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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2954 (1)
   Τροποποίηση των υπ’ αρ. 978/2017 (Β’ 4875) και 

179/2018 (Β’ 1511) αποφάσεων της Εθνικής Αρ-

χής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

αναφορικά με τα κριτήρια διενέργειας Προεμ-

φυτευτικού Γενετικού Ελέγχου.

  ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 του ν. 3305/2005 (Α’ 17).
2. Τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αρ. 73/24.1.2017 (Β’ 293) απόφαση.

3. Το εδ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3305/2005 
σύμφωνα με το οποίο η Αρχή ΙΥΑ εκδίδει κανονιστικές 
αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομε-
ρειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο ν. 3305/2005, 

οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

4. Την απόφαση της 16ης/28.04.2022 Συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

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

Την Τροποποίηση των υπ’ αρ. 978/2017 (Β’ 4875) και 
179/2018 (Β’ 1511) αποφάσεων της Εθνικής Αρχής Ια-
τρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά 
με τα κριτήρια διενέργειας Προεμφυτευτικού Γενετικού 
Ελέγχου:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Ο Προεμφυτευτικός Γενετικός ‘Ελεγχος (ΠΓΕ  - 
Preimplantation Genetic Testing, PGT) πραγματοποι-
είται σε γονιμοποιημένα ωάρια που προκύπτουν από 
εξωσωματική γονιμοποίηση πριν τη μεταφορά τους για 
εμφύτευση στη μήτρα και έναρξη της κύησης. Αποτελεί 
διαγνωστική διαδικασία με σκοπό να διαπιστώσει εάν 
ένα γονιμοποιημένο ωάριο πάσχει από συγκεκριμένο 
μονογονιδιακό ή χρωμοσωματικό γενετικό νόσημα για 
το οποίο οι γονείς βρίσκονται σε κίνδυνο να το κληρο-
δοτήσουν στους απογόνους τους. Στον ΠΓE περιλαμβά-
νονται o Προεμφυτευτικός Γενετικός ‘Ελεγχος για Μονο-
γονιδιακά νοσήματα (Preimplantation Genetic Testing 
for Monogenic disorders - PGT-M ή ΠΓΕ-Μ), o Προεμ-
φυτευτικός Γενετικός ‘Ελεγχος για δομικές χρωμοσω-
ματικές αναδιατάξεις (Preimplantation Genetic Testing 
for Structural Rearrangements - PGT-SR ή ΠΓΕ-Δ) και o 
Προεμφυτευτικός Γενετικός ‘Ελεγχος για Ανευπλοειδίες 
(PreimplantationGeneticTestingforAneuploidies - PGT-A 
ή ΠΓΕ-Α). Μια επιπλέον εφαρμογή της ΠΓΕ αποτελεί ο 
έλεγχος ιστοσυμβατότητας εμβρύων (ΠΓΕ-HLA) με ή 
χωρίς παράλληλη διάγνωση μονογονιδιακού νοσήματος.

Άρθρο 2
Ενδείξεις εφαρμογής

1. Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος για έλεγχο Μο-
νογονιδιακών Νοσημάτων (PGT-M ή ΠΓΕ-Μ) και δομι-
κών χρωμοσωματικών αναδιατάξεων (PGT-SR ή ΠΓΕ-Δ) 
δύναται να εφαρμοστεί σε ζευγάρια που είναι φορείς 
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γενετικών διαταραχών και σύμφωνα με την τρέχουσα 
επιστημονική γνώση, κινδυνεύουν να αποκτήσουν τέκνο 
που μπορεί να πάσχει από νόσημα που επιβαρύνει την ποι-
ότητα της ζωής, προκαλεί γνωσιακή ή σωματική δυσλει-
τουργία ή απαιτεί χειρουργικές ή ιατρικές παρεμβάσεις.

Στις διαταραχές περιλαμβάνονται αυτές που προκα-
λούν:

α) Φυλοσύνδετο μονογονιδιακό νόσημα π.χ. αιμορρο-
φιλία, σύνδρομο εύθραυστου Χ, μυικές δυστροφίες κ.ά. 
(PGT-M ή ΠΓΕ-Μ).

β) Αυτοσωματικό υπολειπόμενο ή επικρατές μονογονι-
διακό νόσημα, πχ κυστική ίνωση, β- μεσογειακή αναιμία, 
δρεπανοκυτταρική αναιμία, νόσος Tay-Sachs, νωτιαία 
μυική ατροφία, πολυκυστική νόσος των νεφρών, νευ-
ροινωμάτωση κ.ά. (PGT-M ή ΠΓΕ-Μ).

γ) Νοσήματα όψιμης εμφάνισης, όπως κληρονομικός 
καρκίνος, νόσος Huntington κ.ά. (PGT-M ή ΠΓΕ- Μ).

δ) Συγγενείς ανωμαλίες ή ενδομήτριο θάνατο, που 
μπορούν να προκληθούν από:

i) μικροδιπλασιασμοί ή μικροελλείματα χρωμοσωμά-
των (PGT-A ή ΠΓΕ-Α),

ii) δομικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες κ.ά. (PGT-SR 
ή ΠΓΕ-Δ).

2. Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος για την επιλογή 
γονιμοποιημένων ωαρίων ιστοσυμβατών με ήδη πάσχον 
παιδί, έτσι ώστε ο/η αδελφός/ή του πάσχοντος που θα 
γεννηθεί να αποτελέσει δότη για μεταμόσχευση βλαστι-
κών πλακουντιακών κυττάρων ή μυελού των οστών στο 
πάσχον παιδί της οικογένειας (ταυτοποίηση HLA - HLA 
typing, ΠΓΕ-HLA). Αν το νόσημα του πάσχοντος είναι κλη-
ρονομικό γενετικό νόσημα, η ταυτοποίηση HLA γίνεται 
ταυτόχρονα με την ανάλυση του γενετικού νοσήματος 
(PGT-M ή ΠΓΕ-Μ).

3. Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος για τον έλεγχο 
ανευπλοειδιών (PGT-A ή ΠΓΕ-Α) δύναται να εφαρμοστεί 
σε ζευγάρια που πληρούν τουλάχιστον μια από τις ακό-
λουθες προϋποθέσεις:

α) δύο ή περισσότερες αποβολές πρώτου τριμήνου, 
άγνωστης αιτιολογίας,

β) προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία της υποψήφι-
ας μητέρας (40 ετών και άνω) και μόνο στην περίπτωση 
πουθα χρησιμοποιηθούν δικά της ωάρια,

γ) τρεις ή περισσότερους αποτυχημένους κύκλους 
εξωσωματικής γονιμοποίησης,

δ) δομικές ανωμαλίες (PGT-SR ή ΠΓΕ-Δ) ή ανωμαλίες 
των χρωμοσωμάτων του φύλου στον καρυότυπο (π.χ 
σύνδρομο Klinefelter, Turner κ.α) (PGT-A ή ΠΓΕ-Α) σε ένα 
από τα μέλη του ζευγαριού.

Άρθρο 3
Ενημέρωση, συναίνεση και αδειοδότηση 
για την εφαρμογή ΠΓΕ

1. Πριν την εφαρμογή της ΠΓΕ είναι υποχρεωτική η 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων προσώπων και η πα-
ροχή συμβουλευτικής από τη Μ.Ι.Υ.Α. σχετικά με τη δια-
δικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και από το 
εργαστήριο ΠΓΕ σχετικά με τη γενετική ανάλυση.

2. Η ΠΓΕ διενεργείται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης 
των ενδιαφερόμενων προσώπων κατά τους όρους των 
άρθρων 1456 ΑΚ και 5 του ν. 3305/2005.

3. Η ΠΓΕ διενεργείται μετά από άδεια που χορηγείται 
από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής και συμμετέχουν εμπειρογνώμονες Γενετι-
στές όπως ορίζεται από την παρ 7 του άρθρου 21 του 
ν. 3305/2005. Η αίτηση για αδειοδότηση, υποβάλλεται 
από τη Μ.Ι.Υ.Α., κατόπιν άδειας του ζευγαριού, ή από το 
ζευγάρι βάσει οδηγιών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
της Αρχής.

4. Κάθε περιστατικό ΠΓΕ καταχωρείται σε βάση δεδο-
μένων της Αρχής, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από 
Μ.Ι.Υ.Α και εργαστήρια ΠΓΕ, για τα οποία έχει επιβεβαι-
ωθεί από την Ε.Α.Ι.Υ.Α. ότι πληρούν τις προδιαγραφές δι-
ενέργειας ΠΓΕ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 και 10 
του παρόντος. Στη βάση δεδομένων θα καταγράφονται 
λεπτομερώς η αιτία διενέργειας ΠΓΕ, η εφαρμογή των 
μεθόδων για ΠΓΕ, τα νοσήματα, με τα αντίστοιχα γονίδια 
ή χρωμοσωματικές δομικές ανωμαλίες, μικροελλείματα 
και μικροδιπλασιασμούς, που φέρουν τα ζευγάρια.

Άρθρο 4
Εργαστήρια Προεμφυτευτικού 
Γενετικού Ελέγχου (ΠΓΕ)

1. Τα εργαστήρια ΠΓΕ στεγάζονται σε ανεξάρτητους 
χώρους εντός Μ.Ι.Υ.Α. ή λειτουργούν εκτός της Μ.Ι.Υ.Α. 
και συνεργάζονται επιστημονικά μαζί της.

2. Τα εργαστήρια ΠΓΕ λειτουργούν με τις αποφάσεις της 
Ε.Α.Ι.Υ.Α. καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε διαδι-
κασίες ελέγχου ποιότητας και προγράμματα εξωτερικού 
ποιοτικού ελέγχου, όπως ορίζονται από διεθνείς οργανι-
σμούς, κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα διεθνών 
και επιστημονικών εταιρειών, τους κανόνες της ΕΕ.

3. Τα εργαστήρια ΠΓΕ εφαρμόζουν σύστημα ποιότητας 
και το επικαιροποιούν. Η πιστοποίηση γίνεται με βάση 
το πρότυπο ISO 15189 για την υπηρεσία του Προεμφυ-
τευτικού Γενετικού Ελέγχου Την πιστοποίηση διενεργούν 
οι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
φορείς.

4. Τα εργαστήρια ΠΓΕ λειτουργούν με άδεια της 
Ε.Α.Ι.Υ.Α., η οποία ελέγχει αν πληρούνται οι νόμιμες προ-
ϋποθέσεις. Η άδεια λειτουργίας των εργαστηρίων ΠΓΕ 
ισχύει για τρία (3) έτη και ανανεώνεται κάθε φορά για 
ίσο χρόνο, αν διαπιστωθεί από την Αρχή ότι τηρούνται οι 
όροι λειτουργίας. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Εργαστηρίου Προεμφυτευτικού Γενετικού 
Ελέγχου (ΠΓΕ) απαιτείται η καταβολή παραβόλου ποσού 
3.000 ευρώ και για την ανανέωση της άδειας ποσού 1500 
ευρώ. Από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου έκ-
δοσης άδειας και λειτουργίας και ανανέωσης της άδειας 
εξαιρούνται: α) τα δημόσιο νοσοκομεία και πανεπιστη-
μιακές κλινικές και β) τα Εργαστήρια Προεμφυτευτικού 
Γενετικού Ελέγχου (ΠΓΕ) που λειτουργούν εντός Μ.Ι.Υ.Α.

Άρθρο 5
Κτηριακές εγκαταστάσεις 
και περιβαλλοντικές συνθήκες

1. Οι χώροι των εργαστηρίων ΠΓΕ είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένοι ώστε να διευκολύνεται η εκτέλεση της 
εργασίας και να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχό-
μενων υπηρεσιών, η υγεία και η ασφάλεια του προσω-
πικού, των ασθενών και των επισκεπτών.
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2. Οι χώροι των εργαστηρίων ΠΓΕ πρέπει να πληρούν 
τις εξής προϋποθέσεις:

Α. να περιλαμβάνουν τις πηγές ενέργειας, φωτισμού, 
αερισμού, το θόρυβο, το νερό, τη διάθεση των αποβλή-
των και των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών

Β. να περιέχουν συσκευές ασφαλείας για έκτακτη ανά-
γκη, συστήματα ενδοεπικοινωνίας και συναγερμού για 
ψυκτικούς θαλάμους και καταψύκτες

Γ. να εξασφαλίζουν την ελεγχόμενη πρόσβαση στα συ-
στήματα που επηρεάζουν την ποιότητα των εξετάσεων, 
την ασφάλεια, τις ιατρικές πληροφορίες και τα δείγματα 
των ασθενών.

3. Οι χώροι αποθήκευσης και οι συνθήκες φύλαξης θα 
πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Α. να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των κλινικών 
δειγμάτων, των αντιδραστηρίων και των αναλώσιμων 
υλικών, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση.

Β. να εξασφαλίζεται η διάθεση των επικίνδυνων απο-
βλήτων, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Τα εργαστηριακά τμήματα πρέπει να είναι διαχω-
ρισμένα ανάλογα με τις δραστηριότητες τους. Ειδικό-
τερα πρέπει να εξασφαλίζεται ο διαχωρισμός των προ 
και μετά την PCR διαδικασιών ώστε ο χειρισμός του 
αρχικού γενετικού υλικού πριν την ενίσχυση να γίνεται 
σε ανεξάρτητο χώρο και η αντίδραση PCR, καθώς και 
τα υπόλοιπα στάδια της διάγνωσης να γίνεται σε άλλο 
χώρο του εργαστηρίου. Επιπλέον, ο αρχικός χειρισμός 
των δειγμάτων πρέπει να γίνεται σε θάλαμο νηματικής 
ροής. Η ροή εργασίας πρέπει να είναι μονόδρομη ώστε 
να αποφεύγεται η επαφή των ενισχυμένων προιόντων 
με το χώρο πριν την ενίσχυση. Ο κάθε χώρος πρέπει να 
διαθέτει τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά για τις αντιδρά-
σεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν και τα αναλώσιμα 
προ της ενίσχυσης πρέπει να φυλάσσονται μακριά από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή DNA.

5. Οι διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά 
την ορθή εργαστηριακή πρακτική όσοναφορά στις δια-
δικασίες ανάλυσης των δειγμάτων, στην ασφαλή χρήση 
του εξοπλισμού, στη χρήση των μέσων ατομικής προ-
στασίας (εργαστηριακά ενδύματα, γάντια, γυαλιά κ.λπ.), 
στην ασφαλή χρήση χημικών ουσιών και αντιδραστηρί-
ων καθώς και στην εφαρμογή των προγραμμάτων απο-
λύμανσης και αποστείρωσης με την ολοκλήρωση του κύ-
κλου εργασίας στο τέλος της ημέρας και της εβδομάδας.

Άρθρο 6
Στελέχωση των εργαστηρίων

Τα εργαστήρια ΠΓΕ απασχολούν επαρκές προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών.

Άρθρο 7
Προσόντα - Αρμοδιότητες 
και Ευθύνη Προσωπικού

1. Η ΠΓΕ πραγματοποιείται από ομάδα τουλάχιστον 
τριών επιστημόνων βιοιατρικών επιστημών. Ένα άτομο 
είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της διαδικασίας, την 
επικοινωνία με το ζευγάρι και τη Μ.Ι.Υ.Α. που πραγμα-
τοποιεί τη βιοψία και τουλάχιστον δυο εξειδικευμένοι 
επιστήμονες είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση όλων των 
εργαστηριακών μεθόδων.

2. Οι επιστήμονες βιοιοατρικών επιστημών έχουν τα 
ακόλουθα προσόντα:

Α. Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στα γνωστικά πε-
δία ιατρικής, βιολογίας και των συναφών επιστημών ή 
γενετικής - μοριακής βιολογίας.

Β. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στην εφαρ-
μογή της ΠΓΕ που αποδεικνύεται από την κατοχή διδα-
κτορικής διατριβής ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Γ. Τουλάχιστον διετή εμπειρία σε εξειδικευμένα στην 
ΠΓΕ κέντρα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στην εξειδικευ-
μένη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για ΠΓΕ και που 
περιλαμβάνει γενετική διάγνωση σε δείγματα ενός μόνο 
ή μερικών (5-10) κυττάρων.

3. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου θα πρέπει να διαθέ-
τει επταετή εμπειρία στην ΠΓΕ και επιπλέον ερευνητική 
δραστηριότητα αποδεικνυόμενη με επιστημονικές ερ-
γασίες - ανακοινώσεις στο γνωστικό πεδίο της ΠΓΕ.

4. Το πάσης φύσεως προσωπικό πρέπει να έχει πα-
ρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης όσον αφορά 
στις Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας (ΤΔΛ), στις 
μεθόδους ανάλυσης, στη λειτουργία οργάνων, στην κα-
ταγραφή δειγμάτων, στην προστασία προσωπικών δεδο-
μένων, στα μέτρα ασφαλείας, στη διασφάλιση ποιότητας 
και στην αρχειοθέτηση και διαχείριση παραπόνων.

Η αποτελεσματικότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευ-
σης επανεξετάζεται και ανανεώνεται από τον υπεύθυνο 
ετησίως, βάσει του προτύπου πιστοποίησης ISO 15189.

Άρθρο 8
Εξοπλισμός εργαστηρίων

1. Το εργαστήριο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, 
σε συσκευές και όργανα, αναλώσιμα υλικά, αντιδραστή-
ρια, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που απαιτού-
νται για την παροχή των υπηρεσιών και τη διασφάλιση 
της ποιότητας των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

2. Ο χειρισμός του εργαστηριακού εξοπλισμού δι-
ενεργείται από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό. Το εργαστήριο εφαρμόζει τυποποιημένες 
διαδικασίες για τον ασφαλή χειρισμό, τη μεταφορά, την 
αποθήκευση και τη χρήση του εξοπλισμού.

3. Το εργαστήριο εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία 
για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας, τη βαθμονόμηση και 
την ιχνηλασιμότητα των μετρικών στοιχείων του εξο-
πλισμού.

4. Το εργαστήριο εφαρμόζει τεκμηριωμένο πρόγραμ-
μα συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού, και διατηρεί 
αρχεία για κάθε στοιχείο του εξοπλισμού που συμβάλλει 
στην απόδοση των εξετάσεων. Ένα πρόσωπο αναφοράς 
είναι υπεύθυνο για θέματα τεχνολογίας, επίβλεψης και 
επικοινωνίας σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

5. Το εργαστήριο διαθέτει τεκμηριωμένη διαδικασία 
για την παραλαβή, αποθήκευση, απογραφή των αντι-
δραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, καθώς και οδηγίες 
χρήσης αυτών. Επιπλέον, διαθέτει σύστημα καταγραφής 
ανεπιθύμητων συμβάντων και ατυχημάτων καθώς και 
κάθε άλλη διαδικασία που συμβάλλει στην απόδοση 
των εξετάσεων.

6. Σε περίπτωση αστοχίας του εξοπλισμού, το εργαστή-
ριο διαθέτει εναλλακτικές διαδικασίες όπως back-up για 
το λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και συμβάσεις 
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παροχής υπηρεσιών για την έγκαιρη επισκευή ή αντικα-
τάσταση ή εξωτερική ανάθεση των εξετάσεων.

Άρθρο 9
Μεταφορά γεννητικού υλικού για διενέργεια

1. Οι Μ.Ι.Υ.Α. και τα εργαστήρια ΠΓE συνάπτουν σύμ-
βαση για τη διενέργεια ΠΓΕ με την οποία καθορίζεται 
κάθε σχετική λεπτομέρεια όσον αφορά τη μεταφορά 
των δειγμάτων, ιδίως την εφαρμογή ενός εργαστηριακού 
πρωτοκόλλου που αφορά τη συλλογή, προετοιμασία και 
αποστολή των δειγμάτων και τον ορισμό υπευθύνου για 
όλα τα στάδια της διαδικασίας μεταφοράς.

2. Το εργαστήριο ΠΓΕ επικυρώνει τα πρωτόκολλα που 
χρησιμοποιούνται για το χρόνο μεταφοράς και εξασφα-
λίζει ότι η διαδικασία και το υλικό μεταφοράς των δειγ-
μάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την κυτταρική μορφολογία 
ή την ακεραιότητα του DNA.

3. Οι Μ.Ι.Υ.Α. αναθέτουν σε εμβρυολόγο ή επιστημονι-
κό προσωπικό εξειδικευμένο για την εκτέλεση της βιοψί-
ας, της προετοιμασίας του υλικού βιοψίας και την προε-
τοιμασία για αποστολή των δειγμάτων στο κέντρο ΠΓΕ.

4. Οι Μ.Ι.Υ.Α και τα εργαστήρια ΠΓΕ εφαρμόζουν σύ-
στημα καταγραφής για τη συλλογή και μελέτη των στοι-
χείων της ΠΓΕ, και την μετέπειτα παρακολούθηση των 
παιδιών που γεννιούνται μετά από ΠΓΕ. Για την συλλογή 
και καταγραφή των στοιχείων ορίζεται υπεύθυνος τόσο 
στη Μ.Ι.Υ.Α όσο και στο εργαστήριο ΠΓΕ.

Άρθρο 10
Εργαστήριο Εμβρυολογίας Μ.Ι.Υ.Α.

1. Η Μ.Ι.Υ.Α. που προσφέρει υπηρεσίες ΠΓΕ συνεργάζε-
ται επιστημονικά με εργαστήριο ΠΓΕ, το οποίο λειτουργεί 
βάσει του άρθρου 4 του παρόντος. Διαθέτει τον απαραί-
τητο εξοπλισμό και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσω-
πικό για τη βιοψία πολικού σωματίου και τα έμβρυα της 
τρίτης ή πέμπτης ημέρας μετά τη γονιμοποίηση.

2. Η βιοψία και η μεταφορά των δειγμάτων βιοψίας 
στα σωληνάρια προς ανάλυση πραγματοποιείται σε 
χώρο που προορίζεται αποκλειστικά για τις συγκεκρι-
μένες διαδικασίες και βρίσκεται είτε μέσα στο εργα-
στήριο εμβρυολογίας είτε σε άλλο δωμάτιο προκει-
μένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης. 
Η μεταφορά των δειγμάτων βιοψίας στα σωληνάρια 
προς ανάλυση πραγματοποιείται σε θάλαμο νηματικής 
ροής που προορίζεται αποκλειστικά για αυτή τη χρή-
ση και αποστειρώνεται με υπεριώδη ακτινοβολία. Ο 
καθαρισμός του χώρου γίνεται τακτικά και κατάλληλα 
ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή επιμόλυνσης από 
νουκλεινικά οξέα.

3. Οι εμβρυολόγοι ή το εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό που εκτελούν και ασχολούνται με τη βιοψία 
ωαρίων/γονιμοποιημένων ωαρίων/εμβρύων και μετα-
φορά δειγμάτων βιοψίας στα σωληνάρια προς ανάλυση, 
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αποδεδειγμένη εκπαίδευ-
ση και εξειδίκευση στις παραπάνω διαδικασίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

    Αριθμ. απόφ. Β 42 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 

έτους 2023.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για τη 

εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (A’ 5).

2. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (ν. 3528/
2007, Α’ 26).

3. Τα άρθρα 7 και 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 παροχή 
οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β’ του ν. 4354/2015.

5. Την από Δ 1472/28-11-2022 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά 
με την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων στον υπό 
έγκριση προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2023. 
Η πίστωση έχει προβλεφθεί στον Κ.Α.E: 0200 η οποία 
είναι ικανή να καλύψει την δαπάνη της ως άνω υπερω-
ριακής απασχόλησης.

6. Τον αριθμό των είκοσι έξι (26) υπηρετούντων υπαλ-
λήλων στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

7. Τις ανάγκες που δημιουργούνται για την απασχόλη-
ση του προσωπικού καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού 
τους ωραρίου.

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα είναι έως του ποσού των 31.000 ευρώ 
πλέον εργοδοτικής εισφοράς και θα βαρύνει τον υπό 
έγκριση προϋπολογισμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
οικ. έτους 2023, δίχως να είναι απαραίτητη και αναγκαία 
η εξάντληση του ορίου υπερωριακής απασχόλησης ανά 
μήνα.

9. Την από 24-11-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αποφασίζουμε:

Από 1/1/2023 μέχρι 31/12/2023 υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή στους κάτωθι υπαλλήλους:

1) δεκαοκτώ (18) τακτικούς υπαλλήλους, 2) δύο (2) 
υπαλλήλους με σχέση Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου και 3) έξι (6) υπαλλήλους με σχέση Ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 
Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατό είκοσι 
(120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους 
και άλλες εκατό είκοσι (120) κατά το δεύτερο.

Οι παραπάνω εργασίες θα βεβαιώνονται από τον καθ’ 
ύλη αρμόδιο Προϊστάμενο Διοικητικού του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και θα υπογράφονται από τον Γενικό 
Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η βεβαίωση 
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αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπε-
ρωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

    Ι 

 Αριθμ. 532 (3)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού του 

Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για το 

Α’ Εξάμηνο του 2023.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

2. Το άρθρο 52 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί συνεται-
ρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού 
χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

3. Το άρθρο 10 του ν. 1198/1981«Περί ρυθμίσεως θεμά-
των αναγομένων εις την εκτός του Άθω ακίνητον περιου-
σία των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και άλλων τινών 
διατάξεων» (Α’ 238) με την οποία κυρώθηκε με νόμο η 
υπ’ αρ. 7431/27.07.1981 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής και του 
Ιδρύματος Δεκόζη - Βούρου και ιδρύθηκε ο ΟΜΜΑ.

4. Τον ν. 4366/2016 «Κύρωση: α) της από 24.12.2015 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπει-
γόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» 
(Α’ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων 
των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας και 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ ΑΕ» 
(Α’ 184) και άλλες διατάξεις» (Α’ 18).

5. Το γεγονός ότι ο ΟΜΜΑ είναι Οργανισμός που λει-
τουργεί σε 24ωρη βάση και η αιτούμενη υπερωριακή, 
νυκτερινή και Κυριακών- εξαιρέσιμων ημερών και πέραν 
του πενθημέρου απασχόληση κρίνεται απαραίτητη λόγω 
της φύσης της λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής Αθη-
νών: (α) μεγάλος αριθμός εκδηλώσεων, παραστάσεων, 
συνεδρίων κ.λπ., β) λειτουργία του Οργανισμού όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας, Σάββατα, Κυριακές και αργίες 
και γ) έκτακτες, εποχιακές και απρόβλεπτες ανάγκες του 
Οργανισμού,

6. Το γεγονός ότι η εκτιμώμενη δαπάνη ύψους 
70.000,00 ευρώ έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογι-
σμό του έτους 2023 του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών, αποφασίζει:

Για την υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων για 
το Α’ Εξάμηνο του 2023, και δεδομένης της 24ωρης λειτουρ-
γίας του Ο.Μ.Μ.Α. όλες τις ημέρες της εβδομάδος το Δ.Σ.

την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού του ΟΜΜΑ, [υπερωριακή εργασία απογευματι-
νών ωρών, νυκτερινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής, 
εργασία ημερήσια ή νυκτερινή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, απασχό-
ληση πέραν του πενθημέρου, νυκτερινή εργασία προς 
συμπλήρωση του ωραρίου εργασίας και εργασία την 
Κυριακή (νυκτερινή ή ημερήσια) προς συμπλήρωση του 
ωραρίου εργασίας] από 01.01.2023 έως και 30.06.2023 
και αναλυτικά ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

(Κυλιόμενο Ωράριο/Βάρδιες)

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

(Υπερωρίες)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ και

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

(ΩΡΕΣ)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ 22:00

(ΩΡΕΣ)

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΠΟ

22:00 ΕΩΣ 06:00 (ΩΡΕΣ)

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ή

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ
156 5.545 8.027 4.140 1.380 1.616

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ
51 1.646 2.191 348 232 30

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
110 3.800 6.600 2.500 1.800 1.000
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Ειδικά στην καθ’υπέρβαση υπερωριακή απασχόληση 
οι ώρες δεν θα υπερβαίνουν τις 120 κατά την απογευ-
ματινή υπερωριακή εργασία, τις 96 κατά την νυκτερινή 
εργασία πέραν της υποχρεωτικής και τις 96 κατά την 
εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλ-
ληλο, πέραν της υποχρεωτικής.

Η εκτιμώμενη δαπάνη των 70.000€ για τις ανωτέρω 
αποζημιώσεις έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό 
του έτους 2023 του Οργανισμού και θα καλυφθεί από 
ίδια έσοδα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.01.2023 έως 
30.06.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΜΠΛΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 8442A (4)
Υπερωριακή Απασχόληση του προσωπικού του 

Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών για 

το έτος 2023.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Β’ «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 

υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. 
του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές δι-
ατάξεις» του ν. 4354/2015 (Α’ 176),

β) της υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκυ-
κλίου του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015»,

γ) του ν. 645/1977 «Περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Πολιτι-
στικού Κέντρου Δελφών» (ειδικότερα των άρθρων 2 και 
3), του π.δ. 22/2021 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών» 
(Α’ 53) και του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις 
πολιτιστικής ανάπτυξης» (Α’ 271) (ειδικότερα της περ. α 
της παρ. 2 του άρθρου 7),

δ) της περ. 1 του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 περί έγκρισης της υπερωριακής εργασί-
ας του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. από το Διοικητικό τους 
Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο,

ε) την από 25.11.2022 εξουσιοδότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελ-
φών προς τον Διευθυντή του Ε.Π.Κε.Δ.,

2. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την ως άνω 
αποζημίωση, ύψους συνολικά 22.000,00 ευρώ, έχει προ-
βλεφθεί και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπο-

λογισμού του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών 
έτους 2023, στους αντίστοιχους κωδικούς μισθοδοσίας:

Εγκρίνουμε για το έτος 2023 την υπερωριακή, νυκτε-
ρινή και κατά τις Κυριακές- εξαιρέσιμες ημέρες απασχό-
ληση, για είκοσι (20) εργαζομένους αορίστου χρόνου και 
για επτά (7) εργαζομένους ορισμένου χρόνου, προκει-
μένου να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες υπηρεσιακές 
ανάγκες, για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας, του 
Συνεδριακού Κέντρου, του Υπαίθριου Θεάτρου και του 
Ξενώνα στους Δελφούς, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 
για την πραγματοποίηση συνεδρίων και εκδηλώσεων πο-
λιτιστικού περιεχομένου στους Δελφούς και την Αθήνα, 
καθώς και τη διάθεση των χώρων και των υπηρεσιών του 
για τους ανωτέρω σκοπούς, ως εξής:

Α) ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ του 2023:
α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με 

αμοιβή, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
β) Την νυχτερινή εργασία με αμοιβή, μέχρι διακόσιες 

σαράντα (240) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτι-
κής κατά την εβδομάδα εργασίας και ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, ανά υπάλληλο.

γ) Την εργασία Κυριακών-εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά εβδομάδα εργα-
σίας και ενενήντα έξι (96) ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, 
ανά υπάλληλο.

Β) ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2023:
α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με 

αμοιβή, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
β) Την νυχτερινή εργασία με αμοιβή, μέχρι διακόσιες 

σαράντα (240) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτι-
κής κατά την εβδομάδα εργασίας και ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, ανά υπάλληλο.

γ) Την εργασία Κυριακών-εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά εβδομάδα εργα-
σίας και ενενήντα έξι (96) ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, 
ανά υπάλληλο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2023 και μέχρι 
31.12.2023. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Διευθυντής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΦΑΣ 

   Ι 

 Αριθμ. απόφ. 10-374 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2023.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τον ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (Α’ 191).
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2. Τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΚ (Β’ 461/2014).
3. Τον ν. 4354/2015 (Α’ 176) και ιδιαίτερα το άρθρο 20 

’’Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου’’.

4. Τη σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό έτους 
2023.

5. Την ανάγκη για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
δικτύων και αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευ-
σης της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., για την άμεση αποκατάσταση 
βλαβών στις εγκαταστάσεις - σωληνώσεις των δικτύων 
ύδρευσης και αποχέτευσης, των Η/Μ εγκαταστάσεων 
αυτών, καθώς και των εγκαταστάσεων των Βιολογικών 
Καθαρισμών της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., ώστε να εξασφαλίζεται 
η κατά το δυνατόν αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων 
από θραύση σωλήνων ύδρευσης, εκροή - διαρροή λυ-
μάτων αποχέτευσης αλλά και η συνεχή υδροδότηση των 
δημοτών, αποφασίζει:

- Εγκρίνει την Υπερωριακή Απασχόληση του προσω-
πικού της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ για το έτος 2023, για την απρό-
σκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, 
των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων βιολογικών 
καθαρισμών της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ, την άμεση αποκατά-
σταση διακοπών και βλαβών του δικτύου ύδρευσης, 
για την αδιάκοπη υδροδότηση των δημοτών, την απο-
κατάσταση των βλαβών των δικτύων αποχέτευσης, για 
την πρόληψη πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων 
και προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και την επι-
βεβλημένη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία 
των λοιπών τμημάτων της Επιχείρησης, ως ακολούθως:

1) 120 ώρες για κάθε εργαζόμενο ανά εξάμηνο του 
έτους 2023 έως 120 εργαζόμενους.

2) 96 ώρες, πέρα της υποχρεωτικής, για κάθε εργαζό-
μενο, ανά εξάμηνο του έτους 2023 έως 90 εργαζομένων 
της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. που θα απασχοληθούν κατά τις Κυ-
ριακές, εξαιρέσιμες ή κατά τις Νυκτερινές ώρες.

- Για την εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες και τις 
Νυκτερινές ώρες θα απασχοληθούν 120 εργαζόμενοι 
με συνολικό ανώτατο όριο ανά εργαζόμενο 1.400 ώρες.

- Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλή-
λων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύνα-
ται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν 
οι ανάγκες της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.

- Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, 
με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γί-
νει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά 
εργαζόμενο.

- Τα υπηρεσιακά σημειώματα που εκδίδονται σε εκτέ-
λεση της απόφασης αυτής με την πραγματοποιηθείσα 
υπερωριακή εργασία θα βεβαιώνονται ανά μήνα για 
κάθε Τμήμα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και θα θεω-
ρούνται από τον Γενικό Διευθυντή.

- Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων 
ποσού 170.000 Ευρώ έχει προβλεφθεί στον Προϋπολο-
γισμό ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. οικ. έτους 2023 (Σχετική βεβαίωση 
Οικον. Τμήματος υπ’ αρ. 11351/10-11-2022) και θα βα-
ρύνει τους Κωδικούς 60.00.020.000 ’’Αμοιβές υπερωρι-
ακής απασχόλησης προσωπικού’’ με ποσό 170.000 € και 
60.03.000.000 ’’Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού’’ με 
ποσό 46.000 €.

- Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώ-
σεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

- Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περεταίρω ενέρ-
γειες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 16 Νοεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος 

ΜΕΡΟΠΗ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΥΔΡΑΙΟΥ   
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*02065492112220008*

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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