
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη 
εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκο-
μειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.).

2 Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων 
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Δι-
ευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2δ/οικ. 21693 (1)
   Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη 

εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκο-

μειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις:
Α. Της παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 

«Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοι-
βών νοσοκομείων-σύσταση και καταστατικό της εται-
ρείας 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 Οδη-
γίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις”» (Α’ 194), όπως 
έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 48 του 
ν. 4722/2020 (Α’ 115),

Β. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

Γ. της υπό στοιχεία Υ4/9.1.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32),

Δ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

2) Το υπ’ αρ. 4180/20.1.2021 έγγραφο της ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.
3) Την υπό στοιχεία Β2α/9619/12.2.2021 βεβαίωση 

της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών και της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.

4) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των 
αναφερόμενων σε αυτή φορέων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός Νοσοκομείου

Πρώτο νοσοκομείο όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή 
το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών 
(Συ.Κ.Ν.Υ.) ορίζεται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Ηρακλείου.

Άρθρο 2 
Υποβολή

Για τα νοσοκομεία στα οποία τίθεται σε πλήρη εφαρ-
μογή το Συ.Κ.Ν.Υ. καταργείται η υποχρέωση υποβολής 
κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (KEΝ) και αποστολής 
του φυσικού αρχείου των σχετικών δικαιολογητικών 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Συνεχίζεται η υποχρέωσή τους για την 
ηλεκτρονική αναγγελία εισιτηρίων και εξιτηρίων στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Τα νοσοκομεία αυτά υποχρεούνται να κωδικοποιούν 
το σύνολο των νοσηλειών που εμπίπτουν στο Συ.Κ.Ν.Y 
και να τις ταξινομούν σε Διαγνωστικά Ομοιογενείς Ομά-
δες (DRG) μέσω του ειδικού λογισμικού ταξινόμησης 
νοσοκομειακών υπηρεσιών του Κέντρου Τεκμηρίωσης 
και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Α.Ε. 
(ΚE.TΕ.Κ.Ν.Υ. ΑΕ). Η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 
του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 θα ορίσει τα δικαιολογη-
τικά που θα συνοδεύουν το κάθε κωδικοποιούμενο κατά 
Συ.Κ.Ν.Y. περιστατικό και θα κατατίθενται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά από τα νοσοκομεία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ο παρών τρόπος υποβολής υπηρεσιών αφορά μόνο 
νοσηλείες που εμπίπτουν στο Συ.Κ.Ν.Υ. Οποιεσδήπο-
τε άλλες υπηρεσίες δεν εμπίπτουν στο Συ.Κ.Ν.Υ. σύμ-
φωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου του 
ν. 4236/2014 συνεχίζουν να υποβάλλονται κανονικά με 
την ισχύουσα διαδικασία.

Άρθρο 3
Αποζημίωση

Για τα νοσοκομεία στα οποία τίθεται σε πλήρη εφαρ-
μογή το Συ.Κ.Ν.Υ. και μέχρι τον ορισμό άλλης διαδικασί-
ας, η μηνιαία υποβολή τους θα γίνεται με βάση το μέσο 
όρο των αντίστοιχων μηνών των 2 τελευταίων ετών. 

Η εξόφληση πραγματοποιείται μόνο με την αποστολή 
του φορολογικού στοιχείου και χωρίς να απαιτείται η 
αποστολή λοιπών δικαιολογητικών. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποπλη-
ρώνει τις εν λόγω υποβληθείσες δαπάνες με τη μέθοδο 
του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρ-
θρο δέκατο του ν. 4771/2021 (Α’ 16).

Με τροποποίηση της παρούσας θα οριστεί η ημερο-
μηνία λήξης της παραπάνω οριζόμενης διαδικασίας 
αποζημίωσης, η ημερομηνία έναρξης της καθολικής 
εκκαθάρισης και αποζημίωσης των υποβολών που έχουν 
κατατεθεί μέσω του Συ.Κ.Ν.Υ. για τις υπηρεσίες που εμπί-
πτουν σε αυτό, καθώς και η διαδικασία αποζημίωσης για 
τις υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο Συ.Κ.Ν.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 629/96005 (2)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων 

του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Δι-

ευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγ-

χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 

και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2637/1998 (Α’ 200), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 4 του 
ν. 2732/1999 (Α’ 154),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπ’ αρ. 2642/294319/15-11-2019 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορι-
σμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ-
σανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ.» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 975), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 17/
4193/21-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 50), 2063/312269/6-11-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  941), 2064/312278/6-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.  941 
και Υ.Ο.Δ.Δ. 983), 221/40771/9-2-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ.  93), 
465/74858/16-3-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ.  219) και 466/74867/
16-3-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 219) αποφάσεις.

4. Την υπ’ αρ. 3004/327767/23-12-2019 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορι-
σμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ-
σανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ.» 
(Β’ 5176).

5. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει-
τουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε 
με την υπ’ αρ. 132537/21-4-2011 (Β’ 684) κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Την υπό στοιχεία 240/Θέμα 2ο/31-3-2021 από-
φαση-εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. σχετικά με τον καθορισμό αρμοδι-
οτήτων των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Γενικού Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. και του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων 
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και του Γενικού Δι-
ευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ., ως εξής:

Α. Στoν Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Πέτρο 
Τζαβέλλα του Αριστοτέλη, αναθέτουμε την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων, που αφορούν στα αντικείμενα των 
Διευθύνσεων:

α) Τεχνικών Ελέγχων.
β) Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς.
Β. Στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ζήνωνα 

Βαλμά του Δημητρίου, αναθέτουμε την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων, που αφορούν στα αντικείμενα των Δι-
ευθύνσεων:

α) Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. 
β) Πληροφορικής.
Γ. Στον Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Απόστολο 

Λαμπρόπουλο του Σωτηρίου, αναθέτουμε την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων, που αφορούν στα αντικείμενα:

α) Της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υπο-
στήριξης, εκτός των θεμάτων, που άπτονται του προϋπο-
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λογισμού και των δαπανών του Οργανισμού, στα οποία 
ασκεί εποπτεία ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

β) Του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
γ) Της Μονάδας Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρη-

ματοδοτούμενων Έργων. 
δ) Των Περιφερειακών Διευθύνσεων, σε θέματα αρμο-

διότητας των ανωτέρω.
Δ. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις οι Αντιπρόεδροι 

Δ.Σ. ασκούν εποπτεία σε θέματα, που σχετίζονται με τις 
αρμοδιότητες, που έχουν ανατεθεί σ’ αυτούς.

Για τα ανωτέρω θέματα, όπου απαιτείται η υπογρα-
φή του Προέδρου Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εισήγησης των, καθ’ ύλην, 
αρμοδίων Αντιπροέδρων Δ.Σ. - Γενικού Διευθυντή.

2. Η υπ’ αρ. 3004/327767/23-12-2019 (Β’ 5176) υπουρ-
γική απόφαση καταργείται.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ   
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*02014350904210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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