
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

2 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης.

3 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

4 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής.

5 Καθιέρωση αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου (ν. 4354/2015 
άρθρο 20) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ), για τους απο-
σπασμένους Δημοτικούς Υπαλλήλους, για το β’ 
εξάμηνο του έτους 2020.

6 Καθιέρωση αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου (ν.4354/2015 
άρθρο 20) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ) για τους υπαλ-
λήλους, με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, 
μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ, για το β’ εξάμηνο του 
έτους 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    275 (1) 
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-

δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή 

της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α’ 17).

2. Την υπ’ αρ. Α1α/οικ.63861/2018 απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας «Διορισμός Προέδρου και Αναπλη-
ρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής» (ΥΟΔΔ 484).

3. Την υπ’ αρ. Α1β/Γ.Π.:70962/2018 απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας «Ορισμός μελών στην Εθνική Αρχή 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)» 
(ΥΟΔΔ 616).

4. Τη παρ. 2 του  άρθρου 16 του ν. 3305/2005 (Α’ 
17), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 του 
ν. 4272/2014 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής» (Α’ 145).

5. Την παρ. 1 του άρθρο 14 του ν. 3305/2005 (Α’ 17).
6. Το π.δ. 10/2016 «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας 

Μονάδων Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
(Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις» (Α’ 20).

7. Την υπ’ αρ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.  «Καθο-
ρισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.» (Β’ 2908).

8. Την υπ’ αρ. 121/11.02.2020 αίτηση του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου με Α.Φ.Μ. 090249428 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, 
καθώς και τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογη-
τικών.

9. Το από 25.02.2020 πρακτικό του επιτόπιου ελέγχου 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 25.02.2020 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγ-
χου.

11. Την από 03.03.2020 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αρεταί-
ειο Νοσοκομείο» με Α.Φ.Μ. 090249428 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.), σύμφωνα με το 
ν. 3305/2005 και το π.δ. 10/2016. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ

Ι  

    Αριθμ. 276 (2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή 

της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α’ 17).
2. Την υπ’ αρ. Α1α/οικ.63861/2018 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας «Διορισμός Προέδρου και Αναπλη-
ρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής» (ΥΟΔΔ 484).

3. Την υπ’ αρ. Α1β/Γ.Π.:70962/2018 απόφαση Υπουρ-
γείου Υγείας «Ορισμός μελών στην Εθνική Αρχή Ιατρι-
κώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)»
(ΥΟΔΔ 616).

4. Την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3305/2005 (Α’ 17),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρο 19  του
ν. 4272/2014 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής» (Α’ 145).

5. Την υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 «Άδεια Ίδρυσης και λει-
τουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋ-
ποθέσεις» (Β’ 2639).

6. Την υπ’ αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.  «Καθο-
ρισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
για την αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης» 
(Β’ 2875).

7. Την υπ’ αρ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. «Καθο-
ρισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.» (Β’ 2908).

8. Την υπ’ αρ. 121/11.02.2020 αίτηση του «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» με Α.Φ.Μ. 090249428 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, 
καθώς και τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.

9. Το από 25.02.2020 πρακτικό του επιτόπιου ελέγχου 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 25.02.2020 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.
11. Την από 03.03.2020 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης 

της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΡΕ-
ΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» με Α.Φ.Μ. 090249428 Δ.Ο.Υ. Δ' 
Αθηνών, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυ-

οσυντήρησης, σύμφωνα με τον ν. 3305/2005 και την 
υπουργικής απόφασης υπ΄αρ. Οικ. 6901/2015. 

Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ

Ι  

    Αριθμ. 333 (3)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή 

της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α’ 17).
2. Την υπ’ αρ. Α1α/οικ.63861 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας «Διορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέ-
δρου στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής» (ΥΟΔΔ 484).

3. Την υπ’ αρ. Α1β/Γ.Π.:70962 απόφαση Υπουργείου 
Υγείας «Ορισμός μελών στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)» (ΥΟΔΔ 616).

4. Την παρ. 3 του άρθρο 17 του ν. 3305/2005 (Α’ 17),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 4272/2014 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής» (Α’ 145).

5. Την υπ’ αρ. οικ. 6901/2015 «Άδεια Ίδρυσης και λει-
τουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋ-
ποθέσεις» (Β’ 2639).

6. Την υπ’ αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.  «Καθο-
ρισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
για την αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης» 
(Β’ 2875).

7. Την υπ’ αρ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.  «Καθο-
ρισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.» (Β’ 2908).

8. Την από 30.6.2017 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

9. Την υπ’ αρ. 935/29.10.2019 αίτηση του Ιωάννη Για-
κουμάκη, με την οποία δηλώνεται η μετατροπή της νο-
μικής μορφής, της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και 
του Α.Φ.Μ. της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης «Μεσογειακό 
Κέντρο Γονιμότητας Ιωάννης Γιακουμάκης» με δ.τ. «Μεσο-
γειακό Κέντρο Γονιμότητας» με Α.Φ.Μ. 021051375 Δ.Ο.Υ. 
ΧΑΝΙΩΝ από ατομική επιχείρηση σε ιατρική ετερόρρυθμη 
εταιρεία με επωνυμία «Ιδιωτικό Ιατρείο Ιωάννη Γιακου-
μάκης κ’ ΣΙΑ Ιατρική Ετερόρρυθμη Εταιρεία», διακριτικό 
τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ» και Α.Φ.Μ. 
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801162406 Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, καθώς και τον φάκελο των 
συνημμένων δικαιολογητικών.

10. Την από 28 Νοεμβρίου 2019 απόφαση της 13ης 
Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής για τροποποίηση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης «Με-
σογειακό κέντρο Γονιμότητας Ιωάννη Γιακουμάκης» με 
δ.τ. «Μεσογειακό κέντρο Γονιμότητας».

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 631/23.08.2017 απόφασης 
της Ε.Α.Ι.Υ.Α. με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης» (Β΄ 3170) ως προς 
τη μετατροπή μόνο της νομικής μορφής, της επωνυμί-
ας, του διακριτικού τίτλου και του Α.Φ.Μ., από ατομική 
επιχείρηση «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας Ιωαννης 
Γιακουμάκης» με δ.τ. «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» 
και με Α.Φ.Μ. 021051375 Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, σε ιατρική ετε-
ρόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Ιδιωτικό Ιατρείο 
Ιωάννη Γιακουμάκης κ’ ΣΙΑ Ιατρική Ετερόρρυθμη Εται-
ρεία», διακριτικό τίτλο «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας», 
Α.Φ.Μ. 801162406 Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, έδρα τα Χανιά Κρήτης 
οδός Μάρκου Μπότσαρη και Ζυμβρακάκηδων και νόμιμο 
εκπρόσωπο και διαχειριστή τον Ιωάννη Γιακουμάκη του 
Πολυχρόνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020

Η Πρόεδρος

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ

Ι     

 Αριθμ. 334 (4)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-

γωγής.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή 

της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α’ 17).
2. Την υπ’ αρ. Α1α/οικ.63861 απόφαση του Υπουργείου 

Υγείας «Διορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέ-
δρου στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής» (ΥΟΔΔ 484).

3. Την υπ’ αρ. Α1β/Γ.Π.:70962 απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας «Ορισμός μελών στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)» ΥΟΔΔ 616).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4272/2014 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής» (Α’ 145).

5. Το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3305/2005 (Α’ 17).
6. Το π.δ. 10/2016 «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας 

Μονάδων Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
(Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις» (Α’ 20).

7. Την υπ’ αρ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.  «Καθο-
ρισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.» (Β’ 2908).

8. Την από 30.6.2017 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

9. Την υπ’ αρ. 935/29.10.2019 αίτηση του Ιωάννη Για-
κουμάκη, με την οποία δηλώνεται η μετατροπή της νο-
μικής μορφής, της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου 
και του Α.Φ.Μ. της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας 
Ιωάννης Γιακουμάκης» με δ.τ. «Μεσογειακό Κέντρο Γο-
νιμότητας» με Α.Φ.Μ. 021051375 Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ από 
ατομική επιχείρηση σε ιατρική ετερόρρυθμη εταιρεία 
με επωνυμία «Ιδιωτικό Ιατρείο Ιωάννη Γιακουμάκης κ’ ΣΙΑ 
Ιατρική Ετερόρρυθμη Εταιρεία», διακριτικό τίτλο «Με-
σογειακό Κέντρο Γονιμότητας» και Α.Φ.Μ. 801162406 
Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων 
δικαιολογητικών.

10. Την από 28 Νοεμβρίου 2019 απόφαση της 13ης 
Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής για τροποποίηση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας 
Ιωάννης Γιακουμάκης» με δ.τ. «Μεσογειακό Κέντρο Γο-
νιμότητας».

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 629/23.08.2017 από-
φασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής» (Β΄ 2962) ως προς τη μετατροπή μόνο της 
νομικής μορφής, της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου 
και του Α.Φ.Μ., από ατομική επιχείρησηΜεσογειακό Κέ-
ντρο Γονιμότητας Ιωάννης Γιακουμάκης» με δ.τ. «Μεσο-
γειακό Κέντρο Γονιμότητας» και με Α.Φ.Μ. 021051375 
Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, σε ιατρική ετερόρρυθμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Ιδιωτικό Ιατρείο Ιωάννη Γιακουμάκης κ’ ΣΙΑ 
Ιατρική Ετερόρρυθμη Εταιρεία», διακριτικό τίτλο «Με-
σογειακό Κέντρο Γονιμότητας», Α.Φ.Μ. 801162406 Δ.Ο.Υ. 
ΧΑΝΙΩΝ, έδρα τα Χανιά Κρήτης οδός Μάρκου Μπότσαρη 
και Ζυμβρακάκηδων και νόμιμο εκπρόσωπο και διαχει-
ριστή τον Ιωάννη Γιακουμάκη του Πολυχρόνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020

Η Πρόεδρος

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
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     Αριθμ. Δ.Σ.: 66 (5)
Καθιέρωση αποζημίωσης για εργασία καθ' υπέρ-

βαση του υποχρεωτικού ωραρίου (ν. 4354/2015 

άρθρο 20) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ), για τους απο-

σπασμένους Δημοτικούς Υπαλλήλους, για το 

β' εξάμηνο του έτους 2020.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1069/1980.
2. Τη συστατική πράξη ίδρυσης της Δημοτικής Επιχεί-

ρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Χαλκίδας.
3. Τον Ο.Ε.Υ (Β'556/2013) της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας.
4. Την υπ΄ αρ. 3732/2016 απόφαση του Δημάρχου Χαλ-

κιδέων «Παράταση απόσπαση Δημοτικών υπαλλήλων 
στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ.».

5. Την υπ΄αρ. 135/2016 απόφαση του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 
«Παράταση απόσπαση Δημοτικών υπαλλήλων». 

6. Τα άρθρα 20 του ν. 4354/15 (Α ΄176).
7. Την υπ΄ αρ. 2/1757/0026/2017 απόφαση του Ανα-

πληρωτή Υπουργού (Β΄ 17).
8. Την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α΄ 17).
9. Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α Χαλκίδας για το έτος 

2020, στον οποίο έχει προβλεφθεί η δαπάνη, του ποσού 
των 4.500 ευρώ, στον κωδικό: 60.00.00.

10. Το γεγονός ότι το δίκτυο ύδρευσης λειτουργεί 
καθ' όλη την διάρκεια του 24ώρου (άρθρο 22ο του ΟΕΥ 
Β'556/2013), όλες τις ημέρες του χρόνου και η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
καλείται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αφο-
ρούν επείγουσες, απρόβλεπτες και έκτακτες εργασίες 
συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των δικτύων 
ύδρευσης, αποφασίζει: 

Εγκρίνει την αποζημίωση καθ' υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου για το β' εξάμηνο του έτους 2020 ως εξής:

Α. Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου.

1) Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επι-
τρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων 
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η από-
φαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το 
εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.

Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν έχει 
παρασχεθεί υπερωριακή εργασία εκ μέρους των υπαλ-
λήλων πριν από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυτή δεν μπορεί να 
αποζημιωθεί. 

2) Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 
εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής: 

α. Απογευματινή Υπερωριακή εργασία,
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν 

είκοσι (120) ανά υπάλληλο, για δύο (2) υπαλλήλους, με 
την ειδικότητα Τεχνίτες.

β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλή-
λους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν είτε 
βάσει διάταξης νόμου είτε με απόφαση κατ' εξουσιοδό-
τηση σχετικής διάταξης όλες τις ημέρες του μήνα ή σε 
δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα 
έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι 
(96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά 
υπάλληλο, για 2 υπαλλήλους, με την ειδικότητα Τεχνίτες. 

Β. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το Β' εξάμηνο 2020, για δύο 
(2) υπαλλήλους , με την ειδικότητα Τεχνίτες. Επιτρέ-
πεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις 
νυχτερινές ώρες μέχρι τριακόσιες ενενήντα (390) ώρες 
ανά υπάλληλο ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες μέχρι εκατό πενήντα έξι (156) ώρες ανά υπάλληλο, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για 
υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουρ-
γούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε 
δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. 

Γ. Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρων ωρών 
για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας ανήκει στον Διευθυντή Τ.Υ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 25 Μαΐου 2020 

Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ

Ι     

 Αριθμ. Δ.Σ.: 67 (6)
Καθιέρωση αποζημίωσης για εργασία καθ' υπέρ-

βαση του υποχρεωτικού ωραρίου (ν. 4354/2015 

άρθρο 20) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ) για τους υπαλ-

λήλους, με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, 

μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ, για το β' εξάμηνο του 

έτους 2020.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1069/1980, (Α΄ 270).
2. Το π.δ. 1176/1980 ίδρυσης της Δημοτικής Επιχείρη-

σης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Χαλκίδας (Α΄ 302).
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημο-

τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας 
(ΔΕΥΑΧ) «Η Αρεθούσα» (Β' 556, 2013).

4. Την υπ΄αρ. 210/2.10.2017 του Δ.Σ./ΔΕΥΑΧ «Έγκριση 
υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 
55-67 ετών».

5. Την από 24.11.2017 απόφαση του ΟΑΕΔ «Ένταξη  
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στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια 
ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και 
οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις 
των OTA.».

6. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας του 
ΟΑΕΔ.

7. Το άρθρο 20 του ν. 4354/15 (Α’ 176).
8. Την υπ΄ αρ.  2/1757/0026/2017 απόφαση του Ανα-

πληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Α΄ 17).
9. Την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017.
10. Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας για το 

έτος 2020, στον οποίο έχει προβλεφθεί η δαπάνη, του 
ποσού των 3.000 ευρώ, στον κωδικό: 60.00.00.

11. Το γεγονός ότι το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης 
και ο Βιολογικός Καθαρισμός λειτουργούν καθ' όλη τη 
διάρκεια του 24ώρου (άρθρα από 22ο έως 38ο του ΟΕΥ 
Β'556, 2013), όλες τις ημέρες του χρόνου και η ΔΕΥΑΧ 
καλείται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αφο-
ρούν επείγουσες, απρόβλεπτες και έκτακτες εργασίες 
συντήρησης και αποκαταστάσεις βλαβών των δικτύων 
ύδρευσης, αποχέτευσης και των αντλιοστασίων. Επίσης, 
το προσωπικό καθαριότητας της Διοικητικής και Οικονο-
μικής Υπηρεσίας καλείται σε έκτακτες εργασίες λόγω αυ-
ξημένων υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για το Β' εξάμηνο του 2020, 
όπως παρακάτω:

Α. Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου.

1. Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επι-
τρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων 
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η από-
φαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το 
εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.

Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν έχει παρασχεθεί υπε-
ρωριακή εργασία εκ μέρους των υπαλλήλων πριν από 
τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, αυτή δεν μπορεί να αποζημιωθεί.

2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 
εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:

α. Απογευματινή Υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν 

είκοσι (120) ανά υπάλληλο. Ο αριθμός και η ειδικότητα 
των υπηρετούντων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου, είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Δ.Ε. Μηχανοτεχνίτης Σιδηρ.Εφαρμοστής ένα (1) Άτομο

Δ.Ε. Τεχνίτης - Συντηρητής ένα (1) Άτομο

Δ.Ε. Οδηγοί Επαγγελματικών Οχημάτων δύο (2) Άτομα

Δ.Ε. Διοικητικός Λογιστικός ένα (1) Άτομο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας δύο (2) Άτομα
Υ.Ε. Βοηθοί Εργάτες Γενικών Καθηκόντων τέσσερα (4) 

Άτομα

β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Για υπε-
ρωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που 
ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν είτε βάσει διάτα-
ξης νόμου είτε με απόφαση κατ' εξουσιοδότηση σχετικής 
διάταξης όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή 
εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για 
τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.

Ο αριθμός και η ειδικότητα των υπηρετούντων υπαλ-
λήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Δ.Ε. Μηχανοτεχνίτης Σιδηρ.Εφαρμοστής ένα (1) Άτομο

Δ.Ε. Τεχνίτης - Συντηρητής ένα (1) Άτομο

Δ.Ε. Οδηγοί Επαγγελματικών Οχημάτων δύο (2) Άτομα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
Υ.Ε. Βοηθοί Εργάτες Γενικών Καθηκόντων τέσσερα (4) 

Άτομα

Β. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου. Επιτρέπεται η καθιέρωση ερ-
γασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες μέχρι 
επτακόσιες είκοσι (720) ώρες ανά υπάλληλο ή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι τριακόσιες τρι-
άντα έξι (336) ώρες ανά υπάλληλο, προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που 
ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, 
είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή ει-
κοσιτετράωρη βάση. Οι συγκεκριμένες ώρες συμπλη-
ρώνουν την υποχρεωτική εβδομαδιαία εργασία και είναι 
απεριόριστες.

Ο αριθμός και η ειδικότητα των υπηρετούντων υπαλ-
λήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Δ.Ε. Μηχανοτεχνίτης Σιδηρ.Εφαρμοστής ένα (1) Άτομο
Δ.Ε. Τεχνίτης - Συντηρητής ένα (1) Άτομο
Δ.Ε. Οδηγοί Επαγγελματικών Οχημάτων δύο (2) Άτομα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
Y.E. Βοηθοί Εργάτες Γενικών Καθηκόντων τέσσερα (4) 

Άτομα

Γ. Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρων ωρών 
για τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας ανήκει 
στον Διευθυντή Τ. Υ. και των υπαλλήλων της Διοικητικής 
και Οικονομικής Υπηρεσίας στην Διευθύντρια της Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Χαλκίδα, 25 Μαΐου 2020 

Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ    
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*02025622606200008*

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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