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 ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : «Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κεντρικής 

Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης  µέχρι 31/12/2014»      
                 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 ( ΦΕΚ 137//85/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. Π. 
∆. 63/05 ( ΦΕΚ 98/22-4-05/Α)  «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την  Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά ‘Οργανα» και τις διατάξεις του Π. ∆. 95/2000  ( Φ. Ε. Κ. 
76/2000) « Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 

2. Τις διατάξεις του Νόµου 3329/05 ( ΦΕΚ 81/4-4-05/Α) ‘’ Εθνικό Σύστηµα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις’’ 

3. Τις διατάξεις του Νόµου 3527/07 ( ΦΕΚ 25/9-2-07Α) ‘’ Κύρωση συµβάσεων υπέρ 
νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις’’ 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόµου 4024/11 ( ΦΕΚ 226/27-10-11/Α΄) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής 2012 – 2015», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 32 του 
Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/2-2-12/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 2 του 
άρθρου 32 του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63/22-3-12/Α΄) και τις παρ. 1 και 13 του άρθρου 
45 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11-4-12/Α΄) 

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων  της Κεντρικής Υπηρεσίας 
της 7ης .Υ.ΠΕ. Κρήτης, λόγω των αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών.  

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί  δαπάνη ύψους σαράντα έξι  
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (46.850,00 €) η οποία θα βαρύνει το 
προϋπολογισµό της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης (KAE 0261) 

7. Την αρ. 290/18-11-2013 Πράξη του ∆ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης  
8. Το αρ. πρωτ. 11811/22-11-13 έγγραφο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουµε την υπερωριακή απασχόληση σαράντα (40) υπαλλήλων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της 7ης  Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης και  µέχρι οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες 
(8.800) ώρες, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο, 
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από τη δηµοσίευση της παρούσης µέχρι και 31/12/2014.   
 
Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία για την αντιµετώπιση 
πραγµατικών, επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που θα παρουσιαστούν και πιο 
συγκεκριµένα:  
 
1. Συντονισµός, έλεγχος,  επίβλεψη και γενικότερα διαχείριση πράξεων ΕΣΠΑ των 
ΦΠΥΥΚΑ (διαχειριστική επάρκεια, έγκριση σκοπιµότητας πράξεων, ωρίµανση πράξεων και 
υποβολή φακέλων). 
2. Προγραµµατισµός και Σχεδιασµός Πράξεων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων 
προγραµµατικής περιόδου 2014 – 2020 (Σ.Ε.Σ.). 
3. Άµεση παρακολούθηση, εφαρµογή και έλεγχος εξέλιξης των διαγωνισµών των 
Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2011, 2012, 2013, 2014 και αντίστοιχη ενηµέρωση προς τν Επιτροπή 
Προµηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας.  Η όλη διαδικασία γίνεται από τους 
υπαλλήλους της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. 
4. Εφαρµογή του Ν. 3918/2011. 
5. ∆ιενέργεια Ενιαίων ∆ιαγωνισµών σε επίπεδο Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
6. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµών µε χρηµατοδότηση από πόρους του Ε.Σ.Π.Α. 
7. Ανασχεδιασµός ∆ιοικητικών πράξεων προκειµένου να επιτευχθούν καλύτερα 
αποτελέσµατα στη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων για εξοικονόµηση χρόνου 
ανθρώπινου δυναµικού. 
8. Τήρηση ∆ιπλογραφικού συστήµατος στην 7η ΥΠΕ, παρακολούθηση εφαρµογής του 
στις Μονάδες της. Η 7η ΥΠΕ Κρήτης δεν έχει χρησιµοποιήσει εξωτερικό συνεργάτη για 
την εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος. 
9. Παρακολούθηση του µηχανογραφικού εκσυγχρονισµού των Μονάδων της 7ης ΥΠΕ 
Κρήτης, βάσει των στόχων του µνηµονίου συνεργασίας ΥΥ, ΥΠΕ και Μονάδων Υγείας. 
10. Σύνταξη και διαχείριση συµβολαίου συντήρησης (S.L.A.) για το Ο.Π.Σ.Υ. Κρήτης. 
Συµµετοχή υπαλλήλων σε επιτροπές και οµάδες εργασίας για το έργο.  
11. Παρακολούθηση και διαχείρηση του Computer Room 7ης ΥΠΕ καθώς και του 
Περιφερειακού Κέντρου ∆εδοµένων (ΠΚ∆). Ανάγκη για 24ωρη εφηµερία 7 ηµέρες της 
εβδοµάδας για θέµατα των servers και κλιµατιστικών (Π∆Κ βρίσκεται σε χωριστό κτίριο). 
Πραγµατοποίηση των backups και αλλαγή ταινιών tape backups 2 φορές την εβδοµάδα 
(απογεύµατα).  
12. Τεχνική υποστήριξη µε ιδία µέσα και πόρους όλου του εξοπλισµού πληροφορικής και 
εκτυπωτών της υπηρεσίας καθώς και υποστήριξη του συνόλου των εφαρµογών 
λογισµικού επί 24ώρου βάσεως, π.χ. ιστοσελίδα, πρόγραµµα προϋπολογισµών 
νοσοκοµείων, πρόγραµµα εφηµεριών νοσοκοµείων, στοιχεία πραγµατικού χρόνου 
νοσηλείας νοσοκοµείων.  
13. Παρακολούθηση και συντονισµός ενεργειών µνηµονίου συνεργασίας ΥΥΚΑ και 7ης 
ΥΠΕ Κρήτης. 
14. Συµµετοχή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας.  
15. Σχεδιασµός & Εφαρµογή µέτρων Πολιτικής Προστασίας.   
16. ∆ιαχείριση πινάκων παρακολούθησης και αξιολόγησης δεικτών έργου Φ.Π.Υ.Υ.Γ.Γ. 
Υ.Υ. βάσει στοχοθεσίας ΓΓ ΥΥ. 
17. Παρακολούθηση Παρατηρητηρίου Τιµών σε συνεργασία µε την Επιτροπή 
Προµηθειών Υγείας. 
18. Συµβολή µας στην ηλεκτρονική καταγραφή του προσωπικού όλων των φορέων µας 
και µηνιαία παρακολούθηση των µεταβολών τους.  
19. Παρακολούθηση και εφαρµογή συστήµατος Κλειστών Ενοποιηµένων Νοσηλίων και 
συνεχή έλεγχο των Μονάδων για την πιστή τήρηση. 
20. Παρακολούθηση του Συστήµατος ESY.net και επεξεργασία δεδοµένων. 
21. Παρακολούθηση και διαχείριση των «ειδικών θέσεων» στις Μονάδες ευθύνης µας 
που διατίθενται στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. 
22. Παρακολούθηση και επεξεργασία ερωτηµατολογίων Ικανοποίησης Ασθενών. 
23. Παρακολούθηση και ενηµέρωση της βάσης ανασφάλιστων για όλα τα Νοσοκοµεία 
περιοχής ευθύνης µας.  
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24. Παρακολούθηση και εφαρµογή Προγραµµάτων για τη ∆ηµόσια Υγεία, όπως είναι το 
Πρόγραµµα του τραχήλου της Μήτρας, σε συνεργασία µε τους δήµους της Περιφέρειας 
Κρήτης. 
25. Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στις Μονάδες περιοχής ευθύνης µας, κατ’ 
εφαρµογή του Ν. 4052/2012 (διαχείριση και αξιολόγηση αιτήσεων, κατάρτιση 
καταλόγων κλπ). 
26. ∆ιαχείριση µεταβολών προσωπικού Μονάδων περιοχής ευθύνης µας. Συµµετοχή στις 
συνταξιοδοτικές διαδικασίες υπαλλήλων, αποσπάσεις, µετακινήσεις προσωπικού κλπ.  
27. ∆ιαχείριση διαδικασιών ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόµων – 
µοριοδότηση και αξιολόγηση αιτήσεων.  
28. Ενηµέρωση και συµβουλευτική αγωγή σε εγκύους.   
29. Συντονισµό και συνεργασία µε τις εποπτευόµενες µονάδες προκειµένου να 
τυποποιηθούν οι διαδικασίες ενεργειών τους προς µια αποτελεσµατικότερη διοίκηση. 
Καταγραφή ∆ιαδικασιών. Προετοιµασία για πιστοποίηση συστηµάτων ποιότητας.  
30. Συµµετοχή στα Κοµβικά Σηµεία Επαφής (ΚΟΣΕ), κατ’ εφαρµογή του Ν. 3882/2010, 
για την Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών, βάσει της ∆Υ1δ/Γ.Π.οικ. 24852/1-3-
2011 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης . 
31. Συντονισµός πορείας ένταξης Μονάδων Υγείας στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 
 
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων θα πραγµατοποιείται  από  
∆ευτέρα έως  Παρασκευή  από 15.00  έως  22.00.                    
 
Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγµατικής  
υπερωρίας  θα είναι η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρωπίνου ∆υναµικού κ. 
Νοικοκυράκη Καλλιόπη.  
 
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το 
ύψος της εγγεγραµµένης πίστωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 . 
 
Η Απόφαση να δηµοσιευτεί στην  Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 
 

  
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών  
3. Γραφείο κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
4. Γραφείο Προϊσταµένης Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Υπηρεσιών Υγείας 
5. Γραφείο Προϊστάµενου Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 
6. ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης & Υπηρεσιών 
7. ∆/νση Προσωπικού Ν.Π. 

          Τµ. Β’ (4) 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ; 

1. ∆/νση Εθνικού Τυπογραφείου για τη 
     ∆ηµοσίευση της απόφασης 
2. 7η ΥΠΕ Κρήτης, Σµύρνης 26 ,                       

Τ. Κ. 71201  Κρήτη. 
  

  

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ    
 
 
 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ      
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