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Θέμα: Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης 
Νοσοκομειακών Υπηρεσιών με τίτλο «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου 
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:

1.1. του Π.Δ.  81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08-07-2019), «Σύσταση, συγχώνευση, 

μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 

τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 

1.2.  του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/A’/09-07-2019) «Διορισμός 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» ,

1.3.  του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ  123/Α’/17-07-2019), «Σύσταση και 

κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
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1.4.  του Π.Δ. 40/2020 (ΦΕΚ  85/Α’/15-04-2020) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»,

1.5.  του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» και ιδίως 

τα άρθρα 5 παρ. 1 και 6 αυτού.

1.6. το άρθρο 105 του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63 /Α’/24.3.2022) «Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα 

ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον 

κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της 

μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες 

επείγουσες διατάξεις».

2. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 (ΦΕΚ 2902/Β’/09-07-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού με 

θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας».

3. Την υπ’ αρ. 187/2019 (ΥΟΔΔ 524/05.08.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Επικρατείας περί ανάθεσης καθηκόντων στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

4. Την υπ’ αρ. 120301 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2894/Β’/05-07-2021) απόφαση του Υπουργού 

Επικρατείας με θέμα «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού», με την οποία 

εγκρίνεται η εθνική ψηφιακή στρατηγική 2020 – 2025.

5. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τον ν. 4624/2019.

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 588/07-04-2022 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με τίτλο « Δράσεις αναδιοργάνωσης και 

βελτίωσης της λειτουργίας του τομέα πολιτικής: υγεία (β’ φάση)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (κωδ.: 62_Α.2.1_00, ΑΔΑ: ΨΙΥ646ΜΤΛΡ-ΚΝΩ).

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. Υ.ΨΗ.Δ. 17103 ΕΙ 2022/06-05-2022 διαβιβαστικό του Κέντρου 

Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών με θέμα «Υποβολή 
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φακέλου αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Εναρμόνισης Έργου (Β.Ε.Ε.) σύμφωνα με 

το άρθρο 105 παρ. 5 του ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/24.3.2022) σχετικά με την 

εναρμόνιση  των έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για το 

Υποέργο 2: Πλατφόρμα διεξαγωγής ελέγχου & συμβουλευτικής στην ιατρική 

κωδικοποίηση της πράξης ''Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου 

κλινικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)'' -ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) :  5174075».

8. Το σύνολο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ της ΓΓΨΔΑΔ και του ΚΕΤΕΚΝΥ 

Α.Ε..

9. Το από 23/05/2022 ενημερωτικό σημείωμα προς το Τμήμα Β’ Παρακολούθησης 

Τομεακών Έργων της Διεύθυνσης Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα.

ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ

α) Την εναρμόνιση του Έργου του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης 

Νοσοκομειακών Υπηρεσιών με τίτλο «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου 

κλινικής ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)» με τη 

Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

β)  Η συνολική διαδικασία υλοποίησης των έργων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών 

όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και οι οποίες 

παρατίθενται στο κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος της παρούσας βεβαίωσης. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω οδηγίες η Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου αυτοδικαίως 

παύει να ισχύει.

Ο Υπουργός Επικράτειας

Κυριάκος Πιερρακάκης

Κοινοποίηση: 
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Email: nvourtsis@mou.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & 

Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) για την έκδοση δεσμευτικών οδηγιών εκδίδονται οι 

παρούσες οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση και 

ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου κλινικής ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου 

DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)».

Για τη σύνταξη των οδηγιών ελήφθησαν υπόψη ο συστατικός νόμος της ΓΓΨΔΑΔ, η 

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) 2020-2025 αλλά και ένα ενιαίο και δεσμευτικό 

μοντέλο διακυβέρνησης που εφαρμόζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το 

οποίο καλύπτει οριζόντια το σύνολο των φορέων της Κεντρικής και της Γενικής 

Κυβέρνησης. Ο συντονισμός της διαμόρφωσης και της υλοποίησης του ψηφιακού 

μετασχηματισμού εκτελείται από ένα κεντρικό σημείο διοίκησης και υποστηρίζεται από 

κατάλληλες διοικητικές και εκτελεστικές δομές και συντονιστικά όργανα, τα οποία 

εξασφαλίζουν την αποδοτική συνεργασία μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης για 

την αποτελεσματική υλοποίηση αυτής της οριζόντιας κυβερνητικής προτεραιότητας.

ΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται:

1. σε σχεδιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον άνθρωπο (human 

centered design), μέσα από τεκμηριωμένη διαδικασία συμμετοχής των τελικών 

χρηστών στην εξειδίκευση της ανάγκης και την ποιότητα της ψηφιακής υπηρεσίας 

που λαμβάνει (service design/ design thinking),

2. να λάβει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία και την ανθεκτικότητα 

των πληροφοριακών συστημάτων όπως αυτές περιγράφονται στο «Εγχειρίδιο 

Κυβερνοασφάλειας» της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας,

3. σε συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Βίβλο 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού, πριν την χρηματοδότηση του έργου, την οποία θα 

κοινοποιήσει στη ΓΓΨΔΑΔ,
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4. εντός του προϋπολογισμού του έργου, στο πλαίσιο καλής λειτουργίας του να 

παρέχονται υπηρεσίες βελτίωσης των εφαρμογών, επιδιόρθωση λαθών κλπ. (μέσα 

από εγγύηση, συντήρηση, ίδια μέσα) για κατ’ ελάχιστον δύο (2) έτη,  

5. σε υιοθέτηση/ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής για τη λήψη και διαχείριση των 

αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η οποία θα 

πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, 

για το πλήρες εύρος χρόνου που καθορίζει η σχετική νομοθεσία,

6. να διαθέσει ανοιχτά με API τις ταξονομίες, τις κατηγορίες και τα κωδικολόγια που 

σχετίζονται με τα DRG, που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς προσωπικών 

δεδομένων, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (data.gov.gr- ΕΨΠ),

7. να αξιοποιήσει το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης για τις διαδικτυακές υπηρεσίες οριζόντιου χαρακτήρα και να 

διασφαλίσει την απόκτηση πρόσβασης τρίτων συστημάτων σε αυτό. Σε ότι αφορά 

τις αμιγώς τομεακού χαρακτήρα διαδικτυακές υπηρεσίες που δεν μπορούν να 

εξυπηρετηθούν από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, να δημιουργήσει κεντρικό 

τομεακό κατάλογο των σχετικών APIs, σε συνεργασία με το Υπ. Υγείας και το Υπ. 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σχετικό μηχανισμό μέσω του οποίου θα διατίθενται 

οι τομεακού χαρακτήρα διαδικτυακές υπηρεσίες,

8. σε ότι αφορά στην πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί για τις ανάγκες του έργου θα 

πρέπει:

i. να αναπτυχθεί σε δύο γλώσσες,  ελληνικά και αγγλικά,

ii. το user interface να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του responsive design 

ώστε η πλατφόρμα να προσαρμόζεται σε διαφορετικές διαστάσεις και να 

εμφανίζεται σωστά σε όλες τις αναλύσεις και συσκευές,

iii. να διαθέτει εύχρηστο - user friendly περιβάλλον,

iv. να υποστηρίζει όλα τα είδη περιεχομένου που επιθυμεί να προβάλει ο 

Φορέας, αρχεία κειμένων, βίντεο, ήχου και εικόνας,

v. κατά την κατασκευή, η επιλογή των επεκτάσεων που θα χρησιμοποιηθούν, 

να έχει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της 

εφαρμογής,

vi. να υποστηρίζει την έκδοση στατιστικών στοιχείων,

vii. προτείνεται η ανάπτυξη της πλατφόρμας να γίνει με την εφαρμογή των 

βασικών αρχών του SEO (Search Engine Optimization) έτσι ώστε να 
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εξασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η εμφάνισή του κατά την 

αναζήτηση συναφών με το περιεχόμενο όρων σε υψηλές θέσεις στις 

διαδεδομένες μηχανές αναζήτησης (Google κ.α.).
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