
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απα-
σχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και ερ-
γασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2020.

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων, 
για το έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. οικ. 902/34 (1)
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απα-

σχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και ερ-

γασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/1993 (ΦΕΚ 40 Α΄) «Καθορι-
σμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
Εργασίας».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων».

7. Τη διάταξη του άρθρου 18 του π.δ. της 08-04-1932 
(ΦΕΚ 114 Α΄), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των 
νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστή-
ματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 
του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄) «περί χρονικών ορίων 
λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπι-
κού αυτών».

8. Τις διατάξεις του π.δ. της 27-06-1932 (ΦΕΚ 212 Α΄) 
«περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώ-
ρου εργασίας διατάξεων».

9. Τις διατάξεις του β.δ. της 14-08-1950 (ΦΕΚ 202 Α΄) 
«περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και 
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».

10. Τις διατάξεις του άρθρου  3 του π.δ.  88/1999 
(ΦΕΚ 94 Α΄) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνω-
ση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
93/104/ΕΚ».

11. Τις διατάξεις του άρθρου  1 του ν.  3385/2005 
(ΦΕΚ 210 Α΄) «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχό-
λησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του 
άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄).

12. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄) «περί 
χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», και ιδίως του άρ-
θρου 1, όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/1973 
(ΦΕΚ 342 Α΄).

13. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13. του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκρι-
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 
(ΦΕΚ 18 Α΄).

14. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/
2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.

15. Την από 30-12-2019 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου-
λίου Εργασίας (ΑΣΕ).

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής 
απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασί-
ες για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2020, τις σαράντα 
οκτώ (48) ώρες.

2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο 
με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης 
ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας 
ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζο-
μένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι 
πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπε-
ρωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός 
των πλαισίων της παρ. 1, εργαζόμενοι της ίδιας ειδικό-
τητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της 
υπερωριακής εργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 
του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζο-
νται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, 
των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του 
π.δ. 27-6/4-7-1932, καθώς και των επιχειρήσεων στις 
οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με 
τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, χωρίς αναφορά στις 
διατάξεις του π.δ. της 27-6/4-7-1932.

4. Οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους ερ-
γαζόμενους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου  7 του 
ν. 4354/2015, όπως ισχύει, για τους οποίους εφαρμόζεται 
το άρθρο 20 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Ι

     Aριθμ. πράξης 23877  (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων, 

για το έτος 2020. 

 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 
7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3527/2007 Κύρωση Συμβάσε-

ων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου  20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).

4. Το αριθμ. 22863/5-12-2019 έγγραφο των Διευθυ-
ντών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Κρήτης.

5. Την με αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.66155/18-09-2019 
(ΦΕΚ 761/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./19-09-2019) υπουργική απόφαση δι-
ορισμού της Ελένης Μπορμπουδάκη, ως Διοικήτρια της 
7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εξήντα πέ-
ντε (65) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και μέχρι 15.600 ώρες, 
οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 120 ώρες 
το εξάμηνο ανά υπάλληλο, από τη δημοσίευση της πα-
ρούσης και μέχρι 31-12-2020.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου-
σών υπηρεσιακών αναγκών, που θα παρουσιαστούν και 
πιο συγκεκριμένα:

1. Εφαρμογή του ν. 4486/2017, σύμφωνα με τον οποίο 
τα Κέντρα Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους 
(συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των ΤΟΜΥ) 
εντάχθηκαν στην οργανωτική δομή της Υγειονομικής 
Περιφέρειας Κρήτης, ως αποκεντρωμένες μονάδες της. 
Πλέον των υφιστάμενων δομών, στην Υγειονομική Περι-
φέρεια Κρήτης προγραμματίζεται η λειτουργία 25 ΤΟΜΥ, 
εκ των οποίων επί του παρόντος λειτουργούν παραγω-
γικά δώδεκα (12). Η συγκρότηση, η λειτουργία, η οργά-
νωση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτών επιφέρει 
αύξηση του εργασιακού φόρτου των στελεχών της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Κρήτης, ως φορέα λειτουργίας της αντίστοιχης πράξης.

Το λογιστήριο και το Τμήμα Προμηθειών έχουν να 
διαχειριστούν ένα μεγάλο όγκο υπηρεσιών, μισθώσεων 
κτιρίων ΤΟΜΥ, υγειονομικού υλικού και χημικών αντι-
δραστηρίων. Η Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 7ης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας Κρήτης είναι αρμόδια για τη συντή-
ρηση και αναβάθμιση του συνόλου των Κέντρων Υγείας 
και των Περιφερειακών Ιατρείων, ΤΟΜΥ και λοιπών μο-
νάδων της περιοχής ευθύνης της σε επίπεδο κτιριακών 
υποδομών, δικτύων, ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, 
βιοϊατρικής τεχνολογίας αλλά και οχημάτων. Αντίστοιχος 
φόρτος εργασίας αναλογεί σε όλες τις Διευθύνσεις και 
Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας Κρήτης, που καλούνται ταυτόχρονα 
να αντεπεξέλθουν στην επιβάρυνση της διαχείρισης 
της πράξης λειτουργίας των ΤΟΜΥ στα πλαίσια του 
ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Υλοποίηση και παρακολούθηση, προγραμματισμός, 
σχεδιασμός και υποβολή πράξεων συγχρηματοδοτού-
μενων προγραμμάτων της προγραμματικής περιό-
δου 2014-2020 και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλεί-
ων, τόσο στον τομέα των υποδομών όσο και σε αυτόν 
της ψυχικής υγείας. Σημειώνεται επίσης ότι η υπηρεσία 
έχει εντάξει και υλοποιεί τέσσερα (4) έργα στα τοπικά 
προγράμματα CLLD/LEADER των Νομών ΧΑΝΙΩΝ και 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ένα (1) έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Κρήτης (πέραν των ΤΟΜΥ) και πλήθος ευρωπαϊκών και 
μη προγραμμάτων.

3. Παρακολούθηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων στα πλαίσια του 3ου Προγράμματος δράσης 
για την Υγεία 2014-2020 και του Horizon. Υλοποίηση 
κοινών δράσεων. Κατάθεση προτάσεων. Σημειώνεται 
ότι ο ΕΛΚΕΑ της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης 
διαχειρίζεται τρία (3) ευρωπαϊκά έργα στο πλαίσιο των 
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κοινών δράσεων, ένα (1) στο πλαίσιο του Horizon και 
δύο (2) από εθνικούς πόρους.

4. Διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών 
και υπηρεσιών για την Κεντρική Υπηρεσία, τις μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τις ΤΟΜΥ.

5. Ανασχεδιασμός διοικητικών πράξεων, προκειμένου 
να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στην διεκπε-
ραίωση διοικητικών πράξεων για εξοικονόμηση χρόνου 
ανθρώπινου δυναμικού.

6. Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σε όλα τα Κέντρα 
Υγείας εποπτείας της.

7. Τήρηση διπλογραφικού συστήματος στην 7η Υγει-
ονομική Περιφέρεια , παρακολούθηση εφαρμογής του 
στις Μονάδες της.

8. Συντονισμός των ενεργειών για την ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στα πλαί-
σια της αποασυλοποίησης. Εφαρμογή του ν. 4461/2017 
για την αναδιάρθρωση της Ψυχικής Υγείας.

9. Παρακολούθηση του μηχανογραφικού εκσυγχρονι-
σμού των Μονάδων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Κρήτης.

10. Σύνταξη και διαχείριση συμβολαίων συντήρησης 
(S.L.A.) για το Ο.Π.Σ.Υ. Κρήτης.

11. Παρακολούθηση και διαχείριση του Computer 
Room 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και 
του Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων (Π.Κ.Δ.). Ανάγκη 
για 24ωρη εφημερία 7 ημέρες εβδομάδας, για την αδι-
άλειπτη λειτουργία των Κέντρων Υγείας, καθώς και των 
servers (Π.Κ.Δ. βρίσκεται σε χωριστό κτίριο). Λήψη των 
αντιγράφων ασφαλείας (backups) 2 φορές την εβδομάδα 
(απογεύματα).

12. Εκπόνηση προδιαγραφών προμήθειας, αποκατά-
στασης αναβάθμισης HM, BIT, οχημάτων εξοπλισμού και 
κτιριακών υποδομών.

13. Αδειοδότηση εγκαταστάσεων και κτιρίων.
14. Εκπόνηση μελετών Δημοσίων έργων.
15. Δημοπράτηση και Επίβλεψη δημοσίων έργων.
16. Τεχνική Υποστήριξη με ιδία μέσα και πόρους όλου 

του εξοπλισμού πληροφορικής και εκτυπωτών της υπη-
ρεσίας, καθώς και υποστήριξη του συνόλου των εφαρ-
μογών λογισμικού επί 24ώρου βάσεως, π.χ. ιστοσελίδα, 
προγράμματα προϋπολογισμών νοσοκομείων, πρόγραμ-
μα εφημέριων νοσοκομείων, στοιχεία πραγματικού χρό-
νου νοσηλείας νοσοκομείων.

17. Σχεδιασμός, εφαρμογή και συμμετοχή της 7ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Κρήτης σε δράσεις Πολιτικής Προ-
στασίας.

18. Διαχείριση πινάκων παρακολούθησης και αξιολό-
γησης δεικτών έργου μονάδων υγείας βάσει στοχοθε-
σίας Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υγείας. Αξιο-
λόγηση παραγόμενου έργου Διοικήσεων Νοσοκομείων.

19. Ηλεκτρονική καταγραφή του προσωπικού όλων 
των φορέων και μηνιαία παρακολούθηση των μεταβο-
λών τους.

20. Παρακολούθηση και εφαρμογή συστήματος Κλει-
στών Ενοποιημένων Νοσηλίων και συνεχή έλεγχο των 
Μονάδων για την πιστή τήρηση.

21. Παρακολούθηση του Συστήματος ΒΙ FORMS και 
επεξεργασία δεδομένων.

22. Καταγραφή Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών 
Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας 7ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας Κρήτης.

23. Τριμηνιαία αποστολή ημερών νοσηλείας δημόσιων 
Νοσοκομείων 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας .

24. Κατάρτιση Στατιστικού Προγράμματος  - Στατι-
στικές δράσεις και στόχοι - Νοσοκομείων και Κέντρων 
Υγείας 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

25. Παρακολούθηση και ενημέρωση της βάσης ανα-
σφάλιστων για όλα τα Νοσοκομεία περιοχής ευθύνης.

26. Συντονισμός ενεργειών, εκπαιδεύσεις και προτυ-
ποποίηση κοινών εγγράφων σε επίπεδο υγειονομικής 
περιφέρειας τμημάτων μονάδων (π.χ. φαρμακείων, γρα-
φείων κίνησης, γραφεία ποιότητας).

27. Παρακολούθηση και εφαρμογή προγραμμάτων για 
τη Δημόσια Υγεία, όπως είναι το πρόγραμμα του τραχή-
λου της μήτρας.

28. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού προγράμματος για την 
καταγραφή των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε όλα τα 
Νοσοκομεία της Κρήτης.

29. Εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Νοσοκομείων 
για τα μέτρα και τους όρους περιορισμού των Νοσοκο-
μειακών Λοιμώξεων.

30. Εκπαιδεύσεις σε όλες τις μονάδες Υγείας αναφο-
ρικά με την ορθή διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλή-
των των Υγειονομικών Μονάδων της 7ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Κρήτης.

31. Ανάπτυξη προγραμμάτων για την ευαισθητοποίη-
ση των πολιτών σε θέματα προληπτικού ελέγχου.

32. Εκπαιδευτικές και προληπτικές δράσεις στην κοι-
νότητα, σε συνεργασία με τα ιατρεία Οικογενειακού Προ-
γραμματισμού και του Σταθμού Μάνας Παιδιού.

33. Ανάπτυξη της κατ’ οίκον νοσηλείας.
34. Ανάπτυξη δράσεων αγωγής, πρόληψης και προα-

γωγής υγείας, σε συνεργασία με φορείς και την Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

35. Επισκέψεις με κλιμάκια ιατρών των μονάδων ευθύ-
νης σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης.

36. Προσλήψεις επικουρικού και λοιπού προσωπικού 
στις Μονάδες περιοχής ευθύνης.

37. Διαχείριση μεταβολών προσωπικού Μονάδων 
περιοχής ευθύνης. Συμμετοχή στις συνταξιοδοτικές δι-
αδικασίες υπαλλήλων, αποσπάσεις, μετακινήσεις προ-
σωπικού κ.λπ.

38. Διαχείριση διαδικασιών ένταξης στο Εθνικό Μη-
τρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων - μοριοδότηση και 
αξιολόγηση αιτήσεων.

39. Ανάπτυξη, σχεδιασμός και υλοποίηση του Μητρώ-
ου Εθελοντών Υγείας.

40. Συντονισμός και συνεργασία με τις εποπτευόμενες 
μονάδες, προκειμένου να τυποποιηθούν οι διαδικασίες 
ενεργειών τους, προς μια αποτελεσματικότερη διοίκηση. 
Καταγραφή διαδικασιών. Προετοιμασία για πιστοποίηση 
συστημάτων ποιότητας.

41. Παρακολούθηση των Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας Συντονισμός, κατά το ISO 9001:2015, όλων 
των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των 
Εξωτερικών Ιατρείων, των Τμημάτων Επειγόντων Περι-
στατικών και των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού όλων των 
Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 7ης Υγειονομικής Πε-
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ριφέρειας Κρήτης, μετά και τη λήψη του πιστοποιητικού 
ποιότητάς τους.

42. Την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στην 
7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, την παρακολούθη-
ση της ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας σε κλινικές, 
τμήματα και εργαστήρια των Νοσοκομείων ευθύνης της.

43. Εφαρμογή ΠΑΝΑΚΕΙΑ, ΥΠΕΡΠΑΝΑΚΕΙΑ, που ενο-
ποιεί όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, σε ενιαίο σύστημα 
Νοσοκομειακής και Ιατρικής Επικοινωνίας.

44. Ανάπτυξη συνεργασιών με λοιπούς φορείς (εκπαι-
δευτικούς, φορείς της τοπικής κοινότητας κ.τ.λ.).

45. Ανάπτυξη προγραμμάτων διά βίου και συνεχιζόμε-
νης εκπαίδευσης για προσωπικό των δομών εποπτείας 
της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

46. Ανάπτυξη και συντονισμός δικτύων (μαιών, αγωγής 
υγείας, επαγγελματιών υγείας).

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή-
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 15:00 έως 22:00.

Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Καλλιόπη 
Νοικοκυράκη.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερω-
ριακή απασχόληση ανέρχεται, συνολικά, στο ποσό των 
78.000 ευρώ, βαρύνει τον ΚΑΕ 0261 και δεν θα υπερβαί-
νει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 17 Δεκεμβρίου 2019

Η Διοικήτρια

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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