστηκε η ηλεκτρονική υποδομή με την προσθήκη
της

ηλεκτρονικής

βάσης

δεδομένων

σε

(μορφή

web

based-

Observe.net), όπου οι φορείς εποπτείας της ΕΠΥ καταχωρούν μέσω του
διαδικτύου (internet), τα τιμολόγια τους και έτσι επιτυγχάνεται άμεση
ενημέρωση του Π.Τ.
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(Η διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΤ σήμερα)

(Η διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΤ σήμερα)
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(Η διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΤ σήμερα)

Χαρακτηριστικά, από την έναρξη χρήσεως της παραπάνω ηλεκτρονικής
εφαρμογής, το Φεβρουάριο του 2011 μέχρι και τις 31/3/2011, παρότι
σημειώθηκε μικρή συμμετοχή από πλευράς των νοσοκομείων (μόλις 14),
έγιναν 745 καταχωρήσεις τιμολογίων στις οποίες

σε 123

είδη αξίας

59.573,54 € «εντοπίστηκαν» τιμές χαμηλότερες από το Π.Τ. κατά 23,48%,
ενώ η αξία τους διαμορφώθηκε στα 45.509,33 €.
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Η λειτουργία του Π.Τ. επέφερε σημαντικές μειώσεις διασφαλίζοντας
παράλληλα την ποιότητα των υλικών. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας του εκτιμάται ότι επέφερε μείωση των τιμών κατά μέσο όρο 30%
ενώ σε αρκετά είδη ξεπέρασε το 60%. Κατά συνέπεια έχει συνεισφέρει
σημαντικά στην ελληνική οικονομία.
Ο πίνακας και τα γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνουν
-ενδεικτικά - τις μειώσεις τιμών που έχουν επιτευχθεί. Το γεγονός μάλιστα
ότι

το ΠT αποτελεί μέσο άντλησης πληροφοριών και για άλλους

Δημόσιους

Φορείς

(πχ

Στρατιωτικά

Νοσοκομεία,

Ασφαλιστικοί

Οργανισμοί κλπ) πέραν της χρήσης του από τα Νοσοκομεία, εκτιμάται
ότι επέφερε πολλαπλάσια οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο.
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3.2.1.1 Η περίπτωση της Προμήθειας Βηματοδοτών-Απινιδωτών
Απόδειξη της χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας του ΠΤ είναι η
περίπτωση των εμφυτεύσιμων Βηματοδοτών και Απινιδωτών. Τα στοιχεία
που υποβάλλονταν στην ΕΠΥ
βάθος από το

και επεξεργάστηκαν ενδελεχώς και σε

Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προμηθειών,

κατέδειξαν «στρεβλώσεις» στην αγορά και στην προμήθεια εμφυτεύσιμων Βηματοδοτών και Απινιδωτών. Ειδικότερα διαπιστώθηκαν:
α) Υπερκοστολόγηση στις τιμές των Βηματοδοτών και Απινιδωτών, σε
σχέση με τις τιμές που επικρατούσαν σ’ άλλες χώρες της Ε.Ε,
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β) Σημαντική απόκλιση τιμών ανά Νοσοκομείο στην Ελληνική Επικράτεια
για τους ίδιους τύπους Βηματοδοτών-Απινιδωτών και σε αρκετές
περιπτώσεις ακόμα και των ίδιων εταιρειών,
γ) «Ενδείξεις» Κατάτμησης

της Αγοράς μεταξύ των εταιρειών ανά

γεωγραφική περιοχή,
δ) Αιτήματα Ιατρών που «φωτογράφιζαν» χαρακτηριστικά Βηματοδοτών
Απινιδωτών συγκεκριμένων εταιρειών,
στ) «Ενδείξεις» συνεννόησης στη διαμόρφωση των τιμών μεταξύ των
εταιρειών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η υποβολή πανομοιότυπων οικονομικών προσφορών προκειμένου όλες οι εταιρείες να προμηθεύουν τα
νοσοκομεία με βηματοδότες και απινιδωτές «εκ περιτροπής». Πιο
συγκεκριμένα, τα Γραφεία Προμηθειών «προς χάριν της διαφάνειας»
ακολουθούσαν «κυκλική ανάθεση» προσφορών. Η τακτική αυτή δεν
εξασφάλιζε την επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών με συνέπεια να ζημιώνεται το ελληνικό δημόσιο από τη στιγμή που οι τιμές παρέμειναν,
σταθερά υψηλές.
3.2.2 Ενιαίοι Κεντρικοί Διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν από την Ε.Π.Υ

H ΕΠΥ με την υπ’ αριθμ 06-25/05/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 777
Β΄/04.06.2010) εξουσιοδοτήθηκε για τη διεξαγωγή επτά (7) ενιαίων
διεθνών διαγωνισμών για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης του
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εγκρίθηκαν με το
ΠΠΥΥ 2010 (βλ ενότητα 3.2.3.1.5 για αναλυτικές πληροφορίες).
Έμπειροι υπάλληλοι σε θέματα προμηθειών της Επιτροπής μετείχαν στις
Επιτροπές διενέργειας

των Κεντρικών διαγωνισμών της ΕΠΥ ως

γραμματείς των Επιτροπών. Ο Μέσος όρος ολοκλήρωσης των
διαγωνισμών ανέρχεται σε 118 ημέρες.
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3.2.3 Παρακολούθηση Π.Π.Υ.Υ 2010

Τα Νοσοκομεία της χώρας έχουν εντάξει στο Πρόγραμμα Προμηθειών
του

έτους

2010

και

διενεργούν

συνολικά

8.510

διαγωνισμούς

(Δημόσιους Ανοικτούς και Πρόχειρους) με συνολικό προϋπολογισμό
1.594.108.983,94€. (Δεν υπολογίζονται οι διαγωνισμοί που δηλώθηκαν
ότι δεν θα πραγματοποιηθούν είτε επειδή δεν υφίσταται πλέον η ανάγκη
είτε για οιοδήποτε άλλο λόγο, όπως για παράδειγμα έλλειψη πίστωσης).
Οι 471 (5,53%) διαγωνισμοί βρίσκονται στο στάδιο της διακήρυξης και η
πλειοψηφία αυτών αφορά τα νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ.
Οι 91 (1,07%) διαγωνισμοί βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής.
1.817 διαγωνισμοί (21,35%) βρίσκονται στο στάδιο της τεχνικής
αξιολόγησης και 1.575 διαγωνισμοί (18,51%) βρίσκονται στο στάδιο της
οικονομικής αξιολόγησης.
Έχουν υπογραφεί συμβάσεις για 3.702 (43,50%) διαγωνισμούς, από τις
οποίες 1.253 αφορούν σε νοσοκομεία της 6ης Υ.ΠΕ. Από το σύνολο των
συμβασιοποιημένων διαγωνισμών το ποσοστό μείωσης σε σχέση με
τον προϋπολογισμό ανέρχεται στο 21,53%.
Επιπροσθέτως, 288 διαγωνισμοί (3,38%) έχουν κηρυχθεί άγονοι, 387
διαγωνισμοί (4,55%) πρόκειται να επαναληφθούν και 141 διαγωνισμοί
(1,66%) βρίσκονται σε εκκρεμοδικία.
Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει την κατάσταση όλων των
διαγωνισμών των Νοσοκομείων στις 31/03/2011.
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3.2.3.1 Ανάλυση Διαγωνισμών με βάση οικονομικά κριτήρια

Από την περαιτέρω ανάλυση των διαγωνισμών με κριτήριο την
προϋπολογισθείσα

αξία,

που

διενεργήθηκε

από

το

Τμήμα

Παρακολούθησης & Ελέγχου Προμηθειών της ΕΠΥ οι Δημόσιοι Ανοικτοί
Διαγωνισμοί φαίνεται να καθυστερούν στην ολοκλήρωσή τους κυρίως
από το νομικό πλαίσιο που τους διέπει.
Στις επόμενες ενότητες αναλύονται:
α) οι διαγωνισμοί των Νοσοκομείων όπου η προϋπολογισθείσα αξία
τους είναι ίση ή μεγαλύτερη των 60.000,00 €,
β) οι διαγωνισμοί των Νοσοκομείων όπου η προϋπολογισθείσα αξία
τους είναι μικρότερη των 60.000,00 €.
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3.2.3.1.1 Διαγωνισμοί με προϋπολογισμό ίσο ή άνω των 60.000€
Αναλυτικότερα,

έχουν

προκηρυχθεί

3.441

διαγωνισμοί

με

προϋπολογισμό ίσο ή άνω των 60.000€. Ο συνολικός προϋπολογισμός
των διαγωνισμών αυτών ανέρχεται σε 1.483.864.810,05 €.
Οι 227 (6,60%) εξ αυτών βρίσκονται στο στάδιο της διακήρυξης και η
πλειοψηφία αυτών διενεργείται από τα νοσοκομεία αρμοδιότητας της
1ης και της 4ης Υ.ΠΕ.
Οι 61 διαγωνισμοί (1,77%) βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης των
δικαιολογητικών.
Οι 1.281 διαγωνισμοί (37,23%) βρίσκονται στη φάση της τεχνικής
αξιολόγησης και η πλειοψηφία αυτών διενεργούνται από νοσοκομεία
αρμοδιότητος της 1ης Υ.ΠΕ.
Οι 735 διαγωνισμοί (21,36%) βρίσκονται στο στάδιο της οικονομικής
αξιολόγησης.
Έχουν συμβασιοποιηθεί 752 διαγωνισμοί (21,85%) εκ των οποίων 265
αφορούν νοσοκομεία της 6ης Υ.ΠΕ. Το ποσοστό μείωσης που έχει
επιτευχθεί μεταξύ προϋπολογισμού και ποσού κατακύρωσης ανέρχεται
στο 20,66% ήτοι μείωση 36.351.538,66 €.

Τέλος, 74 διαγωνισμοί (2,15%) είναι άγονοι, 185 διαγωνισμοί (5,38%) είναι
επαναληπτικοί ενώ 122 διαγωνισμοί (3,55%) εκκρεμοδικούν.
Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των διαγωνισμών
άνω των 60.000€ βρίσκονται στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.
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3.2.3.1.1 Διαγωνισμοί με προϋπολογισμό μικρότερο των 60.000€
Οι διαγωνισμοί με προϋπολογισμό μικρότερο των 60.000€ που έχουν
προκηρυχθεί είναι 5.069 συνολικού προϋπολογισμού 110.244.173,89 €.
Στη φάση της διακήρυξης βρίσκονται 244 διαγωνισμοί (4,81%) ενώ στη
φάση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής βρίσκονται 30
διαγωνισμοί (0,59%).
Στο στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς βρίσκονται 536
διαγωνισμοί (10,57 %) ενώ στη φάση αξιολόγησης της οικονομικής
προσφοράς βρίσκονται 840 διαγωνισμοί (16,57%).
Έχουν υπογραφεί συμβάσεις για 2.950 διαγωνισμούς (58,20 %) από τις
οποίες 943 αφορούν σε νοσοκομεία της 6ης Υ.ΠΕ.
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Από το σύνολο των συμβασιοποιημένων διαγωνισμών (54.808.852,63 €)
το ποσοστό μείωσης σε σχέση με τον προϋπολογισμό αυτών ανέρχεται
στο 24,32 % ήτοι μείωση -13.328.161,13 €.
Επίσης, 214 διαγωνισμοί (4,22%) έχουν κηρυχθεί άγονοι, 202 διαγωνισμοί
(3,99%) θα επαναληφθούν και 19 διαγωνισμοί (0,37%) βρίσκονται σε
εκκρεμοδικία.
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3.2.3.1.2 Διαγωνισμοί Νοσοκομείων

3.2.3.1.2.1 Νοσοκομεία 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας

- Από τα Νοσοκομεία της 1ης Υ.Πε διενεργούνται συνολικά 878
διαγωνισμοί (προϋπολογισμός διαγωνισμού ίσος ή μεγαλύτερος των
60.000,00 €) συνολικού προϋπολογισμού 458.301.585,93€.
Στις 31 Μαρτίου 2011 η εξέλιξη των διαγωνισμών παρουσιάζει την
παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
59 Διαγωνισμοί ήτοι το 6,72% (έναντι 7,51% τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών βρίσκονται:
3 Διαγωνισμοί ήτοι το 0,34% , (έναντι 0,35% τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
411 διαγωνισμοί ήτοι το 46,81%, (έναντι 48,32 % τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
206 διαγωνισμοί ήτοι το 23,46%, (έναντι 20,12% τον Φεβρουάριο).
Έχουν συμβασιοποιηθεί 130 διαγωνισμοί ήτοι το 14,81% (έναντι 11,91%
τον Φεβρουάριο).
Η προϋπολογισθείσα αξία των 130 αυτών διαγωνισμών ανέρχεται στο
ποσό των 31.664.657€ ενώ κατακυρώθηκαν με 30.699.956€ [επετεύχθη
μείωση της τάξης των 964.701,00€ (-3,05%)].
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Σημειώνεται

ότι,

19

διαγωνισμοί

κηρύχτηκαν

άγονοι,

32

είναι

επαναληπτικοί και 18 εκκρεμοδικούν.
- Όσον αφορά στους διαγωνισμούς προϋπολογισμού μικρότερου των
εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) τα Νοσοκομεία της 1ης Υ.Πε
διενεργούν

1.064

διαγωνισμούς

συνολικού

προϋπολογισμού

31.833.839€.
Στις 31 Μαρτίου 2011 παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
37 Διαγωνισμοί ήτοι το 3,48%.
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
125 διαγωνισμοί ήτοι το 11,75% .
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
241 διαγωνισμοί ήτοι το 22,65%.
Έχουν συμβασιοποιηθεί 585 διαγωνισμοί ήτοι το 54,98%.
Η προϋπολογισθείσα αξία των 585 αυτών διαγωνισμών ανέρχεται στο
ποσό των 10.562.228€ ενώ κατακυρώθηκαν με 8.228.394€ [επετεύχθη
μείωση της τάξης των 2.333.834 € (-22,10%)].
Σημειώνεται

ότι

36

διαγωνισμοί

κηρύχτηκαν

άγονοι,

35

είναι

επαναληπτικοί και 5 εκκρεμοδικούν.
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3.2.3.1.2.2 Νοσοκομεία 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
- Από τα Νοσοκομεία της 2ης Υ.Πε συνολικά διενεργούνται 572 μεγάλοι
διαγωνισμοί (προϋπολογισμός διαγωνισμού ίσος ή μεγαλύτερος των
60.000,00 €) συνολικού προϋπολογισμού 254.987.808,34 €.
Στις 31 Μαρτίου 2011 η εξέλιξη των διαγωνισμών παρουσιάζει την
παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
35 Διαγωνισμοί ήτοι το 6,12% (έναντι 6,43 % τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών βρίσκονται:
7 Διαγωνισμοί ήτοι το 1,22% (έναντι 0,52% τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
215 διαγωνισμοί ήτοι το 37,59 % (έναντι 38,96 % τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
138 διαγωνισμοί ήτοι το 24,13 % (έναντι 22,26% τον Φεβρουάριο).
Έχουν συμβασιοποιηθεί 98 διαγωνισμοί ήτοι το 17,13% (έναντι 16,17%
τον Φεβρουάριο).
Σημειώνεται ότι 4 διαγωνισμοί κηρύχτηκαν άγονοι, 44 είναι επαναληπτικοί
και 31εκκρεμοδικούν.
Η προϋπολογισθείσα αξία των 98 κατακυρωθέντων διαγωνισμών
ανερχόταν σε

19.270.929,95 € ενώ κατακυρώθηκαν με 13.864.678,77 €

δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης των 5.406251,18 € (- 28,05%).
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- Αναφορικά με τους διαγωνισμούς με προϋπολογισμό μικρότερο των
60.000,00 €, θα διενεργηθούν από τα Νοσοκομεία της 2ης Υ.Πε 784
διαγωνισμοί συνολικού προϋπολογισμού 15.268.421,05 €.
Στις 31 Μαρτίου 2011 παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
112 Διαγωνισμοί ήτοι το 14,29%.
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών βρίσκονται:
3 Διαγωνισμοί ήτοι το 0,38%.
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
148 διαγωνισμοί ήτοι το 18.88 %.
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
120 διαγωνισμοί ήτοι το 15.31 %.
Έχουν συμβασιοποιηθεί 344 διαγωνισμοί ήτοι το 43.88%.
Σημειώνεται

ότι

27

διαγωνισμοί

κηρύχτηκαν

άγονοι,

30

είναι

επαναληπτικοί.
Η προϋπολογισθείσα αξία των 344 κατακυρωθέντων διαγωνισμών
ανερχόταν σε 6.747.581,67 € ενώ κατακυρώθηκαν με 5.555.632,18 €
δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης των 1.191.949,49 € (- 17,66%).
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3.2.3.1.2.3 Νοσοκομεία 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Από τα Νοσοκομεία της 3ης Υ.Πε διενεργούνται συνολικά 297 μεγάλοι
διαγωνισμοί (προϋπολογισμός διαγωνισμού ίσος ή μεγαλύτερος των
60.000,00 €) συνολικού προϋπολογισμού 96.762.302,70 €.
Στις 31 Μαρτίου 2011 η εξέλιξη των διαγωνισμών παρουσιάζει την
παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
11 Διαγωνισμοί ήτοι το 3,70 % (έναντι 7,12% τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
126 διαγωνισμοί ήτοι το 42,42 % (έναντι 48,81% τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
66 διαγωνισμοί ήτοι το 22,22% (έναντι 15,25 % τον Φεβρουάριο).
Έχουν συμβασιοποιηθεί 66 διαγωνισμοί ήτοι το 22,22% (έναντι 20,34%
τον Φεβρουάριο).
Σημειώνεται ότι 1 διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος, 20 είναι επαναληπτικοί
και 7 εκκρεμοδικούν.
Η προϋπολογισθείσα αξία των 66 κατακυρωθέντων διαγωνισμών
ανερχόταν σε

14.792.927,00 € ενώ κατακυρώθηκαν με 12.155.106,94

€ δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης των 2.637.820,06 € .
- Από τα Νοσοκομεία της 3ης Υ.Πε διενεργούνται 554 (προϋπολογισμός
διαγωνισμού μικρότερος των 60.000,00 €) συνολικού προϋπολογισμού
11.650.041,00 €.
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Στις 31 Μαρτίου 2011 παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
31 Διαγωνισμοί ήτοι το 5,60 %.
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
65 διαγωνισμοί ήτοι το 11,73 %.
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
162 διαγωνισμοί ήτοι το 29,24%.
Έχουν συμβασιοποιηθεί 270 διαγωνισμοί ήτοι το 47,74%. Σημειώνεται ότι
10 διαγωνισμοί κηρύχτηκαν άγονοι, 13 είναι επαναληπτικοί και 3
εκκρεμοδικούν.
Η προϋπολογισθείσα αξία των 270 κατακυρωθέντων διαγωνισμών
ανερχόταν σε 5.272.084,00 € ενώ κατακυρώθηκαν με

3.328.605,18 €

δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης των 1.943.478,82 € (-36,86%).

3.2.3.1.2.4 Νοσοκομεία 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Τα Νοσοκομεία της 4ης Υ.Πε διενεργούν 467 μεγάλους διαγωνισμούς
(προϋπολογισμός διαγωνισμού ίσος ή μεγαλύτερος των 60.000,00 €)
συνολικού προϋπολογισμού 201.716.089,44 €.
Στις 31 Μαρτίου 2011 η εξέλιξη των διαγωνισμών παρουσιάζει την
παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
54 Διαγωνισμοί ήτοι το 11,56% (έναντι 17,56% τον Φεβρουάριο).
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Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών βρίσκονται:
12 Διαγωνισμοί ήτοι το 2,57% (έναντι 3,43% τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
200 διαγωνισμοί ήτοι το 42,83 % (έναντι 44,11 % τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
76 διαγωνισμοί ήτοι το 16,27% (έναντι 11,78% τον Φεβρουάριο).
Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011 είχαν συμβασιοποιηθεί 58 διαγωνισμοί ήτοι
το 12,42%.
Σημειώνεται

ότι,

6

διαγωνισμοί

κηρύχτηκαν

άγονοι,

45

είναι

επαναληπτικοί και 17 εκκρεμοδικούν.
Η προϋπολογισθείσα αξία των 57 κατακυρωθέντων διαγωνισμών
ανερχόταν σε 12.586.428,44 € ενώ κατακυρώθηκαν με 11.139.227,62 €
δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης των

1.447.200,82 € (-11,50%).

- Από τα Νοσοκομεία της 4ης Υ.Πε διενεργούνται 487 μεγάλοι
διαγωνισμοί (προϋπολογισμός διαγωνισμού μικρότερος των 60.000,00
€) συνολικού προϋπολογισμού 10.805.724,90 €.
Στις 31 Μαρτίου 2011 παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
17 Διαγωνισμοί ήτοι το 3,49%.
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών βρίσκονται:
6 Διαγωνισμοί ήτοι το 1.23%.
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Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
53 διαγωνισμοί ήτοι το 10,86 %.
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
72 διαγωνισμοί ήτοι το 14,78%.
Έχουν

συμβασιοποιηθεί

προϋπολογισθείσα

αξία

250
των

διαγωνισμοί
250

ήτοι

το

κατακυρωθέντων

51,33%.

Η

διαγωνισμών

ανερχόταν σε 5.545.8235,50 € ενώ κατακυρώθηκαν με 4.216.364,50 €
δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης των

1.241.871 € (-24,04%).

Σημειώνεται ότι 15 διαγωνισμοί κηρύχτηκαν άγονοι, 73 είναι επαναληπτικοί και 1 εκκρεμοδικία.
3.2.3.1.2.5 Νοσοκομεία 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Από τα Νοσοκομεία της 5ης Υ.Πε διενεργούνται 261 μεγάλοι διαγωνισμοί
(προϋπολογισμός διαγωνισμού ίσος ή μεγαλύτερος των 60.000,00 €)
συνολικού προϋπολογισμού 112.146.468,00 €.
Στις 31 Μαρτίου 2011 η εξέλιξη των διαγωνισμών παρουσιάζει την
παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
36 Διαγωνισμοί ήτοι το 13,79% (έναντι 17,44 % τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών βρίσκονται:
12 Διαγωνισμοί ήτοι το 4,60% (έναντι 4,65 % τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
69 διαγωνισμοί ήτοι το 26,44 % (έναντι 25,58 % τον Φεβρουάριο).
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Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
51 διαγωνισμοί ήτοι το 19,54% (έναντι 19,38 % τον Φεβρουάριο).
Έχουν συμβασιοποιηθεί 58 διαγωνισμοί ήτοι το 22,22%.
(έναντι 21,32 % τον Φεβρουάριο).
Σημειώνεται ότι 11 διαγωνισμοί κηρύχτηκαν άγονοι, 15 είναι επαναληπτικοί και 9 εκκρεμοδικούν.
Η προϋπολογισθείσα αξία των 58 κατακυρωθέντων διαγωνισμών
ανερχόταν σε 12.051.471,30 € ενώ κατακυρώθηκαν με 8.805.306,89 €
δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης των 3.246.164.41 € (- 26,94%).
Από τα Νοσοκομεία της 5ης Υ.Πε διενεργούνται 290 μικροί διαγωνισμοί
(προϋπολογισμός διαγωνισμού μικρότερος των 60.000,00 €) συνολικού
προϋπολογισμού 6.341.500,85 €.
Στις 31 Μαρτίου 2011 παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
20 Διαγωνισμοί ήτοι το 6,90% .
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών βρίσκονται:
2 Διαγωνισμοί ήτοι το 0,69% .
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
33 διαγωνισμοί ήτοι το 11,38 % .
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
60 διαγωνισμοί ήτοι το 20,69% .
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Έχουν

συμβασιοποιηθεί

προϋπολογισθείσα

αξία

140
των

διαγωνισμοί
140

ήτοι

το

κατακυρωθέντων

48,28%.

Η

διαγωνισμών

ανερχόταν σε 3.007.410,85 € ενώ κατακυρώθηκαν με 2.323.050,32 €
δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης των 684.360,53 € (- 22,76%).
Σημειώνεται

ότι

19

διαγωνισμοί

κηρύχτηκαν

άγονοι,

15

είναι

επαναληπτικοί και 1 εκκρεμοδικεί.
3.2.3.1.2.6 Νοσοκομεία 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Από τα Νοσοκομεία της 6ης Υ.Πε διενεργούνται 694

μεγάλοι

διαγωνισμοί (προϋπολογισμός διαγωνισμού ίσος ή μεγαλύτερος των
60.000,00 €) συνολικού προϋπολογισμού 228.361.121,55 €.
Στις 31 Μαρτίου 2011 η εξέλιξη των διαγωνισμών παρουσιάζει την
παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
24 Διαγωνισμοί ήτοι το 3,46% (έναντι 3,31 % τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών βρίσκονται:
24 Διαγωνισμοί ήτοι το 3,46 % (έναντι 7,57 % τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
172 Διαγωνισμοί ήτοι το 24,78 % (έναντι 28,63 % τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
147 Διαγωνισμοί ήτοι το 21,18 % (έναντι 21,29 % τον Φεβρουάριο).
Έχουν συμβασιοποιηθεί 265 διαγωνισμοί ήτοι το 38,18 % (έναντι 34,53 %
τον Φεβρουάριο).
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Η προϋπολογισθείσα αξία των 265 κατακυρωθέντων διαγωνισμών
ανερχόταν σε 66.948.010,20 € ενώ κατακυρώθηκαν με 48.647.118,63 €
δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης των 18.300.891,57 € (- 27,34 %).
Σημειώνεται

ότι,

20

διαγωνισμοί

κηρύχτηκαν

άγονοι,

11

είναι

επαναληπτικοί και 26 εκκρεμοδικούν.
Τα Νοσοκομεία της 6ης Υ.Πε διενεργούν 1.370

διαγωνισμούς

(προϋπολογισμού διαγωνισμού μικρότερος των 60.000,00 €) συνολικού
προϋπολογισμού 24.993.759,92 €.
Στις 31 Μαρτίου 2011 παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
21 Διαγωνισμοί ήτοι το 1,53% .
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών βρίσκονται:
18 Διαγωνισμοί ήτοι το 1,31 % .
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
85 Διαγωνισμοί ήτοι το 6,28 % .
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
145 Διαγωνισμοί ήτοι το 10,58 %.
Έχουν συμβασιοποιηθεί 988 διαγωνισμοί ήτοι το 72,12 % στις 31 Μαρτίου
2011. Η προϋπολογισθείσα αξία των 988 κατακυρωθέντων διαγωνισμών
ανερχόταν σε 17.498.032,92 € ενώ κατακυρώθηκαν με 12.641.223,32 €
δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης των 4.856.809,60 € (- 27,76 %).
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Σημειώνεται

ότι

89

διαγωνισμοί

κηρύχτηκαν

άγονοι,

1

είναι

επαναληπτικός και 4 εκκρεμοδικούν.

3.2.3.1.2.7 Νοσοκομεία 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Τα Νοσοκομεία της 7ης Υ.Πε διενεργούν 272 μεγάλους διαγωνισμούς
(προϋπολογισμός διαγωνισμού ίσος ή μεγαλύτερος των 60.000,00 €)
συνολικού προϋπολογισμού 131.528.906 €.
Στις 31 Μαρτίου 2011 η εξέλιξη των διαγωνισμών παρουσιάζει την
παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
8 Διαγωνισμοί ήτοι το 2,94% (έναντι 0,38% τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών βρίσκονται:
3 Διαγωνισμοί ήτοι το 1,10% (έναντι 2,66% τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
88 διαγωνισμοί ήτοι το 32,35 % (έναντι 38,2% τον Φεβρουάριο).
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
51 διαγωνισμοί ήτοι το 18,75% (έναντι 16,35% τον Φεβρουάριο).
Έχουν συμβασιοποιηθεί 77 διαγωνισμοί ήτοι το 28,31% στις 31 Μαρτίου
2011 (έναντι 24,33% τον Φεβρουάριο). Η προϋπολογισθείσα αξία των 77
κατακυρωθέντων διαγωνισμών ανερχόταν σε 18.665.624,61 € ενώ
κατακυρώθηκαν με 14.317.115 € δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης
των 4.348.509,96 € (- 23,30%).
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Σημειώνεται

ότι

13

διαγωνισμοί

κηρύχτηκαν

άγονοι,

18

είναι

επαναληπτικοί και 14 εκκρεμοδικούν.
Από τα Νοσοκομεία της 7ης Υ.Πε συνολικά διενεργούνται 520 μικροί
διαγωνισμοί (προϋπολογισμός διαγωνισμού μικρότερος των 60.000,00
€) συνολικού προυπολογισμού 9.386.887,17 €.
Στις 31 Μαρτίου 2011 παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
6 Διαγωνισμοί ήτοι το 1,15% .
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών βρίσκονται:
1 Διαγωνισμός ήτοι το 0,19% .
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
26 διαγωνισμοί ήτοι το 5 %.
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
40 διαγωνισμοί ήτοι το 7,69% .
Έχουν

συμβασιοποιηθεί

προϋπολογισθείσα

αξία

389
των

διαγωνισμοί
389

ήτοι

το

κατακυρωθέντων

74,81%.

Η

διαγωνισμών

ανερχόταν σε 6.175.691,69 € ενώ κατακυρώθηκαν με 5.191.422, €
δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης των 984.269 € (- 15,94%).
Σημειώνεται

ότι

18

διαγωνισμοί

κηρύχτηκαν

άγονοι,

35

είναι

επαναληπτικοί και 5 εκκρεμοδικούν.
Στα

γραφήματα

που

ακολουθούν

αποτυπώνεται

η εξέλιξη

των

Διαγωνισμών με προϋπολογισθείσα αξία άνω των 60.000,00 €.
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Τελευταία Ενημέρωση: 31 Μαρτίου 2011
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Τελευταία Ενημέρωση: 31 Μαρτίου 2011
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Τελευταία Ενημέρωση: 31 Μαρτίου 2011
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3.2.3.1.3 Κόστος Υπηρεσιών Νοσοκομείων

3.2.3.1.3.1 Υπηρεσίες Καθαριότητας Νοσοκομείων

Στο ΠΠΥΥ 2010 η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στα νοσοκομεία ανέρχεται σε 117.320.697,66 € με τη
διενέργεια 117 διαγωνισμών.

Τελικά 15 Διαγωνισμοί δεν θα διενεργη-

θούν διότι τα Νοσοκομεία διαθέτουν προηγούμενες συμβάσεις σε ισχύ.
Μέχρι τις 18/03/2011 με βάσει τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΕΠΥ,
έχουν

συμβασιοποιηθεί

28

Διαγωνισμοί

και

η

μείωση

μεταξύ

Προϋπολογισθείσας και κατακυρωθείσας Δαπάνης υπολογίζεται σε
-456.701,72 € (-2,48%) προς όφελος του ελληνικού δημοσίου.

Η

σταδιακή συμβασιοποίηση των υπολοίπων διαγωνισμών αναμένεται να
μειώσει το κόστος και να αυξήσει περαιτέρω το συνολικό όφελος.
Αναλυτικότερα παρατίθεται ο επόμενος πίνακας:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

117

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

117.320.697,66 €

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ

15

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ

14.674.696,00 €

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

28

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

18.444.305,00 €

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝ ΠΟΣΟ

17.987.603,28 €

ΔΙΑΦΟΡΑ

-456.701,72 €
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3.2.3.1.3.2 Υπηρεσίες Φύλαξης Νοσοκομείων
Στο ΠΠΥΥ 2010 η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών
φύλαξης στα νοσοκομεία ανέρχεται σε 33.715.630,05 € ενώ είχε αρχικώς
προγραμματιστεί να διενεργηθούν 87 διαγωνισμοί.

Εξ αυτών 22

Διαγωνισμοί δεν θα διενεργηθούν διότι τα Νοσοκομεία διαθέτουν
προηγούμενες συμβάσεις σε ισχύ ή θα καλύψουν τις ανάγκες τους με
ιδίους ανθρώπινους πόρους. Μέχρι τις 18/03/2011 με βάσει τα στοιχεία
που επεξεργάστηκε η ΕΠΥ, έχουν συμβασιοποιηθεί 17 Διαγωνισμοί και η
μείωση μεταξύ Προϋπολογισθείσας και Kατακυρωθείσας Δαπάνης
υπολογίζεται σε

-490.035,18 € (-14,99 %) προς όφελος του ελληνικού

δημοσίου. Η σταδιακή συμβασιοποίηση των υπολοίπων διαγωνισμών
αναμένεται να μειώσει το κόστος και να αυξήσει περαιτέρω το συνολικό
όφελος. Αναλυτικότερα παρατίθεται ο επόμενος πίνακας:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

87

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

33.715.630,05 €

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ

22

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ

6.837.279,05 €

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

17

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

3.269.257,05 €

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝ ΠΟΣΟ

2.779.221,87 €

ΔΙΑΦΟΡΑ

-490.035,18 €
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3.2.3.1.3.3 Υπηρεσίες Εστίασης Νοσοκομείων

Στο ΠΠΥΥ 2010 η προϋπολογισθείσα δαπάνη για παροχή υπηρεσιών
εστίασης στα νοσοκομεία ανέρχεται σε 25.632.717,45 € ενώ είχε αρχικώς
προγραμματιστεί να διενεργηθούν 57 διαγωνισμοί. Τελικά 4 Διαγωνισμοί
δεν θα διενεργηθούν διότι τα Νοσοκομεία διαθέτουν προηγούμενες
συμβάσεις σε ισχύ ή θα καλύψουν τις ανάγκες τους με ιδίους
ανθρώπινους πόρους. Μέχρι τις 18/03/2011 με βάσει τα στοιχεία που
επεξεργάστηκε η ΕΠΥ, έχουν συμβασιοποιηθεί 16 Διαγωνισμοί και η
μείωση μεταξύ Προϋπολογισθείσας και κατακυρωθείσας Δαπάνης
υπολογίζεται σε

-10.094,84 € (- 0,13 %)προς όφελος του ελληνικού

δημοσίου.
Η σταδιακή συμβασιοποίηση των υπολοίπων διαγωνισμών αναμένεται
να μειώσει το κόστος και να αυξήσει περαιτέρω το συνολικό όφελος.
Αναλυτικότερα παρατίθεται ο επόμενος πίνακας:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

25.632.717,45 €

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ

4

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ

1.003.137,45 €

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

16

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

7.983.300,00 €

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ

7.973.205,16 €
-10.094,84 €
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3.2.3.1.3.4 Υπηρεσίες Συντηρήσεων Νοσοκομείων

Στο ΠΠΥΥ 2010 η προϋπολογισθείσα δαπάνη για παροχή Υπηρεσιών
Συντήρησης

(πάσης

φύσεως)

στα

νοσοκομεία

ανέρχεται

σε

57.041.206,03 € ενώ είχε αρχικώς προγραμματιστεί να διενεργηθούν 445
διαγωνισμοί. Εξ αυτών 69 Διαγωνισμοί δεν θα διενεργηθούν.
Μέχρι τις 18/03/2011 με βάσει τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΕΠΥ
έχουν

συμβασιοποιηθεί

182

Διαγωνισμοί

και

η

μείωση

μεταξύ

Προϋπολογισθείσας και κατακυρωθείσας Δαπάνης υπολογίζεται σε
-2.290.755,61 € (-20,24 %)προς όφελος του ελληνικού δημοσίου.
Η σταδιακή συμβασιοποίηση των υπολοίπων διαγωνισμών αναμένεται
να μειώσει το κόστος και να αυξήσει περαιτέρω το συνολικό όφελος.
Αναλυτικότερα παρατίθεται ο επόμενος πίνακας:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

445

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

57.041.206,03 €

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ

69

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ

9.142.883,00 €

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

182

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

11.319.675,33 €

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝ ΠΟΣΟ

9.028.919,72 €

ΔΙΑΦΟΡΑ

-2.290.755,61 €
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3.2.3.1.4 Διαγωνισμοί Φορέων του άρθρου 9 του Ν.3580/2007
(ΕΚΕΑ, ΚΕΑΤ, ΕΙΚ, ΕΚΑΒ, ΕΚΕΔΙ, ΕΚΚΑ, ΕΟΜ, ΕΟΦ, ΙΝΕΝΘΥΑΕ)
Από τους ανεξάρτητους
διενεργούνται

164

Φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007

διαγωνισμοί,

συνολικού

προϋπολογισμού

5.899.487,70 €.
Στις 31 Μαρτίου 2011 η εξέλιξη των διαγωνισμών παρουσιάζει την
παρακάτω εικόνα:
Στο στάδιο Δημοσίευσης της Διακήρυξης βρίσκονται:
0 Διαγωνισμοί ήτοι το 0%.
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών βρίσκονται:
0 Διαγωνισμοί ήτοι το 0%.
Στο στάδιο της Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών βρίσκονται:
3 διαγωνισμοί ήτοι το 1,83 %.
Στο στάδιο της Οικονομικής Αξιολόγησης βρίσκονται:
2 διαγωνισμοί ήτοι το 1,22% .
Έχουν συμβασιοποιηθεί 142 διαγωνισμοί ήτοι το 86,59% (στις 31 Μαρτίου 2011).
Σημειώνεται ότι 3 διαγωνισμοί κηρύχτηκαν άγονοι, 14 είναι επαναληπτικοί
ενώ κανείς δεν εκκρεμοδικεί.
Η προϋπολογισθείσα αξία των 142 κατακυρωθέντων διαγωνισμών
ανερχόταν σε 3.526.799,70 € ενώ κατακυρώθηκαν με 2.572.941,51 €
δηλαδή επετεύχθη μείωση της τάξης των 953.858,19 € (- 27,05%).
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3.2.3.1.5 Διαγωνισμοί Προνοϊακών Ιδρυμάτων
Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από τους Φορείς κοινωνικής
πρόνοιας αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι η
πλειοψηφία των διαγωνισμών αφορά πρόχειρους διαγωνισμούς που
ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους με την επιτευχθείσα μείωση μεταξύ
προϋπολογισμού και ποσού κατακύρωσης να ανέρχεται σε 15%.

3.2.3.1.6 Ενιαίοι Κεντρικοί Διαγωνισμοί ΕΠΥ

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας εξουσιοδοτήθηκε να διενεργήσει επτά (7)
ενιαίους διαγωνισμούς σε πανελλήνιο επίπεδο, για προϊόντα που τα
Νοσοκομεία προμηθεύονταν μέχρι πρότινος χωρίς διαγωνισμούς και
στις περισσότερες περιπτώσεις υπερτιμολογημένα από τις προμηθεύτριες εταιρείες.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν διαγωνισμοί για την

προμήθεια ενεργών καρδιολογικών Εμφυτευμάτων [ενδοστεφανιαίες
προθέσεις, βηματοδότες, απινιδωτές], Φίλτρων και βελονών τεχνητού
Νεφρού,

συστημάτων

περιτοναϊκής

κάθαρσης,

ενδοφακών

και

ορθοπεδικού υλικού, προϋπολογισμού 405.176.014,00€, με στόχο τη
σύναψη «Συμφωνιών Πλαίσιο» σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία
2004/18/ΕΚ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αναφορικά, με την εξέλιξη
των

κεντρικών

διαγωνισμών

που

διενεργούνται

από

την

ΕΠΥ,

σημειώνεται ότι οι 6 από τους 7 διαγωνισμούς έχουν ολοκληρωθεί και
αναμένεται η σύναψη συμφωνίας πλαισίου, ενώ ο διαγωνισμός για τα
Ορθοπεδικά υλικά βρίσκεται στη φάση της διενέργειας.
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H εκτιμώμενη ετήσια μείωση από τα αποτελέσματα των ενιαίων
διαγωνισμών και κατ’ επέκταση το ετήσιο οικονομικό όφελος του
Δημοσίου από τη διαφορά Προϋπολογισθείσας Δαπάνης (με βάση το
κόστος των προηγούμενων περιόδων) με την κατακυρωθείσα Δαπάνη
ανέρχεται σε 82.863.907,10 € (χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτό το αναμενόμενο όφελος από τους διαγωνισμούς Ορθοπεδικών Υλικών που
βρίσκεται σε εξέλιξη) και αναλύεται όπως παρακάτω:

70

71

3.2.3.1.7 Ενιαίοι Διαγωνισμοί Υ.Πε

Mε την υπ’ αριθμ. 6-25/05/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Αρ. 777, τ
Β΄, 4/06/2010) εξουσιοδοτήθηκαν οι 1η, 3η, 4η, 5η και 7η Υγειονομική
Περιφέρεια

(Υ.Πε)

να

διενεργήσουν

συγκεκριμένους

Ενιαίους

Διαγωνισμούς για τις ανάγκες των Φορέων ευθύνης τους. Η Εξέλιξη
των Ενιαίων Διαγωνισμών των Υ.Πε, στις 31/03/2011 αποτυπώνεται
στους πίνακες που ακολουθούν:
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3.2.4 Κατάρτιση Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας 2011

Στις 15/03/2011 εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της ΕΠΥ το ΠΠΥΥ 2011 και
ύστερα από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης μπορούν
τα

Νοσοκομεία

και

οι

λοιποί

φορείς

Υγείας

να

προκηρύξουν

διαγωνισμούς για το έτος 2011 .
Το ΠΠΥΥ 2011 καταρτίστηκε με βάση τις πραγματικές ανάγκες των
φορέων της ΕΠΥ και περιλαμβάνει:
α) τα είδη με βάση την ενιαία κωδικοποίηση Common Procurement
Vocabulary,
β) την ποσότητα και την αξία των ειδών
γ) την πηγή χρηματοδότησής τους
δ) τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με στοιχεία για το ΠΠΥΥ 2011.
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3.2.5 Κατάρτιση Προγράμματος Φαρμάκου 2011

Με την υπ΄ αριθμόν ΔΥΓ3α/14801/31-1-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε συνέχεια των διατάξεων της
παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3580/2007 και της παρ. 5 του άρθρου 24
του Ν. 3846/2010 υπάγεται η πάσης φύσεως προμήθεια

φαρμάκων

των Εποπτευομένων φορέων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,

που έχουν λάβει ή θα λαμβάνουν στο μέλλον άδεια

κυκλοφορίας στην εγχώρια αγορά, στις συμβάσεις προμηθειών των
ανωτέρω διατάξεων για πρώτη φορά.

Παράλληλα, καθιερώνεται η

εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευασίας, καθώς και η δυνατότητα
διενέργειας

διαγωνισμών

για

την

προμήθεια

φαρμακευτικών

σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία ή και ομάδες δραστικών
ουσιών της ίδιας φαρμακολογικής κατηγορίας.
Η ανωτέρω απόφαση, δίνει τη δυνατότητα -για πρώτη φορά- διενέργειας
διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας των νοσοκομειακών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας,
στην οποία ανατέθηκε η διαδικασία, με σειρά εγκυκλίων εγγράφων της,
προσδιόρισε τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία για την κατάρτιση, του
πρώτου Προγράμματος Προμηθειών Φάρμακου σε εθνική κλίμακα –
τουλάχιστον για τους εποπτευόμενους φορείς από το Υπουργείο Υγείας
- καταγράφοντας τις ποσότητες και τους απαιτούμενους προϋπολογισμούς αυτών, σε ετήσια βάση. Η διαδικασία συλλογής ξεκίνησε στις
03/02/2011 και ολοκληρώθηκε σε διάστημα δύο περίπου μηνών μέσω
συγκεκριμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής.
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Τα αποτελέσματα σε επίπεδο Υγειονομικών Περιφερειών αποτυπώνονται
συγκεντρωτικά στον παρακάτω Πίνακα, όπου αναγράφεται το ανώτερο
όριο της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης καθώς και η ανάγκη σε
δηλωθείσα αξία από τους φορείς. Αναλυτική παρουσίαση κατά φορέα
εμφανίζεται στο σχετικό Παράρτημα.
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3.2.6 Θέματα Ε.Σ.Π.Α

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ η Ε.Π.Υ διεκπεραιώνει τα αιτήματα των
φορέων εποπτείας της αναφορικά με θέματα προμηθειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, βιοϊατρικής τεχνολογίας καθώς και ξενοδοχειακού
εξοπλισμού. Ειδικά μέχρι στιγμής τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της
Ε.Π.Υ έχουν προβεί στις κατωτέρω ενέργειες:

 Έκδοση εγκυκλίου, με σκοπό την ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη
διεκπεραίωση των αιτημάτων, (προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
βιοϊατρικής τεχνολογίας καθώς και ξενοδοχειακού εξοπλισμού),

 Δημιουργία

βάσης

δεδομένων

διαχείρισης

των

αιτημάτων

προμήθειας από τους φορείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης,
 Σύνταξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, συντελεστών βαρύτη-

τας, ειδικών όρων διακήρυξης και όρων σύμβασης συντήρησης για
τα εξής:

1.

Αξονικό τομογράφο 4 τομών
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2.

Αξονικό τομογράφο 16 τομών, τύπος Α και Β (επισυνάπτονται τρείς

σελίδες με προδιαγραφές και συντελεστές βαρύτητας)
3.

Αξονικό τομογράφο 64 τομών

4.

Αξονικό τομογράφο 64+ τομών

5.

Γραμμικό επιταχυντή, τύπος Α και Β

6.

Μαγνητικό Τομογράφο 1.5 Tesla

7.

Ψηφιακό Αγγειογράφο (δύο τύποι μηχανημάτων)

8.

Ψηφιακό Μαστογράφο (δύο τύποι μηχανημάτων)

9.

Ψηφιακό Στεφανιογράφο

10. γ – camera (δύο τύποι μηχανημάτων)
11. PET – CT



Απολογισμός εγκεκριμένων αιτημάτων εξοπλισμού ενιαίων και
εκτός ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών.
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3.2.8 Παρακολούθηση Αναλώσεων
Πρόσφατα το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προμηθειών της ΕΠΥ
ανέλαβε την παρακολούθηση των αναλώσεων και των αποθεμάτων των
Νοσοκομείων.

Στην

παρούσα

φάση,

σε

συνεργασία

με

τις

Δ/νσεις

Πληροφορικής των Υ.Πε, χαρτογραφήθηκε η δυνατότητα το Νοσοκομείων να
παρακολουθούν

τις

Αναλώσεις

Υγειονομικών

Υλικών

με

την

Ενιαία

Κωδικοποίηση GMDN για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κατά κωδικό ΕΟΦ για
τα Φάρμακα, κατά Κλινική και κατά ΑΜΚΑ Ιατρού, μέσα από τα συστήματα
μηχανογράφησής που ήδη πλέον διαθέτουν. Οι πίνακες που ακολουθούν
αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση η οποία είναι θετική και οι όποιες
αδυναμίες σταδιακά αντιμετωπίζονται:
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Επίσης η ΕΠΥ για τις ανάγκες στατιστικής επεξεργασίας της καταγραφής των
αναλώσεων

συγκεντρώνει

και

αναλύει

τα

στοιχεία

αναλώσεων

που

αποστέλλονται από τα Νοσοκομεία, με την αξιοποίηση και του «Observe Νet»
και του «ESY.net».

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν τη δυνατότητα των
Νοσοκομείων να παρακολουθούν τις Αναλώσεις σε Υγειονομικά Υλικά κατά
κωδικό GMDN, σε Φάρμακα κατά κωδικό ΕΟΦ καθώς και τη δυνατότητα
παρακολούθησης των Αναλώσεων κατά ΑΜΚΑ Ιατρού και Κλινική/Τμήμα.
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(Παράδειγμα Παρακολούθησης Αναλώσεων Υγειονομικού Υλικού από Νοσοκομείο της 1ης Υ.Πε)
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(Παράδειγμα Παρακολούθησης Αναλώσεων Υγειονομικού Υλικού από Νοσοκομείο της 2ης Υ.Πε)
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(Παράδειγμα Παρακολούθησης Αναλώσεων Φαρμάκων και ΑΜΚΑ Ιατρού από Νοσοκομείο της 5ης Υ.Πε)
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(Παράδειγμα Παρακολούθησης Αναλώσεων κατά ΑΜΚΑ Ιατρού και Κλινική από Νοσοκομείο της 6ης Υ.Πε)
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3.2.9 Η Ιστοσελίδα της Ε.Π.Υ -www.epromy.gr
Μια από τις πρώτες ενέργειες της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ με την ανάληψη
των καθηκόντων της ήταν η δυναμική ενίσχυση της Iστοσελίδας που
διέθετε ως τότε η υπηρεσία στη διεύθυνση www.epromy.gr. Μέχρι το
Μάρτιο του 2010 η διαδικτυακή διεύθυνση της Ε.Π.Υ αποτελούσε απλά
μια στατική περιγραφική ιστοσελίδα που παρουσίαζε το ρόλο και τις
αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Η Ε.Π.Υ από τον Απρίλιο του 2010 έως σήμερα, αποφάσισε τη
συντονισμένη και διαρκή ενίσχυση της Ιστοσελίδας της, στοχεύοντας
στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της στρατηγικής της,
στη διασφάλιση της διαφάνειας σε θέματα κρατικών προμηθειών, τη
συνεχή ενημέρωση των φορέων εποπτείας της και των συνεργαζόμενων
φορέων της αλλά και

την ενημέρωση τόσο των προμηθευτριών

εταιρειών όσο και όλων των πολιτών, συμβάλλοντας ενεργά στη χρήση
ηλεκτρονικών προμηθειών [e-commerce].

Σήμερα στην ιστοσελίδα αναρτώνται:

α) οι διακηρύξεις των Ενιαίων Διαγωνισμών της ΕΠΥ,
β) η Εξέλιξη των Διαγωνισμών για την ενημέρωση των προμηθευτριών
εταιρειών,
γ) το Παρατηρητήριο Τιμών όπου τα Νοσοκομεία, οι Φορείς του
Δημοσίου Τομέα (Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Στρατιωτικά Νοσοκομεία
κλπ) και οι Προμηθεύτριες Εταιρείες ενημερώνονται για τις χαμηλότερες
Τιμές των Υλικών στην εγχώρια αγορά,
δ) εγκύκλιοι της Επιτροπής προς τους Φορείς Ευθύνης της,
ε) χρήσιμο υλικό προς υποβοήθηση του έργου των ΦΠΥΥΚΚΑ.
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(Η ιστοσελίδα της ΕΠΥ σήμερα)

(Η ιστοσελίδα της ΕΠΥ σήμερα)
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(Η ιστοσελίδα της ΕΠΥ σήμερα)

(Η ιστοσελίδα της ΕΠΥ σήμερα)

115

Χαρακτηριστική ένδειξη της ανταπόκρισης που έχει σήμερα η ιστοσελίδα
της Ε.Π.Υ στο διαδίκτυο είναι ότι κατά μέσο όρο το τελευταίο χρόνο, οι
χρήστες που αναζητούν ΜΗΝΙΑΙΩΣ την ιστοσελίδα της Ε.Π.Υ ή
πληροφορίες για την Επιτροπή και τις δραστηριότητές της, μέσα από τη
Μηχανή Αναζήτησης Google ανέρχονται σε:

α) 2.900 με την αναζητούμενη φράση «ΕΠΥ» (390 με τη φράση «Ε.Π.Υ»)
β) 2.900 με την αναζητούμενη φράση «epromy» ,
γ) 1.300 με την αναζητούμενη φράση «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας»,
δ) 590 με την αναζητούμενη φράση «www.epromy.gr»,
ε) 320 με την αναζητούμενη φράση «Παρατηρητήριο Τιμών ΕΠΥ»,
στ) 8.100 με την αναζητούμενη φράση «Παρατηρητήριο Τιμών»
(Πηγή: https://adwords.google.com)

Στα ακόλουθα γραφήματα αναδεικνύεται η αύξηση της επικοινωνίας
από τους ενδιαφερομένους με την Ε.Π.Υ και αποτελεί απτό αποτέλεσμα
της χρήσης διαδικτύου για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ΕΠΥ:
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(Πηγή: http://www.google.com/insights/search/#q=%22www.epromy.gr%22&date=1%2F2007%2051m&cmpt=q)

(Πηγή: http://www.google.com/insights/search/#q=%22epromy%22&date=1%2F2007%2051m&cmpt=q)
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3.2.10 Δραστηριότητα της Ολομέλειας
Από την ανάληψη των καθηκόντων και τη συγκρότηση της σε
Ολομέλεια (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 103/22-3-2010) και μέχρι τις 31/12/2010 η
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας συνεδρίασε 45 φορές και έλαβε συνολικά
1.292 αποφάσεις. Η πλειοψηφία των αποφάσεων αυτών, όπως
αποτυπώνεται

στα

αντίστοιχα

πρακτικά

συνεδριάσεων,

αφορά

μεγαλύτερο αριθμό επιμέρους αιτημάτων των Φορέων Υγείας και
Πρόνοιας ανά εξεταζόμενο θέμα.
Το πρώτο τρίμηνο του 2011 η ΕΠΥ συνήλθε σε ολομέλεια 13 φορές και
έλαβε συνολικά 129 αποφάσεις που αφορούσαν μεγαλύτερο αριθμό
επιμέρους αιτημάτων των φορέων εποπτείας της κυρίως στον τομέα
των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών.
Ειδικότερα άξιο αναφοράς είναι ότι η Ολομέλεια της Ε.Π.Υ:
(α) Αναθεώρησε το Π.Π.Υ.Υ. 2010 (ΚΥΑ 12440 28/9/2010 ΦΕΚ 1580).
(β) Συνέβαλλε στην έκδοση 3 αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορούσαν :
- το Μητρώο εγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών,
-το Μητρώο εγκεκριμένων προμηθευτών και παροχών Υπηρεσιών,
-τη Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών,
(γ) την έγκριση πρότυπης διακήρυξης για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ.,
2010 (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΠΥ www.epromy.gr ).
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Οι στόχοι που τέθηκαν από την Επιτροπή το προηγούμενο έτος και
υλοποιήθηκαν αφορούσαν:
i) την αξιολόγηση αιτημάτων φορέων για σύνταξη του επόμενου
ενιαίου προγράμματος προμηθειών – καθορισμός διαδικασίας
χρονικής διάρκειας προμήθειας – ομαδοποίηση ειδών,
ii) την ένταξη φαρμάκων στις διαγωνιστικές διαδικασίες με βάση τη
δραστική ουσία,
iii) την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών φορέων σε συνεργασία με
ΕΚΕΒΥΛ (ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές),
iv) τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για ενιαίους διαγωνισμούς
εμφυτεύσιμων υλικών κλπ,
v) τη σύσταση και την εποπτεία επιτροπών για σύνταξη τεχνικών
προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του
ΕΣΠΑ,
vi) την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ,
vii) την παρακολούθηση υλοποίησης συμβάσεων του 2010,
vii) τη συμπλήρωση και ολοκλήρωση Π.Τ. με ανάρτηση – σύγκριση
με τιμές των Ε.Ε.,
viii)

τη

σύνταξη,

ολοκλήρωση

πρότυπης

διακήρυξης

για

μολυσματικά και υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, σίτισης, κλπ.,
ix) τον απολογιστικό έλεγχο προμηθειών,
x) συλλογή στοιχείων για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας
των νοσοκομείων, της αξιοποίησης των ακινήτων, των κυλικείων
(υπό εξέλιξη),
x) την ολοκλήρωση – έγκριση εκκρεμών αιτημάτων μετά την ισχύ του
Ν.3867/2010.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ΕΠΥ στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της και με άξονα τη
λήψη αποφάσεων κοινής κυβερνητικής πολιτικής, βρίσκεται σε στενή
συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΥΚΑ
και της

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου συμμετέχοντας σε κοινές

συσκέψεις και ομάδες εργασίας. Μάλιστα στα πλαίσια σύστασης της
νέας ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων μετέχει μέσω της Προέδρου
της στις εργασίες των αρμοδίων επιτροπών.
Επιπλέον η ΕΠΥ συνεργάζεται στενά με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας &
Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), την Επιτροπή Ανταγωνισμού και συνδράμει τις
υπηρεσίες αυτές όποτε της ζητηθεί:
i) στην άσκηση του ελεγκτικού τους έργου,
ii) στην υλοποίηση και υποβολή προτάσεων με στόχο τον ενδελεχή
έλεγχο παράνομων ενεργειών,
iii) στον περιορισμό της σπατάλης του Δημοσίου χρήματος,
iv) στην πρόληψη και στην καταστολή φαινομένων διαφθοράς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ε.Π.Υ συνεργάζεται στενά με το Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης απαντώντας αρμοδίως και παρέχοντας στοιχεία όποτε
ζητηθούν. Ενδεικτικά από τον Απρίλιο του 2010 έως σήμερα η ΕΠΥ έχει
απαντήσει σε εκατόν και πλέον κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και αναφορές βουλευτών.

Πέραν των ανωτέρω, η ΕΠΥ συνεργάζεται και έχει άμεση επικοινωνία με
τις Διοικήσεις των ΙΦΕΤ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΕΚΕΒΥΛ, ΕΟΦ και του ΚΕΕΛΠΝΟ.
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Με στόχο την εξυγίανση των οικονομικών της Υγείας και της διευθέτησης
του προβλήματος σώρευσης των χρεών, η ΕΠΥ:
α) συμμετέχει σε ομάδες εργασίας του ΥΥΚΑ,
β)συνεργάζεται με τους Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
Προέδρους Τμημάτων.
Η Διοίκηση της ΕΠΥ το 2010 συναντήθηκε κατ’ επανάληψη με
εκπροσώπους Προμηθευτών (ΠΑΣΥΠΟΥ, ΠΑΣΥΠΙΕ) καθώς και με
επιστημονικούς φορείς προκειμένου να διαχειριστούν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο δυσχέρειες προμηθειών και διαγωνιστικών διαδικασιών
του ΠΠΥΥ 2010, καταγράφοντας και επιλύοντας προβλήματα.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής και τα μέλη της το 2010 εκπροσώπησαν την
ΕΠΥ και μετείχαν σε συνέδρια που διοργάνωσαν φορείς και Υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας,
πληροφοριών για περαιτέρω συνεργασία. Από τη σύστασή της η ΕΠΥ
συνεργάζεται στενά με την Πρεσβεία της Δανίας σε θέματα υγείας.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναπτυχθεί αγαστή συνεργασία με
στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
σε

θέματα

προμηθειών.

Διερευνώνται

μάλιστα

πεδία

κοινής

συνεργασίας σε θέματα προμηθειών. Η μέχρι τώρα συνεργασία κρίνεται
άκρως εποικοδομητική και ωφέλιμη ενώ παρεχόμενα στοιχεία σε θέματα
προμηθειών συνεχώς αξιοποιούνται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
5.1 Διαγωνισμοί Φορέων Εποπτείας ΕΠΥ
Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που καταγράφονται στην
εξέλιξη

των

διαγωνισμών

φορέων

εποπτείας

της

ΕΠΥ

είναι

η

καθυστέρηση της διαδικασίας ολοκλήρωσής τους. Οι καθυστερήσεις
των διαγωνισμών οφείλονται στο Νομικό Πλαίσιο που διέπει κυρίως τους
Δημοσίους

Ανοικτούς

Διαγωνισμούς.

Η

αυστηρή

τήρηση

των

προθεσμιών από τη Δημοσίευση της Διακήρυξης, η εξέταση των
προδικαστικών προσφυγών και υπομνημάτων των προμηθευτριών
εταιρειών, η αναμονή εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεων
ακύρωσης κατά περίπτωση από τις δικαστικές αρχές είναι οι βασικοί
λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης των διαγωνισμών.
Ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι οι Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης
πολλών Ανοικτών Διαγωνισμών δεν συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά
διαστήματα με αποτέλεσμα να καθυστερεί η εξέλιξη των διαγωνισμών.
Πολλές φορές διαπιστώνεται ότι μέλη Επιτροπών δεν έχουν πλήρη
γνώση περί των κρατικών προμηθειών. Εφιστάται η προσοχή στις
Διοικήσεις να επιλέγουν

ως Μέλη Επιτροπών υπαλλήλους με βαθιά

γνώση σε θέματα κρατικών προμηθειών και τα Γραφεία Προμηθειών να
τους συνδράμουν με την εμπειρία τους άμεσα, εφόσον τους ζητηθεί.
Οι Διοικήσεις των Φορέων είναι χρήσιμο να επεμβαίνουν και να
ενισχύουν τα Γραφεία Προμηθειών προκειμένου να επισπεύδονται οι
διαδικασίες. Σήμερα καθίσταται πλέον σαφές ότι τα Γραφεία Προμηθειών
αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» για τη λειτουργία των Νοσοκομείων.
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5.3 Διάρθρωση & Στελέχωση Υπηρεσιών Προμηθειών
Καθημερινά οι υπάλληλοι-στελέχη της ΕΠΥ έρχονται σε επαφή με τις
υπηρεσίες προμηθειών των Νοσοκομείων και των Υ.Πε. Ένα από τα πιο
σημαντικά προβλήματα

που καταγράφεται είναι

οι ελλείψεις σε

στελέχωση των υπηρεσιών προμηθειών των Νοσοκομείων τόσο σε
αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων όσο και της εξειδίκευσης αυτών.
Αυτό έχει ως σημαντική συνέπεια την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των
διαγωνιστικών διαδικασιών. Οι διοικήσεις των Νοσοκομείων πρέπει με
σωστή κατανομή προσωπικού να ενισχύσουν τις υπηρεσίες αυτές και
να αποφεύγουν μετακινήσεις έμπειρου προσωπικού προς άλλα
Τμήματα.
Ειδικά σήμερα γίνεται έντονος όσο ποτέ άλλοτε ο νευραλγικός ρόλος
που διαδραματίζουν οι Υπηρεσίες Προμηθειών και η σημαντική
προσφορά αυτών στη λειτουργία των Νοσοκομείων.
Προτείνεται η Υπηρεσία Προμηθειών των Νοσοκομείων (Συνήθως
συναντάται ως Γραφείο) να αποτελεί αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο στη
Διεύθυνση Οικονομικού. Στο Τμήμα Προμηθειών πρέπει να υπηρετεί κατ’
ελάχιστο ένας υπάλληλος από κάθε έναν από τους κατωτέρω κλάδους:
i) Οικονομολόγων (ΠΕ)
ii) Διοικητικών (ΠΕ) με πτυχίο Νομικής,
iii) Νοσηλευτικής (ΠΕ ή ΤΕ),
iv) Διοικητικών (ΤΕ) με πτυχίο Λογιστικής,
v) Πληροφορικής (ΠΕ ή ΤΕ),
vi) Διοικητικών (ΤΕ) ή Διοικητικών (ΔΕ) με αποδεδειγμένη εμπειρία σε
θέματα προμηθειών
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5.3 Κατάρτιση Στελεχών Προμηθειών
Είναι αναγκαίο να παρέχεται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στα
Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών δυνατότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
σε θέματα προμηθειών και ανταλλαγής απόψεων με τους συναδέλφους
τους με τα Νοσοκομεία.
Προτείνεται η διενέργεια Ετήσιου Συνεδρίου Προμηθειών Νοσοκομείων
όπου κάθε Νοσοκομείο θα παρουσιάζει το έργο του και θα συμμετέχει
με Φάκελο για την ανταλλαγή απόψεων και απόκτηση εμπειρίας.
Η ΕΠΥ, με τα έμπειρα στελέχη της, είναι σε θέση να συνδράμει σε
εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα Προμηθειών εφόσον απαιτηθεί.
Σήμερα στην Ελλάδα δεν λειτουργεί κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
σπουδών

σε

θέματα

Προμηθειών.

Προτείνεται

η

δημιουργία

Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που
θα μπορούσε να οργανωθεί είτε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
είτε από Ανώτατες Οικονομικές Σχολές ή/και Νομικές Σχολές.
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“Η Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής
εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους σ’ όλο το προσωπικό
της Ε.Π.Υ για τον ιδιαίτερο ζήλο και συνεργασία τους, την
πολύτιμη και σημαντική βοήθεια που προσέφεραν και
συνεχίζουν να προσφέρουν στο έργο της” .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Υ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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