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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ2δ/Γ.Π. 83999/20
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α3(γ)/77213/
19.10.2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία
και τρόπος αποστολής στοιχείων διοικητικού και
ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην Ανώνυμη Εταιρεία Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.
Α.Ε.)» (Β’ 3699).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του άρθρου δεύτερου του ν. 4286/2014 «Γενικές
διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την
επωνυμία ’’Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων
ανώνυμη εταιρεία’’ - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της
Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου
2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 194, όπως έχει τροποποιηθεί με
τις διατάξεις του άρθρου 66 τον ν. 4486/2017 (Α΄ 115),
Β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του ν. 4600/2019 (Α΄ 43),
Γ. της υπό στοιχεία Υ4/9.1.2021 απόφασης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
2. Το υπ’ αρ. 83999/29.12.2020 έγγραφο της ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.
Α.Ε.
3. Την υπό στοιχεία B2α/οικ. 9621/12-2-2021 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Α3(γ)/77213/19.10.2017
υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και τρόπος απο-

Αρ. Φύλλου 791

στολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου
ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές
κλινικές στην Ανώνυμη Εταιρεία Κέντρο Τεκμηρίωσης και
Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.
Α.Ε.)» (Β’ 3699) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Στοιχεία από διοικητικό και ιατρικό φάκελο
ασθενή και περιεχόμενο αρχείων ανά ασθενή
Προϋποθέσεις υλοποίησης
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση και εφαρμογή
του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) - Ελληνικού Συστήματος Gr-DRG αποτελεί η ενιαία εφαρμογή ενδεδειγμένων κωδικοποιήσεων,
ώστε να είναι συμβατές με το Συ.Κ.Ν.Υ. και συγκεκριμένα:
- του καταλόγου της Ελληνικής Τροποποίησης της Διεθνούς Ταξινόμησης Διαγνώσεων Νόσων και Συναφών
Προβλημάτων Υγείας ICD-10-GrM
- του καταλόγου της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών
Πράξεων (ΕΤΙΠ) ή Greek Medical Procedures Classification
(GMPC)
1. Κατηγοριοποίηση δεδομένων
Τα δεδομένα για την υλοποίηση του Συστήματος
Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)
ταξινομούνται σε τρείς (3) κατηγορίες:
- σε δεδομένα που αφορούν τα βασικά στοιχεία του
περιστατικού,
- σε δεδομένα που αφορούν στις διαγνώσεις, βάσει
του ενιαίου καταλόγου κωδικοποίησης διαγνώσεων
ICD- 10- GrM και
- σε δεδομένα που αφορούν στις Ιατρικές Πράξεις, βάσει του ενιαίου καταλόγου ιατρικών πράξεων
GΜPC.
2.1 Βασικά Στοιχεία Περιστατικού
Τα Βασικά Στοιχεία Περιστατικού περιλαμβάνονται
στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιέχει τεχνικά χαρακτηριστικά, σχόλια και λίστες με τις επιτρεπτές τιμές,
όπου αυτό είναι απαραίτητο:
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Τα λοιπά άρθρα της υπό τροποποίηση υπουργικής απόφασης παραμένουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02007912702210012*

