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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. Υ10β/Γ.Π.56819 (1)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Μακεδονίας μέχρι και 31/12/2014. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85/Α) όπως 

τροποποιήθηκε με το αρ. Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/22−4−05/Α) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π.Δ. 
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 25/9−2−07/Α) 
"Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο−
πτευόμενων 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 άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε 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΄), 
τις παρ. 1 και 13 του άρθρου 45 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/
11−4−12/Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 
(ΦΕΚ 107/5−5−14/Α΄)

5. Τις διατάξεις του αρ. 89/10−6−2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 134/
Α΄/10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»

6. Την αρ. Υ489/30−7−2014 (Φ.Ε.Κ. 2098/Β"/31−7−2014) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγο−
ράκο»

7. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακε−
δονίας, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προ−
κληθεί δαπάνη ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) 
η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισμό της 3ης Υ.ΠΕ. 
Μακεδονίας (ΚΑΕ 0261)

9. Την αρ. 420/13866/11−6−2014 Απόφαση του Διοικητή 
της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας «Υπερωριακή Απασχόληση 
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης 
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για το 
Β΄Εξάμηνο του 2014»

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14871/19−6−2014 έγγραφο της 
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έως και πε−
νήντα εννέα (59) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και μέχρι 
τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (4.720) ώρες, οι 
οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες μηνι−
αίως ανά υπάλληλο, από τη δημοσίευση της παρούσης 
μέχρι και 31/12/2014.

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους, θα απασχοληθούν 
υπερωριακά μόνο όσοι θα χρειαστούν για την αντιμε−
τώπιση εξαιρετικών και επειγουσών υπηρεσιακών ανα−
γκών, καθώς επίσης και την εκπλήρωση των καθηκόντων 
τους που δεν καθίσταται δυνατή εντός του ωραρίου 
εργασίας τους.

Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους αποτελεί 
αδήριτη ανάγκη η υπερωριακή απασχόληση υπαλλή−
λων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας, ανά Διεύθυνση και τμήματα, 
αναλύονται κάτωθι:

Α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολι−
τικών Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
λόγω του ότι:

i) To Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας ασχολείται, λόγω αρμοδιότητας, με 
τρέχοντα θέματα τα οποία περιλαμβάνουν συνεχιζό−
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μενες διαδικασίες, για τις οποίες υφίσταται ανάγκη 
διαρκούς επικαιροποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τρέχουσες εξελίξεις. Πέραν των καθημερινών αναγκών 
αναφορικά με τρέχοντα θέματα, για το β΄ εξάμηνο του 
2014, το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα, αναμέ−
νεται να ασχοληθεί υπερωριακά με:

α) Την εφαρμογή του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνι−
κό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα την εποπτεία, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας την τομεοποίηση, την 
ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδίου 
δράσης του Π.Ε.Δ.Υ. (άρθρο 6 του Ν. 4238/2014), δεδομέ−
νου ότι τόσο τα Κέντρα Υγείας (με τις αποκεντρωμένες 
Μονάδες τους: Π.Ι., Π.Π.Ι. και Ε.Π.Ι.) όσο και οι πρώην Μο−
νάδες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντάχθη−
καν στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.Πε. ως αποκεντρω−
μένες Μονάδες. Περαιτέρω το Τμήμα έχει αναλάβει την 
υποβολή προτάσεων οργανισμών της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας,

β) Την επεξεργασία επιπλέον στατιστικών στοιχεί−
ων, αυτών των Μονάδων Υγείας (πρώην Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) του 
Π.Ε.Δ.Υ., προκειμένου να συνυπολογιστούν και να συ−
μπεριληφθούν στους δείκτες των υπόλοιπων Μονάδων 
Υγείας της περιοχής ευθύνης τους, για τον σχεδιασμό 
προγραμματισμό και την ανάπτυξη πολιτικών παροχής 
υπηρεσιών υγείας,

γ) Τον έλεγχο της ολοήμερης λειτουργίας των απο−
γευματινών ιατρείων στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 
της υπηρεσίας.

δ) τον έλεγχο των εγκεκριμένων οργανισμών των 
Νοσοκομείων.

Στο Τμήμα απασχολούνται πέντε (5) υπάλληλοι, οι 
οποίοι λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων για τον σχε−
διασμό και την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας είναι απαραίτητο να εργάζονται υπερωριακά.

ii) Το προσωπικό του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυ−
ξης/Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) αναμένεται να απα−
σχοληθεί υπερωριακά μέχρι το τέλος του 2014, έτσι 
ώστε:

α) να τηρήσει αυστηρά την οριοθετημένη χρονική 
προθεσμία για την επισκόπηση των φακέλων και την 
υπογραφή των συμβάσεων των κλινικών μελετών, που 
πρόκειται να διεξαχθούν στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 
της υπηρεσίας, όπως αυτή προβλέπεται από τη νέα 
αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 18910/21−2−2013 (ΦΕΚ Β΄ 390) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση − σε περίπτωση δε μη συμόρφωσης 
με την εν λόγω προθεσμία προβλέπονται πειθαρχικές 
διατάξεις στην προαναφερόμενη ΚΥΑ.

β) να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες που επίσης 
εμπίπτουν σε καθορισμένες από την εκάστοτε κείμε−
νη νομοθεσία χρονικές προθεσμίες: την τήρηση του 
Δημόσιου Λογιστικού και της Γενικής Λογιστικής, την 
κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισο−
λογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως), την υποβολή 
της δήλωσης φόρου εισοδήματος και των δηλώσεων 
περιοδικών και συγκεντρωτικών καταστάσεων Φ.Π.Α., 
Φ.Μ.Υ., Φόρου παρακράτησης δημοσίου, Χαρτόσημου 
και Ο.Γ.Α. δαπανών, Μ.Τ.Π.Υ., Α.Π.Δ. Ι.Κ.Α., κρατήσεων 
Τ.Σ.Α.Υ. κ.λπ.

γ) να συντονίσει και εποπτεύσει τα Νοσοκομεία αρ−
μοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας ως προς την 

προτυποποίηση της τηρούμενης διαδικασίας για την 
έγκριση και την οικονομική διαχείριση των χρηματο−
δοτούμενων ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμ−
μάτων, που υλοποιούνται σε αυτά. 

Στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης απασχολούνται 
δύο (2) υπάλληλοι και αντίστοιχα στη Γραμματεία του 
Ε.Λ.Κ.ΕΑ. απασχολούνται δύο (2) μόνιμου υπάλληλοι, οι 
οποίοι θα απασχοληθούν υπερωριακά για την κάλυψη 
των παραπάνω υπηρεσιακών αναγκών,

iii) To Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας, υπο−
στηρίζει τους φορείς αρμοδιότητας στην εφαρμογή 
μηχανισμών βελτίωσης της ποιότητας, καθώς και σε 
άλλους τομείς που σχετίζονται με θέματα δημόσιας 
υγείας, σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης, περιβάλλοντος 
και υποδομών κ.α. Περαιτέρω, το Τμήμα βάσει του Ν. 
4238/2014 έχει αναλάβει ως έργο τη συλλογή και επε−
ξεργασία όλων των εκθέσεων και αναφορών για τις 
μονάδες Π.Φ.Υ. και την τελική αξιολόγηση των Μονάδων 
αυτών συνοδευόμενη από προτάσεις βελτίωσης.

Το προσωπικό του Τμήματος αναμένεται να απασχο−
ληθεί υπερωριακά μέχρι το τέλος του 2014 για: 

α) Την υλοποίηση δράσεων για την οργάνωση και το 
συντονισμό των υγειονομικών τους Μονάδων, καθώς 
και την ενημέρωση του προσωπικού που εργάζεται σε 
αυτές, με απώτερο στόχο την πρόληψη της εμφάνισης 
ή την έγκαιρη αντιμετώπιση ζητημάτων που αποτελούν 
απειλές για τη δημόσια υγεία, όπως είναι οι επιδημίες, 
ο αποικισμός Μονάδων, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, οι 
φυσικές καταστροφές,

β) τη συνέχιση της υλοποίησης εκπαιδευτικών και 
άλλων προγραμμάτων, που ήδη πραγματοποιούνται 
από το Τμήμα σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς 
φορείς, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότη−
τας και της απόδοσης των υγειονομικών μονάδων και 
στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών. Ενδεικτικά 
αναφέρονται το πρόγραμμα PATH του Παγκόσμιου Ορ−
γανισμού Υγείας για τη μέτρηση δεικτών απόδοσης των 
Νοσοκομείων, το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα LINNEAUS 
collaboration για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το 
πρόγραμμα ELQA για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο 
των διαγνωστικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας 
που υλοποιείται μέσω του ΤΕΙ Λάρισας, το πανευρωπα−
ϊκό πρόγραμμα του δικτύου PASQ, για την εφαρμογή 
και αξιολόγηση πρακτικών προάσπισης της ασφάλει−
ας των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας στην 
περίθαλψη, στο πλαίσιο του οποίου εφαρμόζεται σε 
Χειρουργικές Κλινικές των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 
μας η «Λίστα Ελέγχου Χειρουργικής Ασφάλειας» του Πα−
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το πρόγραμμα ΕΜΠΑΤΗiΕ, 
το οποίο αφορά στην ενδυνάμωση των ασθενών με 
χρόνιες παθήσεις, στο πλαίσιο του οποίου θα διεξαχθεί 
online έρευνα και ομαδική συνέντευξη με τη συμμετοχή 
ασθενών, επαγγελματιών υγείας, διοικητικών στελεχών 
και εκπροσώπων αρχών για τις οποίες απαιτούνται απο−
στολή αναφοράς στους συντονιστές προγράμματος,

γ) την προώθηση διαδικασιών για την εφαρμογή συ−
στημάτων ποιότητας στα Νοσοκομεία.

Στο Τμήμα απασχολούνται δύο (2) υπάλληλοι, οι οποί−
οι θα απασχοληθούν υπερωριακά για την κάλυψη των 
παραπάνω υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήρι−
ξης, λόγω του ότι:

i. To τμήμα προμηθειών: α) είναι φορέας υλοποίησης 
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δέκα τριών (13) ενιαίων διαγωνισμών από τα Προγράμ−
ματα Προμηθειών και Υπηρεσιών ετών 2011 και 2012, για 
τις ανάγκες όλων των νοσοκομείων αρμοδιότητας της, 
β) υλοποιεί είκοσι (20) διαγωνισμούς μέσω ΕΣΠΑ για 
την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΠΕΠ Κεντρ. Μακε−
δονίας και Δυτ. Μακεδονίας, γ) Αναμένει την έγκριση 
του ΠΠΥΥ έτους 2013 από την ΕΠΥ, προκειμένου να 
αποφασιστεί η υλοποίηση του Προγράμματος Προμη−
θειών και Υπηρεσιών του έτους αυτού, δ)Θα υλοποιήσει 
ενιαίους διαγωνισμούς προμήθειας φαρμάκων με βάση 
δραστικές ουσίες για τις ανάγκες των νοσοκομείων 
ευθύνης 3ης ΥΠΕ (αφού αποσαφηνιστούν οι δραστικές 
ουσίες για τις οποίες θα υλοποιήσει η ΕΠΥ κεντρικούς 
διαγωνισμούς, ε) Έχει την ευθύνη της κατάρτισης του 
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2014 
των φορέων ευθύνης του ως προς τον έλεγχο και την, 
κατ' αρχήν, έγκριση αυτών και τη διαβίβαση τους στην 
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για τελική έγκριση, Μετά 
την έγκριση του Προγράμματος από την ΕΠΥ η 3η ΔΥΠΕ 
θα αναλάβει την υλοποίηση του, με τη διενέργεια ενιαί−
ων διαγωνισμών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
των διαγωνισμών που θα υλοποιήσουν τα νοσοκομεία, 
στ) έχει την ευθύνη της προμήθειας υλικών και ανάθε−
σης υπηρεσιών που αφορούν στην κεντρική υπηρεσία, 
με την υλοποίηση των αντίστοιχων διαγωνισμών από 
το ΠΠΥΥ. 

Πλην των ανωτέρω, το αναφερόμενο τμήμα:
• παρακολουθεί την πορεία των διαγωνισμών που 

διενεργούνται από τους ΦΠΥΥ και συλλέγει στοιχεία, 
τα οποία, στη συνέχεια προωθεί στην ΕΠΥ και ενημε−
ρώνει το ΥΥΚΑ,

• καθορίζει και εγκρίνει με αποφάσεις Διοικητή τα 
μέλη των επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων των 
διαγωνισμών των νοσοκομείων από τα ετήσια Προγράμ−
ματα Προμηθειών και Υπηρεσιών ετών 2011 και 2012.

• θα προβεί στη διενέργεια διαπραγμάτευσης για 
παροχή επιπλέον έκπτωσης στα φάρμακα με βάση τις 
δραστικές ουσίες ενώ ταυτόχρονα μελετά την επανά−
ληψη της διαδικασίας,

• συλλέγει και διαβιβάζει στην ΕΠΥ τα απολογιστικά 
στοιχεία των προμηθειών των φορέων εποπτείας της,

• προωθεί στα νοσοκομεία τη διαδικασία τήρησης 
του νέου παρατηρητηρίου Τιμών και ενημερώνει σχε−
τικά με την κωδικοποίηση των υλικών και εποπτεύει τις 
διαδικασίες αυτές,

• οργανώνει ενημερωτικές ημερίδες για τους υπαλλή−
λους των νοσοκομείων ευθύνης της 3ης ΥΠΕ.

ii) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης: α) παρακολουθεί 
και ελέγχει την πορεία των προϋπολογισμών όλων των 
Μονάδων Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας, των 
τροποποιήσεων και αναμορφώσεων αυτών, καθώς και 
των Απολογισμών, β) παρακολουθεί το πρόγραμμα εφη−
μέριων βάσει του Ν.3984/2011 καθώς και των πρόσθετων 
εφημέριων, γ) προβαίνει στην τήρηση της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού με το διπλογραφικό σύστημα από 
01−01−2011 (λογαριασμοί τάξεως) και στην υποχρεωτική 
τήρηση Μητρώου δεσμεύσεων και εγγυήσεων (συμμε−
τοχής − καλής εκτέλεσης − καλής λειτουργίας), δ) Επί−
σης, τηρεί και καταγράφει όλα τα οικονομικά στοιχεία, 
βάσει του δημόσιου λογιστικού και του ΠΔ 146/2003 
στην κεντρική υπηρεσία της ΔΥΠΕ, ενώ παράλληλα πα−
ρακολουθεί και την τήρηση της Γενικής και Αναλυτικής 

Λογιστικής για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥΚΑ βάσει του ΠΔ 
146/2003, όπως ορίζεται στον Ν. 3329/05, καθώς επίσης 
τηρεί οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), ε) Επίσης είναι αρμόδιο για 
τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρε−
σίας της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. στ) Συγχρόνως είναι υπεύθυνο 
και για τον συνεχή έλεγχο και την παρακολούθηση σε 
εβδομαδιαία βάση της πορείας ενταλματοποίησης και 
απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων, προς εξόφληση 
των οφειλών των Νοσοκομείων τόσο για το ισχύον έτος, 
όσο και των παρελθόντων ετών, ζ) Στο πλαίσιο της 
άμεσης και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθησης και 
δυνατότητας παρεμβάσεων (όπου κρίνεται αναγκαίο) 
είναι απαραίτητο να υπάρξει on line διασύνδεση της 
Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΔΥΠΕ, μέσω WEB εφαρμο−
γών με τα αντίστοιχα τμήματα των Νοσοκομείων για τη 
λήψη των απαιτούμενων στοιχείων, η) Για την επίτευξη 
αυτού του σύνθετου εγχειρήματος απαιτείται η συγκρό−
τηση κοινής ομάδας εργασίας, από στελέχη της ΥΠΕ 
για την δημιουργία κοινών αρχείων (υλικών, φαρμάκων, 
λογιστικού σχεδίου Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής), 
κοινών εξετάσεων, καθώς και για την συντήρηση των 
αρχείων, για όλες τις μελλοντικές μεταβολές που θα 
προκύπτουν κατά διαστήματα.

Τέλος, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της Διεύθυν−
σης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης (και των 
δύο τμημάτων αυτής) θα αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό, 
εφόσον η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα ενταχθεί 
στον Φορέα μας, σύμφωνα με την προωθούμενη νο−
μοθεσία.

Γ) Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μο−
νάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης, λόγω του ότι:

i) Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, καλεί−
ται να βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να παρέ−
χει στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας άμεσα, έγκυρα και 
έγκαιρα και εντός των στενών προθεσμιών που θέτει το 
Υπουργείο κάθε φορά, κυρίως ύστερα από την ένταξη 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Φορέα μας.

Ο όγκος εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος έχει 
αυξηθεί δραματικά ύστερα από την ένταξη της ΠΦΥ στις 
ΥΠΕ βάσει του Ν. 4238/2014. Συγκεκριμένα οι υπάλληλοι 
του τμήματος καλούνται μέχρι το τέλος του 2014: α) να 
προβούν στην αξιολόγηση των διακοσίων εξήντα (260) 
ιατρών/οδοντιάτρων του ΠΕΔΥ για την ένταξη τους 
στο ΕΣΥ., β) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες 
αναφορικά με τα ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινές δια−
ταγές, εξώδικα ιατρών/οδοντιάτρων του ΠΕΔΥ σχετικά 
με το νέο καθεστώς εργασιακής τους απασχόλησης, γ) 
να διεκπεραιώσουν τις εκκρεμείς ποινικές − πειθαρχι−
κές υποθέσεις του πρώην προσωπικού του ΕΟΠΥΥ, οι 
οποίες διαβιβάστηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στην υπηρεσία, 
λόγω αρμοδιότητας, δ) να κατατάξουν μισθολογικά και 
βαθμολογικά τους υπαλλήλους των Μονάδων Υγείας 
του ΠΕΔΥ, αφού λάβουν και ελέγξουν τα προσωπικά 
τους Μητρώα, ε) να καταγράφουν και να παρακολου−
θούν καθημερινά τις ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό 
τόσο στα Νοσοκομεία όσο και στο ΠΕΔΥ, προκειμέ−
νου να γίνονται άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για 
πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στ) να προβούν σε 
έλεγχο νομιμότητας τυπικών προσόντων υπαλλήλων,
ζ) να προβεί στην αξιολόγηση του προσωπικού βάσει 
του ΠΔ 318/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Εκτός των ανωτέρω, δεδομένου ότι στις 31/12/2014 
λήγει η θητεία των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας, η υπηρεσία πρέ−
πει να προκηρύξει και να διενεργήσει εκλογές για την 
ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για τη χρονική περίοδο 
1/1/2015 έως 31/12/2016.

ii) To Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/Νοσηλευτικές 
Ειδικότητες, λόγω του ότι α) αναλαμβάνει την ενημέ−
ρωση των ΦΠΥΥΚΑ για σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες 
και εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται 
είτε από το Υπουργείο Υγείας, είτε από τα Νοσοκομεία 
είτε για από την ΕΣΔΥ ή συλλόγους και ενώσεις επαγ−
γελματιών υγείας, β) συνδιοργανώνει με την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ημερίδες και συνέ−
δρια αναφορικά με θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και 
παροχής υπηρεσιών των φορέων υγείας συγκεντρώνει 
τις συμμετοχές των εκπροσώπων των φορέων αρμο−
διότητας της στις παραπάνω εκδηλώσεις και συχνά 
αναλαμβάνει διαδικαστικές λεπτομέρειες της οργάνω−
σης όπως εύρεση, οργάνωση και εξοπλισμό του χώρου 
διεξαγωγής τους, γ) παραλαμβάνει αιτήσεις υποψηφίων 
ερευνητών (ιατρών, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψη−
φίων διδακτόρων), ελέγχει (την πληρότητα και τη νο−
μιμότητα των δικαιολογητικών τους) και εγκρίνει τις 
αιτήσεις εκπόνησης ερευνητικών εργασιών που πραγμα−
τοποιούνται στους φορείς αρμοδιότητας της υπηρεσίας,
δ) αναλαμβάνει γνωστοποίηση (στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) αρχείων με προ−
σωπικά και ευαίσθητα δεδομένα που τηρούνται στην 
υπηρεσία, στ) παραλαμβάνει τις αιτήσεις των αποκλει−
στικών Νοσοκόμων, ελέγχει (ως προς την ορθότητα, 
την πληρότητα και τη νομιμότητα) τα δικαιολογητικά 
που καταθέτουν στην υπηρεσία και αναλαμβάνει αρχικά 
τη δημιουργία Μητρώου, έπειτα την κατάρτιση πίνακα 
μοριοδότησης − βαθμολόγησης τους και τέλος τη διά−
θεση του πίνακα στους φορείς αρμοδιότητας της 3ης 
ΥΠΕ και σε ιδιωτικές κλινικές, ζ) ελέγχει και εγκρίνει τις 
αιτήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού και διεκπεραι−
ώνει τη διαδικασία αναφορικά με την παρακολούθηση 
των ετησίων προγραμμάτων χορήγησης νοσηλευτικών 
ειδικοτήτων (Παθολογικής, Παιδιατρικής, Χειρουργικής 
και Ψυχικής Υγείας).

Υπηρετεί ένας (1) υπάλληλος που πρέπει να εργασθεί 
υπερωριακά προκειμένου να ανταποκριθεί στις προθε−
σμίες και στους χρόνους ανταπόκρισης.

Δ) Διεύθυνση Πληροφορικής, λόγω του ότι σχεδιάζει 
να υλοποιήσει ελέγχους για την αποτύπωση του βαθ−
μού ωρίμανσης των Πληροφοριακών Συστημάτων των 
Υγειονομικών Μονάδων σύμφωνα με τη νομοθεσία αλλά 
και τα νέα πρότυπα, συντάσσοντας και τις σχετικές 
αναφορές.

Πρόκειται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργει−
ες και ενδεχόμενα μελέτες για την ολοκλήρωση της 
υποδομή που απαιτείται για την πλήρη λειτουργία των 
συστημάτων διαχείρισης δεικτών Νοσοκομείων καθώς 
και της υποδομής της κεντρικής υπηρεσίας (ενδεικτικές 
ενέργειες: μελέτη για την αρχή προστασίας δεδομένων, 
ασφάλειας κ.τ.λ.).

Η Διεύθυνση πρόκειται να προτείνει τη διοργάνωση 
εκπαιδεύσεων (επιστημονικές ημερίδες, διημερίδες, συ−
ναντήσεις εργασίας), ευρείας θεματολογίας που απευ−
θύνονται στο προσωπικό των Υγειονομικών Μονάδων 
και των Μονάδων ΠΕΔΥ.

Επίσης, παρακολουθεί τα σχέδια οργάνωσης της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ώστε να είναι έτοιμη 
για προτάσεις αναδιοργάνωσης των πληροφοριακών 
υποδομών των μονάδων της πρωτοβάθμιας. Ιδιαιτέρως, 
παρακολουθεί την οργάνωση των πληροφοριακών υπο−
δομών των Μονάδων του ΠΕΔΥ, ώστε να μπορεί να 
συνταχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη 
και υλοποίηση τους. Επιπρόσθετα, παρακολουθεί το 
σύστημα τηλεφωνικών ραντεβού (ΣΔΥΥ) των μονάδων 
του ΠΕΔΥ.

Συντάσσει και επικαιροποιεί οδηγούς και Πρότυπα 
που αφορούν τα Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγει−
ονομική Περιφέρεια.

Σχεδιάζει την ανα−διοργάνωση του Μητρώου της Ηλε−
κτρονικής Συνταγογράφησης.

Σχεδιάζει τις πληροφοριακές υποδομές και τις σχε−
τικές διαδικασίες για τη λειτουργία του «Ανοιχτού»−
Ψηφιακού Σχολείου που θα συνδέεται με την Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη.

Λόγω του αυξημένου αριθμού και των υψηλών απαι−
τήσεων των παραπάνω θεμάτων, σε συνδυασμό με τον 
ήδη ανειλημμένο όγκο εργασίας όσον αφορά τρέχοντα 
θέματα την υποστήριξη των πληροφοριακών υποδομών 
και των διαδικασιών της Κεντρικής Υπηρεσίας αλλά τη 
συνολική παρακολούθηση και εποπτεία των Μονάδων 
Υγείας, απαιτείται η πρόβλεψη υπερωριακής εργασίας 
για τους υπαλλήλους της εν λόγω Διεύθυνσης.

Ε) Γραφείο Διοικητή, λόγω του ότι οι συναντήσεις 
με τον Διοικητή ή τους Υποδιοικητές της 3ης ΔΥΠΕ 
Μακεδονίας, τόσο των πολιτών όσο και στελεχών Νο−
σοκομείων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί μετά την 
λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου, καθιστούν απαραίτητη 
την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του ανα−
φερόμενου Γραφείου.

ΣΤ) Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (για θέματα) Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Π.Υ.ΚΑ), λόγω του 
ότι είναι υποστελεχωμένο καθώς παραιτήθηκε υπάλ−
ληλος για συνταξιοδοτικούς λόγους. Το προσωπικό, 
από την έναρξη του ωραρίου έως την λήξη του, απα−
σχολείται με την με την εξυπηρέτηση των πολιτών, 
ήτοι: ενημέρωση πολιτών για προκυρηχθείσες θέσεις, 
εξυπηρέτηση πολιτών στη συμπλήρωση αιτήσεων κτλ. 
Ωστόσο, μετέπειτα οφείλει να προβεί στην αρχειοθέ−
τηση των αιτήσεων των πολιτών, στην καταχώριση δε−
δομένων στον υπολογιστή και την επεξεργασία τους. 
Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση 
τους εκτός υποχρεωτικού ωραρίου.

Ζ) Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, λόγω του 
ότι πρέπει να διεκπεραιωθούν εμπρόθεσμα οι παρακάτω 
εργασίες:

1. Εκπόνηση των μελετών:
• Δημιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο κτι−

ριακό συγκρότημα του Ψ.Ν.Θ.
• Δημιουργία MY Νεάπολης − Σταυρούπολης στο κτι−

ριακό συγκρότημα του Ψ.Ν.Θ.
• Ανασχεδιασμός ισογείου προς ανάδειξη αρχαιοτή−

των και ανακαίνιση ορόφων του Κεντρικού Πολυιατρείου 
στην οδό Αγγελάκη

• Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών του ΠΕΔΥ της 3ης 
ΥΠΕ

• Ανακαίνιση − επέκταση Μ.Ε.Θ. Γ.Ν. Γιαννιτσών
• Μετεγκατάσταση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν. 

Έδεσσας
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• «Δημιουργία θαλάμων ανθεκτικής φυματίωσης Γ.Ν.Θ. 
«Γ. Παπανικολάου» (έλεγχος μελέτης από αρμόδιους 
φορείς − εφαρμογή των παρατηρήσεων − δημοπράτηση 
έργου)

• «Κτιριακός εκσυγχρονισμός − ενεργειακή αναβάθμιση 
3 Κέντρων Υγείας στη Δυτική ΜακεδονίΑ΄ (αναθεώρηση 
μελέτης)

• «Κτιριακός εκσυγχρονισμός − ενεργειακή αναβάθμιση 
4 Κέντρων Υγείας στην Κεντρική ΜακεδονίΑ΄

• «Ενεργειακή βελτίωση κτιριακής υποδομής Γ.Ν.Θ. 
«Γ. Παπανικολάου»

• «Εφαρμογή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερ−
μότητας Υψηλής απόδοσης στο Γενικό Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»»

• «Εγκατάσταση μονάδων παραγωγής οξυγόνου στο 
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

• «Αναδιαρρύθμιση − εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστά−
σεων Γ.Ν. Καστοριάς»

2. Παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης των προ−
τάσεων ένταξης στο ΣΕΣ έργων ενεργειακής αναβάθ−
μισης, εξοικονόμησης ενέργειας (Ε.Ξ.Ε.) και αξιοποίησης 
Α.Π.Ε. στο Γ.Ν. Γιαννιτσών, Γ. Ν. Έδεσσας, Γ.Ν. Πτολε−
μαίδας, Γ.Ν. Καστοριάς, Γ.Ν. Φλώρινας και Γ.Ν. Βέροιας.

3. Ολοκλήρωση εκπόνησης προμελετών ενεργειακής 
απόδοσης κτιριακών συγκροτημάτων όλων των Νοσο−
κομείων της 3ης Υ.ΠΕ.

4. Ολοκλήρωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, νομιμοποίησης και τακτοποίησης ιδιο−
κτησιακού καθεστώτος των Νοσοκομείων της 3ης Υ.ΠΕ. 
(ως προϋπόθεσης για ένταξη έργων στο ΣΕΣ).

5. Συνολικός προγραμματισμός, συντονισμός και πα−
ρακολούθηση των διαδικασιών ωρίμανσης και υποβολής 
για ένταξη στο ΣΕΣ προτάσεων των εποπτευομένων 
από την 3η ΥΠΕ φορέων.

6. Έναρξη καταγραφής εξοπλισμού ΒΙΤ των Μονάδων 
Υγείας του ΠΕΔΥ.

7. Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΚΑ για 
την αποκατάσταση βλαβών Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ

8. Παραλαβές προμηθειών ΒΙΤ εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ 
στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Η) Γραφείο Πρωτοκόλλου λόγω του ότι, ο όγκος των 
εγγράφων που πρωτοκολλούνται, σκανάρονται, ανα−
παράγονται, διεκπεραιώνονται και αρχειοθετούνται 
ξεπερνά τις 26.000 έγγραφα ανά έτος. Μέχρι την 11η 
Ιουνίου 2014 η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόστηκε για 
περίπου 14.000 έγγραφα. Απαιτείται η υπερωριακή ερ−
γασία κάποιες φορές, για την αντιμετώπιση επειγουσών 
αλληλογραφιών εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας.

Θ) Γραμματεία: 1) Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, 
2) Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αρμόδιο για 
πειθαρχικά θέματα ιατρών Ε.Σ.Υ., πλην των ειδικευομέ−
νων, των Μονάδων ευθύνης της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

Στα δύο αναφερόμενα Συμβούλια ο όγκος εργασιών 
είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Υπάρχει αδυναμία σύνταξης 
των πρακτικών εντός του υπηρεσιακού ωραρίου, λόγω 
του φόρτου εργασίας των γραμματέων από τα κύρια 
καθήκοντα τους.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου τους έως 
22.00.

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 

θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των συνολικών 
ωρών, οι οποίες εγκρίνονται με την παρούσα.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής υπερωρίας θα είναι η υπάλληλος κλάδου 
TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Μαυρέα 
Σουλτάνα και η υπάλληλος κλάδου TE Διοικητικού − 
Λογιστικού Φαρμάκη Χριστίνα.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ 

F
   Αριθμ. 1058 (2)
Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 25−9−2014 έως

25−9−2017) σε καμένη έκταση των Δ.Κ. Χανδρά και 
Αρμένων του Δήμου Σητείας. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.177/75 «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων 
του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού 
Κώδικα». 

2. Το Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/τ.Α/23−3−1992) άρθρο 1 παρ. 
1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού 
της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

4. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.

5. Την αριθμ. 373/27−1−2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενι−
κού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πρά−
ξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/
νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των 
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» 
(ΦΕΚ 459/τ.Β/23−3−2011)

6. Το αρίθ. 78006/2538/1−7−1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας 
(τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).

7. Την αριθμ. 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757/Β/18−12−85) κοινή 
Απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωρ−
γίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16−12−96 
κοινές Αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας. 

8. Το αριθμ. 3052/7−8−2014 έγγραφο της Δνσης Δασών 
Λασιθίου, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την (ορισμέ−
νου χρόνου) τριετή απαγόρευση του κυνηγιού σε καμένη 
έκταση στην περιφέρεια των Δ.Κ. Χανδρά και Αρμένων 
του Δήμου Σητείας (από 25−9−2014 έως 25−9−2017). Η 
περιοχή που προτείνεται για απαγόρευση κυνηγιού, θα 
λειτουργεί σαν χώρος καταφυγίου για τα θηράματα 
και γενικά την άγρια ζωή, έτσι ώστε οι πληθυσμοί τους 
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να ανακάμψουν γρηγορότερα και να εμπλουτίσουν τις 
καμένες εκτάσεις, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
τρία (3) χρόνια, ήτοι: από 25−9−2014 έως 25−9−2017, στην 
καμένη έκταση στην περιφέρεια των Δ.Κ.Χανδρά και 
Αρμένων του Δήμου Σητείας. 

Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται με συ−
ντεταγμένες και όπου είναι δυνατόν με δρόμους και 
ρέματα (όπως στον συνημμένο χάρτη και πίνακες συ−
ντεταγμένων) ώστε να είναι σαφής και προσδιορισμένη 
η περίμετρος της, για τον καλύτερο έλεγχο της. Το 
εξωτερικό όριο της περιοχής ορίζεται ως ακολούθως: 

Αρχίζει από τη θέση «Μνήμα Ασπραδάκη» και με όριο 
τον επαρχιακό δρόμο Χανδρά –Νέας Πραισού συνεχίζει 
Βόρεια μέχρι τη διασταύρωση με τον αγροτικό δρομο 
προς περιοχή Παντέλι. Από εκεί (θέση Καπαστού) και 
με όριο το ρεματικό σχηματισμό συνεχίζει δυτικά στη 
θέση «Κουντουριανά» της Δ.Ε. Παπαγιαννάδων και Νότια 
στη θέση «Γαϊδουρόσπηλιος» της Δ.Κ. Αρμένων, συνεχί−
ζει στη θέση «Άγιος Παντελεήμονας− Κελλιά» της Δ.Κ. 
Χανδρά και κλείνει στη θέση «Μνήμα Ασπραδάκη» από 
όπου και ξεκίνησε. 

Η παραπάνω έκταση έχει εκτυπωθεί σε χάρτη με υπό−
βαθρο ορθοφωτοχάρτη. Τα όρια της έκτασης έχουν 
αποτυπωθεί με βάση το υπόβαθρο των πρόσφατων 
ορθοφωτοχαρτών και είναι σχετικά ακριβή. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, προτείνουμε την 
απαγόρευση κυνηγιού στην χαρτογραφημένη περιο−
χή εμβαδού 3.060 στρεμμάτων για χρονικό διάστημα 
3 ετών.

Η Δ/νση Δασών Λασιθίου παρακαλείται για την έκ−
δοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Α/Α Συντεταγμένες στο Ε.Γ.Σ.Α. ’87

1. X=691251.9085 Y=3884134.1395
2. X=691295.2638 Y=3884184.0250
3. X=691363.8272 Y=3884228.8713
4. X=691413.3465 Y=3884308.1742
5. X=691446.1159 Y=3884378.7190
6. X=691487.0483 Y=3884448.5071
7. X=691549.5626 Y=3884508.4704
8. X=691600.2691 Y=3884557.1076
9. X=691666.6305 Y=3884607.4296
10. X=691710.4909 Y=3884676.9667
11. X=691774.5160 Y=3884723.3244
12. X=691894.2717 Y=3884867.6150
13. X=691954.1044 Y=3885150.1304
14. X=691979.9002 Y=3885251.2117
15. X=691977.4665 Y=3885325.0014
16. X=691955.5631 Y=3885415.8205
17. X=691967.7316 Y=3885508.2607
18. X=691868.7559 Y=3885608.0000
19. X=691764.7444 Y=3885652.1402
20. X=691681.1823 Y=3885656.1943
21. X=691529.1583 Y=3885732.6016
22. X=691458.7360 Y=3885782.8570
23. X=691428.3414 Y=3885804.5476
24. X=691414.6506 Y=3885879.8421

Α/Α Συντεταγμένες στο Ε.Γ.Σ.Α. ’87

25. X=691397.3023 Y=3885941.0443
26. X=691394.0347 Y=3885952.5720
27. X=691376.8912 Y=3885911.9735
28. X=691362.0689 Y=3885876.8717
29. X=691342.4734 Y=3885830.4664
30. X=691317.6999 Y=3885876.7816
31. X=691300.7189 Y=3885908.5284
32. X=691294.1220 Y=3885929.1789
33. X=691251.1890 Y=3885855.4933
34. X=691203.2571 Y=3885800.3884
35. X=691183.2363 Y=3885763.4443
36. X=691148.8414 Y=3885732.6577
37. X=691118.5531 Y=3885688.0166
38. X=691058.0735 Y=3885659.4518
39. X=690983.9098 Y=3885663.3551
40. X=690917.1394 Y=3885624.2446
41. X=690864.2634 Y=3885609.8777
42. X=690830.3812 Y=3885635.5332
43. X=690766.2383 Y=3885591.3378
44. X=690696.0631 Y=3885567.5160
45. X=690625.0267 Y=3885615.5619
46. X=690437.2948 Y=3885628.3727
47. X=690345.1304 Y=3885640.9602
48. X=690346.4590 Y=3885547.9469
49. X=690348.1108 Y=3885432.3099
50. X=690322.2811 Y=3885384.1574
51. X=690303.1676 Y=3885340.5186
52. X=690223.1787 Y=3885308.6500
53. X=690121.7561 Y=3885413.6684
54. X=690034.4536 Y=3885398.4203
55. X=689941.2989 Y=3885364.3691
56. X=689888.5990 Y=3885289.3488
57. X=689808.6749 Y=3885214.7010
58. X=689759.3580 Y=3885210.1582
59. X=689697.2003 Y=3885140.3729
60. X=689671.6570 Y=3885049.3103
61. X=689638.7329 Y=3885018.8619
62. X=689522.1534 Y=3884967.9368
63. X=689391.7567 Y=3884951.5377
64. X=689320.0815 Y=3884900.6126
65. X=689428.9099 Y=3884804.5032
66. X=689594.8480 Y=3884711.5882
67. X=689738.6980 Y=3884631.0412
68. X=689868.5155 Y=3884609.1218
69. X=689902.7516 Y=3884603.3411
70. X=689794.0449 Y=3884541.7228
71. X=689671.1533 Y=3884401.2752
72. X=689606.7814 Y=3884281.3095
73. X=689574.5955 Y=3884205.2337
74. X=689568.7435 Y=3884132.0839
75. X=689527.7797 Y=3884070.6381
76. X=689457.5558 Y=3884091.1200
77. X=689399.0360 Y=3884094.0460
78. X=689358.0721 Y=3884079.4160
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Α/Α Συντεταγμένες στο Ε.Γ.Σ.Α. ’87

79. X=689393.1840 Y=3884017.9702
80. X=689442.9259 Y=3883988.7103
81. X=689489.7418 Y=3883903.8565

82. X=689466.3338 Y=3883871.6706
83. X=689454.6299 Y=3883827.7807
84. X=689457.5558 Y=3883778.0389
85. X=689486.8158 Y=3883754.6309
86. X=689516.0757 Y=3883748.7789
87. X=689565.8176 Y=3883798.5208
88. X=689621.4114 Y=3883798.5208
89. X=689650.6713 Y=3883819.0027
90. X=689703.3392 Y=3883827.7807
91. X=689732.5991 Y=3883807.2988
92. X=689726.7471 Y=3883763.4089
93. X=689735.5251 Y=3883737.0750
94. X=689776.4890 Y=3883734.1490
95. X=689770.6370 Y=3883763.4089
96. X=689776.4890 Y=3883830.7067
97. X=689703.3392 Y=3883848.2627
98. X=689647.7453 Y=3883880.4486
99. X=689674.0793 Y=3883938.9684
100. X=689726.7471 Y=3883956.5244
101. X=689758.9330 Y=3883997.4883
102. X=689776.4890 Y=3884006.2662
103. X=689849.6388 Y=3883982.8583
104. X=689878.8987 Y=3883985.7843
105. X=689881.8247 Y=3884035.5262
106. X=689890.6027 Y=3884088.1940
107. X=689934.4926 Y=3884111.6020

Α/Α Συντεταγμένες στο Ε.Γ.Σ.Α. ’87

108. X=690059.5189 Y=3884178.2827
109. X=690111.0162 Y=3884241.8381
110. X=690138.7366 Y=3884276.0493
111. X=690192.7094 Y=3884238.5275
112. X=690258.3937 Y=3884185.5637
113. X=690365.6808 Y=3884155.1948
114. X=690439.6459 Y=3884141.9536
115. X=690533.4817 Y=3884146.9190
116. X=690603.3003 Y=3884150.6134
117. X=690753.7697 Y=3884118.8782
118. X=690766.5061 Y=3884179.6975
119. X=690838.6758 Y=3884232.0301
120. X=690966.0326 Y=3884280.1204
121. X=691032.5419 Y=3884321.1373
122. X=691120.2781 Y=3884348.0111
123. X=691124.9083 Y=3884368.9560
124. X=691223.7554 Y=3884414.4700
125. X=691263.8230 Y=3884382.2777
126. X=691271.0430 Y=3884355.0799
127. X=691248.2747 Y=3884260.7217
128. X=691246.0522 Y=3884192.4498

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ηράκλειο, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ       
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