
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των στοιχείων των περιπτώσεων α 
έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 
(Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον 
έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Δι-
ανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία 
ηλεκτροδότησης.

2 Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόλη-
ση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας 
κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες των εργάσιμων, και Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες για το A’ Εξάμηνο του έτους 2022 
για το προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος 
Π.Ε. Λάρισας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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Καθορισμός των στοιχείων των περιπτώσεων α 
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(Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον 

έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Δι-

ανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικα-

σία ηλεκτροδότησης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομη-

μένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδί-
ως, την παρ. 4 του άρθρου 47Α αυτού, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 62 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) και την παρ. 1 
του άρθρου 33 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
46 του ν. 4811/2021 (Α’ 108).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενι-
κής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων.» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών (Α’ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». (Α’ 2)

11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

13. Την υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67864/8352 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περι-
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βάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων μετα-
κλητού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώ-
των Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 510/2019).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/40871/1630 απόφα-
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετα-
βίβαση Αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωνσταντίνου Σκρέκα» (Β’ 2073/2021).

16. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης
σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, απαιτούνται τα ακόλου-
θα δικαιολογητικά και στοιχεία:

1. Για κτίσματα, εγκαταστάσεις και κατασκευές οι οποί-
ες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης εκτέλεσης οικο-
δομικών εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης 
(οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής 
κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.λπ.):

α) Για την περίπτωση προσωρινής σύνδεσης/εργοτα-
ξιακής ηλεκτροδότησης, όπου απαιτείται, υποβάλλονται 
τα κάτωθι:

αα) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του 
έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, για την ανάθεση της δια-
χείρισης της αίτησης σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή 
τεχνική εταιρεία,

αβ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδο-
μένα για τον εντοπισμό του,

αγ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος 
το νόμιμο δικαίωμα,

αδ) τα στοιχεία νομιμότητας ιδιοκτησίας/κτιρίου/κα-
τασκευής (οικοδομική άδεια, άδεια δόμησης, έγκριση 
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικής 
κατασκευής κ.λπ.).

β) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής 
ηλεκτροδότησης, υποβάλλονται επιπροσθέτως, πέραν 
των ανωτέρω, τα κάτωθι:

βα) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον 
οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτρο-
δότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου,

ββ) η θεώρηση της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμη-
σης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4495/2017. Στην 
περίπτωση αιτημάτων ηλεκτροδότησης πράξεων εκτέ-
λεσης οικοδομικών εργασιών που έχουν χορηγηθεί από 
αρμόδια όργανα του άρθρου 31 του ν. 4495/2017, πλην 
της οικείας ΥΔΟΜ, όπως την Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας, τις Υπηρεσίες Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων, 
τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών, 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την ανώ-
νυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές», τις 
Διευθύνσεις Ελέγχου Κατασκευής Έργων, την Εκκλησία 
της Ελλάδος και την Εκκλησία της Κρήτης για την ηλε-
κτροδότηση Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Μητροπολι-
τικών Μεγάρων, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κ.λπ, 
υποβάλλεται, θεωρημένη, η εκδοθείσα οικοδομική άδεια 
από τα ως άνω όργανα και φορείς.

Σε περίπτωση που έχει αποπερατωθεί αυτοτελές τμή-
μα της οικοδομής ή των οικοδομών (π.χ. διαμέρισμα, 
κατάστημα, κ.λπ.) τα ως άνω στοιχεία της περίπτωσης 
β’ αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα.

γ) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλε-
κτροδότησης κατασκευών ή εγκαταστάσεων οι οποίες 
δεν έχουν εκτελεστεί με οικοδομική άδεια ή άδεια δό-
μησης, αλλά σύμφωνα με άλλη διοικητική πράξη εκτέ-
λεσης οικοδομικών εργασιών (όπως έγκριση εργασιών 
δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών 
κεραίας, κ.α.) υποβάλλεται, πέραν των αναφερόμενων 
στην παράγραφο α, η πράξη ολοκλήρωσης των εργασι-
ών ή το θετικό πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης, εφόσον προ-
βλέπονται, άλλως Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού 
για την ολοκλήρωση των εργασιών.

δ) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλε-
κτροδότησης κτηνοτροφικών στέγαστρων της υπ’ αρ. 
5888/3.2.2004 κοινής απόφασης των Υφυπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
Γεωργίας, «Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιο-
λογητικών για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και 
εγκατάστασης κτηνοτροφικών στέγαστρων με σκελετό 
θερμοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στέγαστρων» 
(Β’ 355), υποβάλλεται η θεωρημένη έγκριση της κατα-
σκευής από την αρμόδια ΥΔΟΜ.

ε) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλε-
κτροδότησης κατασκευών και εγκαταστάσεων που είναι 
αυθαίρετες, υποβάλλεται ελλείψει της απαιτούμενης οι-
κοδομικής άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομι-
κών εργασιών, είτε η βεβαίωση υπαγωγής σε διατάξεις 
αναστολής επιβολής κυρώσεων, συνοδευόμενη από το 
αποδεικτικό καταβολής τουλάχιστον της πρώτης δόσης 
του ενιαίου ειδικού προστίμου, είτε η απόφαση εξαίρε-
σής τους από την κατεδάφιση.

2. Για εγκαταστάσεις και κατασκευές, οι οποίες προϋ-
ποθέτουν την έκδοση εγκριτικής πράξης από τον αρμό-
διο κατά περίπτωση πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο 
ΟΤΑ, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδε-
σης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:

α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του 
φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθε-
ση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης 
σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,

β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δε-
δομένα για τον εντοπισμό της

γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δι-
καίωμα

δ) τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ολο-
κλήρωση των εργασιών,

ε) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον 
οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτρο-
δότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου, εφόσον απαιτείται,
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στ) τα στοιχεία νομιμότητας της κατασκευής (βεβαί-
ωση, άδεια, ή έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας 
Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας). 

Ειδικότερα:
i. Στην περίπτωση φωτεινών επιγραφών, προσκο-

μίζεται η άδεια του οικείου Δήμου σύμφωνα με τον 
ν. 2946/2001 (Α’ 224).

ii. Στην περίπτωση κατασκευών και εγκαταστάσεων 
σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών, υποβάλλεται έγ-
γραφο, με το οποίο εγκρίνεται η αντίστοιχη μελέτη από 
την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της Περιφέρειας 
ή του Δήμου.

iii. Στην περίπτωση αρδευτικών εγκαταστάσεων, κατα-
τίθεται ειδικό δελτίο από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτι-
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.

iv. Στην περίπτωση ηλεκτροδότησης φωτεινών σημα-
τοδοτών, υποβάλλεται έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσι-
ών του Δήμου ή της Περιφέρειας, σε αντιστοιχία με την 
αρμοδιότητα επί του δρόμου, επί του οποίου τοποθε-
τείται ο σηματοδότης.

3. Για ειδικές κατασκευές και εγκαταστάσεις, οι οποίες 
προϋποθέτουν την έκδοση πράξης λοιπών δημόσιων 
Υπηρεσιών και φορέων, υποβάλλονται για την περίπτωση 
οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:

α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του 
φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθε-
ση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης 
σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,

β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δε-
δομένα για τον εντοπισμό της,

γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δι-
καίωμα,

δ) τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ολο-
κλήρωση των εργασιών,

ε) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον 
οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτρο-
δότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου, εφόσον απαιτείται.

στ) τα στοιχεία νομιμότητας της κατασκευής (βεβαίω-
ση, άδεια, ή έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπη-
ρεσίας του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας). Ειδικότερα:

i. Στην περίπτωση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 
που διαμορφώνονται, υποβάλλεται βεβαίωση ότι πε-
ρατώθηκαν τα έργα διαμόρφωσης από τον αντίστοιχο 
κατά περίπτωση φορέα, σύμφωνα με μελέτες εγκεκριμέ-
νες από Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ή νομικά πρόσωπα ή την Εταιρεία Ενοποίησης 
Αρχαιολογικών Χώρων αντιστοίχως.

ii. Στην περίπτωση στάσεων, στέγαστρων, σταθμαρχεί-
ων, εποπτειών, εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβούκλιων ανα-
μονής οδηγών καθώς και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις 
του ΟΟΣΑ, υποβάλλεται το οικείο έγγραφο του ΟΟΣΑ.

iii. Στην περίπτωση Υ/Σ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., υποβάλλεται 
σχετικό έγγραφο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.. 

iv. Στην περίπτωση αρχαιολογικών εγκαταστάσεων 
και μνημείων, υποβάλλεται έγγραφο του Προϊσταμένου 
των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Νεότερων Μνημείων και των 
Υπηρεσιών Νεώτερων Μνημείων, και Τεχνικών Έργων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

v. Στην περίπτωση κτισμάτων και εγκαταστάσεων 
εντός των συνόρων του Αγίου Όρους, υποβάλλεται 
έγγραφο του Κέντρου Διαφύλαξης της Αγιορείτικης 
Κληρονομιάς.

4. Για εγκαταστάσεις και κατασκευές για τις οποίες 
δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης 
εκτέλεσης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή άλλης 
πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών υποβάλλεται 
για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλε-
κτροδότησης, έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δό-
μησης στο οποίο βεβαιώνεται ότι για τη συγκεκριμένη 
εργασία δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και οι υπόψη 
κατασκευές και εγκαταστάσεις δύνανται να ηλεκτρο-
δοτηθούν.

Στην παραπάνω περίπτωση εμπίπτουν, περίπτερα 
αναπήρων πολέμου, σταθμαρχεία, τεχνικά έργα και εγκα-
ταστάσεις ύδρευσης - αποχέτευσης- άρδευσης Δήμων 
και Κοινοτήτων, μάνδρες οικοδομικών υλικών, λατομεία - 
μεταλλεία, τροχογραφεία της ΕΛΠΑ, τροχόσπιτα του Ιν-
στιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, 
καντίνες, χώροι παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγη-
τού και ποτών επί του δρόμου (street food), θερμοκήπια, 
αναμεταδότες της ΕΡΤ, πλατείες, οδοί και πάρκα, καθώς 
και αντλίες μη αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

5. Για τις υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθί-
στανται είτε σε υφιστάμενα ήδη ηλεκτροδοτούμενα κτί-
ρια της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) 
είτε σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλο-
νται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής 
ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:

α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου 
του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την 
ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή 
αίτησης,

β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δε-
δομένα για τον εντοπισμό της,

γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δι-
καίωμα,

δ) υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου μηχανικού στην οποία 
δηλώνει πως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σημεί-
ων επαναφόρτισης Η/Ο έχει διενεργηθεί σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο Ελ-
ληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, και είναι ολοκληρωμένες.

Επιπλέον των ανωτέρω υποβάλλονται:
i. για κοινόχρηστες υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που 

εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους ή/και κοινόκτητους 
χώρους υφιστάμενου κτιρίου σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 22, ν. 4710/2020 (Α’ 142), τεχνική έκθεση 
ηλεκτρολόγου/ηλεκτρολόγου μηχανικού στην οποία συ-
μπεριλαμβάνονται η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του 
συνόλου της εγκατάστασης.

ii. για υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστα-
νται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους εντός οικι-
σμού, σχέδιο κάτοψης, υπογεγραμμένο από τον εξου-
σιοδοτημένο μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα 
με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο εμφαίνεται 
η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σημείων επαναφόρ-
τισης Η/Ο με την αντίστοιχη υποδομή καλωδίωσης και 
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του χώρου στάσης 
και στάθμευσης.
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Άρθρο 2 
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και 
έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης 
της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέ-
λειας γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος 
“e-Άδειες”.

Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής εισάγει αίτηση με τα 
στοιχεία του άρθρου 1 στο πληροφοριακό σύστημα και 
επιλέγει την αρμόδια για τη θέση της κατασκευής ΥΔΟΜ. 
Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
και μετά από υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της 
αίτησης για την ορθότητα, εγκυρότητα και πληρότητα 
των υποβαλλόμενων στοιχείων, ο μηχανικός υποβάλλει 
την αίτηση και το σύστημα εκδίδει αυτόματα τη βεβαί-
ωση, στην οποία αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της και 
λαμβάνει μοναδικό αριθμό.

Στις περιπτώσεις για τις οποίες η πράξη εκτέλεσης 
οικοδομικών εργασιών ή τυχόν αναθεωρήσεις/ενημε-
ρώσεις αυτής έχουν εκδοθεί μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος “e-Άδειες”, η αίτηση για τη βεβαίωση δια-
συνδέεται ηλεκτρονικά με την προγενέστερη πράξη με 
δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία αυτής.

Άρθρο 3 
Ισχύς βεβαίωσης - 
Έντυπο βεβαίωσης

Η ισχύς της βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες 
από την ημερομηνία έκδοσής της και αναγράφεται επί 
των εντύπων των βεβαιώσεων οριστικής ή προσωρι-
νής σύνδεσης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το 
χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης η αίτηση του 
άρθρου 2 επανυποβάλεται, με αντίστοιχη ανανέωση 
του χρόνου ισχύος της.

Η ανωτέρω βεβαίωση χρησιμοποιείται και για τη σύν-
δεση της ιδιοκτησίας/κτιρίου με το δίκτυο ύδρευσης.

Άρθρο 4 
Διαδικασία ελέγχου 
από τις  Υπηρεσίες Δόμησης

Η αρμόδια ΥΔΟΜ έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό 
σύστημα και διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των βε-
βαιώσεων σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20 
%) ετησίως. Ο έλεγχος αφορά την πληρότητα των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης ελλείψεων ή σφαλμάτων, ο μηχανικός κα-
λείται, όπως εντός δύο (2) μηνών προσκομίσει, διορθώ-
σει ή διευκρινίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση 
άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η ΥΔΟΜ 
ανακαλεί τη βεβαίωση και ενημερώνει αμελλητί τον Δι-
αχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Άρθρο 5
Τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών 
αρχείων των δικαιολογητικών

Στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης της βεβαίω-
σης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας υποβάλ-

λονται ηλεκτρονικά ψηφιακά αρχεία περιγραφικών 
δεδομένων, όπου απαιτούνται βάσει του άρθρου 1 
του παρόντος, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων 
περιγράφονται στην  παρ.2 του άρθρο 19 υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 υπουργικής απόφασης 
(Β’ 3136/2018).

Άρθρο 6 
Όροι πρόσβασης και διάθεσης 
στο πληροφοριακό σύστημα και 
στις ηλεκτρονικές πληροφορίες

Για τα δικαιώματα χρήσης, τη διαδικασία εγγραφής 
και τον τρόπο πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα 
έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της 
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 υπουργικής από-
φασης(Β’ 3136/2018).

Η διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, οι όροι πρόσβασης 
και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, τις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες και τα δεδομένα περιγράφονται 
στο άρθρο 17 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 
υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).

Άρθρο 7
Ορισμοί και προδιαγραφές πληροφοριακού 
συστήματος και διαλειτουργικότητας 
με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα

Για τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυ-
ξης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος 
καθώς και τις γεωχωρικές πληροφορίες, τα δεδομένα, 
τα μεταδεδομένα, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πα-
ρέχονται από το σύστημα ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 13 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 
υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).

Το πληροφοριακό σύστημα ακολουθεί κανόνες και 
πρότυπα για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότη-
τα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμο-
γές, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφασης και σύμ-
φωνα με τα ισχύοντα δυνάμει του ν. 4727/2020.

Το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης της βεβαίωσης 
σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας θα έχει πρόσβα-
ση για μεταφορά δεδομένων με όρους διαλειτουργικό-
τητας με σχετιζόμενα διαθέσιμα πληροφοριακά συστή-
ματα (πχ. σύστημα δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών 
ν. 4495/2017) και ιδίως με το αντίστοιχο πληροφοριακό 
σύστημα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης των δεδομένων 
υλοποιείται και η διαδικασία ενημέρωσης του Διαχει-
ριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στις περιπτώσεις ανάκλησης ή και εν γένει 
παύσης ισχύος της βεβαίωσης σύνδεσης.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις διαχειριστή του πληροφοριακού 
συστήματος και τέλος ανταπόδοσης για 
την έκδοση κάθε βεβαίωσης σύνδεσης

1. Οι γενικές υποχρεώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδας (ΤΕΕ), ως διαχειριστή του πληροφοριακού 
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συστήματος έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας, είναι οι ακόλουθες:

α) να υποστηρίζει την λειτουργία του πληροφορια-
κού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχοντας 
διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, 
προσαρμογές αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε 
απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκο-
πτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρούσα,

β) να μεριμνά για τη συντήρηση του εξοπλισμού και 
του λογισμικού του συστήματος, προκειμένου να εξα-
σφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια,

γ) να προσαρμόζει τις λειτουργίες του πληροφορι-
ακού συστήματος σε τυχόν αλλαγές της νομοθεσίας 
και, εφόσον απαιτηθεί, να προβαίνει σε αναβαθμίσεις 
και προσθήκες λειτουργικότητας, σύμφωνα με οδηγίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ε) να αναλαμβάνει την υποστήριξη των χρηστών και 
των αρμόδιων υπηρεσιών στη λειτουργία και χρήση 
του συστήματος.

2. Ο διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος 
έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης, για την άσκηση των 
ανωτέρω υποχρεώσεων, δικαιούται την είσπραξη πο-
σοστού ανταπόδοσης, το οποίο ορίζεται σε 10€ ανά 
εκδιδόμενη βεβαίωση.

Άρθρο 9
Έναρξη λειτουργίας

1. Η διαδικασία της παρ.  1 του άρθρου 47Α του 
ν. 4495/2017 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή μετά την πά-
ροδο έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

2. Δύναται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) να τίθεται σε πι-
λοτική λειτουργία η έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης 
με τα δίκτυα στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες» 
και προ της αναφερόμενης στην παρ. 1 του παρόντος 
προθεσμίας.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος  Υφυπουργός Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΡΕΚΑΣ  ΤΑΓΑΡΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΑΗΣ

    Αριθμ. 512869 (2)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόλη-

ση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας 

κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις νυχτε-

ρινές ώρες των εργάσιμων, και Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες για το A’ Εξάμηνο του έτους 2022 

για το προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος 

Π.Ε. Λάρισας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282, 283 του ν. 3852/2010 

“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

2. Το ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 129 (Α’ 222/2010) «Οργανισμός της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας» και την υπ’ αρ. 15840/156612 περί 
ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης (Β’ 4788/2018).

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 και του δεύ-
τερου εδαφίου της παρ. 18 του άρθρου 15 του ν. 2503/ 
1997 (Α΄ 107)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α’ 
297), σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η καθιέρωση 
εργασίας με αμοιβή πέρα από τις ώρες υποχρεωτι-
κής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχι-
ακών, έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

6. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
7. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.Κ. «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δη-
μοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
πρώτου και δεύτερου βαθμού κ.α». 

8. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 παρ. 7 του
ν. 2738/1999 (Α΄ 180).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015,«Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

10. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 
4354/2015 (Α’176)».

11. Την υπ’ αρ. 26/2019 (26-06-2019) απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ανα-
κηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες 
και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί Περιφερειακοί Σύμ-
βουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο από 
01-09-2019 έως 31-12-2023.

12. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 (Α’ 85) «Ρυθμίσεις 
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο-
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ» άρθρο 5 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 
του ν. 3852/2010.
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13. Την υπ’ αρ. 2042/18063/15-2-2019 (Β’ 694) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας, περί καθορισμού ωραρίου εργασίας 
σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας’.

14. Την υπ’ αρ. 511594/23-12-2021 Βεβαίωση ύπαρξης 
πιστώσεων υπερωριακής εργασίας Α’ εξαμήνου έτους 
2022 της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

15. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Λάρισας της Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση των οποίων 
θα απασχοληθεί το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.

16. Το γεγονός ότι κατά το έτος 2022 από το προσωπικό 
που υπηρετεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Λάρισας της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας δέκα (10) υπάλληλοι απαιτείται να 
εργάζονται υπερωριακά για κάλυψη επειγουσών υπηρεσι-
ακών αναγκών και κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες 
καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίμων, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων,

αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-

σχόληση κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες των εργάσιμων, και Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, δέκα (10) υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος Π.Ε. Λάρισας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας για 
το Α’ Εξάμηνο του έτους 2022, λόγω κάλυψης αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες και κατά τις νυχτερινές ώρες των 
εργάσιμων, και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το Α’ 
εξάμηνο του έτους 2022, για δέκα (10) υπαλλήλους που 
υπηρετούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Λάρισας της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας, ως κατωτέρω:

Υπερωρίες:
Δέκα (10) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες το μήνα για 

κάθε υπάλληλο για έξι (6) μήνες= 10Χ20Χ6= 1.200 ώρες.
Νυχτερινά:
Δέκα (10) υπάλληλοι με δέκα έξι (16) ώρες το μήνα για 

κάθε υπάλληλο για έξι (6) μήνες= 10Χ16Χ6=960 ώρες.
Κυριακές - Εξαιρέσιμα:
Δέκα (10) υπάλληλοι με δέκα έξι (16) ώρες το μήνα για 

κάθε υπάλληλο για έξι (6) μήνες = 10Χ16Χ6= 960 ώρες.
Γ) Οι έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του 

Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Λάρισας της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας αναλυτικά περιγράφονται ως εξής:

-Εποχικές:
1. Αντιμετώπιση καταγγελιών για αέρια ρύπανση λόγω 

καύσης ακατάλληλων υλικών κ.λ.π με αυτοψίες και τη χρή-
ση ειδικού οργάνου (καπνόμετρου) καθ’ όλη την διάρκεια 
του 24ωρου.

2. Διενέργεια ηχομετρήσεων για τον έλεγχο θορύβου 
σε δραστηριότητες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
με τη χρήση ηχόμετρου.

3. Παρακολούθηση σταθμού μέτρησης αιωρούμενων 
σωματιδίων, δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και ενη-
μέρωσή του.

4. Έλεγχος τουριστικών καταλυμάτων της Π.Ε. Λάρισας 
σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων τους κατόπιν των 
εγγράφων του Ε.Ο.Τ. και κατόπιν καταγγελιών.

-Έκτακτες:
1. Έκτακτοι έλεγχοι σε δραστηριότητες για την εφαρμο-

γή και τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων 
μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

2. Συμμετοχή σε κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλ-
λοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) για περιβαλλοντικές παραβάσεις (αυτο-
ψίες έπειτα από καταγγελίες σε δραστηριότητες έργων και 
δραστηριοτήτων και μετά το πέρας του ωραρίου, σύνταξη 
εγγράφων, επιβολή διοικητικών κυρώσεων κ.α).

3. Κλήσεις υπαλλήλων ως μάρτυρες για εκδίκαση υπο-
θέσεων περιβαλλοντικής ρύπανσης στα Διοικητικά Δι-
καστήρια.

4. Συμμετοχή σε δειγματοληψίες με αδειοδοτημένο 
εργαστήριο για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ρύπαν-
σης(υγρών - στερεών κ.α)

5. Νέα διαδικασία για την Περ/κή Αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων (Β’ 436/2019) της 4ης Ομάδας Συ-
στήματα περιβαλλοντικών Υποδομών (Βεβαιώσεις χω-
ροθέτησης κ.λπ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/13.1.2012 
υπουργική απόφαση (Β’ 21) “Κατάταξη δημόσιων και ιδι-
ωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες.

-Επείγουσες: 
1. Έλεγχος καταγγελιών για περιβαλλοντική ρύπανση 

ποταμών, ρεμάτων κ.λπ.
2. Προετοιμασία σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και 

παρουσίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο εισηγήσεων 
έργων και δραστηριοτήτων μετά το πέρας του ωρα-
ρίου.

3. Απάντηση προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστή-
ρια στο πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων καταγγελιών 
εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την 
υπηρεσίας.

4. Περιφερειακός Σχεδιασμός Για Την Προσαρμογή Στην 
Κλιματική Αλλαγή και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ 
Θεσσαλίας.

5. Ενίσχυση Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμο-
σφαιρικής Ρύπανσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

6. Εθνικό Σχέδιο και προγράμματα Τακτικών Περιβαλ-
λοντικών Επιθεωρήσεων.

7. Έλεγχοι περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων ή 
δραστηριοτήτων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερο-
μηνία λόγω ένταξης τους σε προγράμματα ΕΣΠΑ, ΑΔΜΗΕ 
κ.λπ.

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλ-
λήλους θα γίνει με απόφαση, ανάλογα με τις εκάστοτε 
παρουσιάζοντες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμ-
μένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
έτους 2022.
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Η δαπάνη, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού του οικονομικού έτους 2022, του Φορέα 073 
και των ΚΑΕ 0511 και 0512. 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί-
ζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. 
Λάρισας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 24 Δεκεμβρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   
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*02065483112210008*

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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