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ΘΕΜΑ :  πγθξόηεζε εκείσλ Τπνζηήξημεο Αλάξηεζεο Γαζηθνύ Υάξηε (ΤΑΓΥ) ηνπ ζπλόινπ 

πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Σξηθάισλ ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ. 

  

 

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

 ΘΕΑΛΙΑ – ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηζρύεη 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 138/2010  (Α΄ 231) «Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο», όπσο ηζρύεη 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3528/2007 (Α΄26) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 θαη 28Α ηνπ λ. 4325/2015 (Α΄ 47) «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο 

Γηνίθεζεο-Καηαπνιέκεζε γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε 

αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη. 

5. Σελ αξηζ. 92801/31-12-2020 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΤΟΓΓ 1094) πεξί 

«Απηνδίθαηεο απαιιαγήο ηνπ Νηθνιάνπ Νηίηνξα ηνπ Δπαγγέινπ από ηα θαζήθνληα ηνπ 

πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο θαη νξηζκνύ 

αζθνύληνο θαζήθνληα πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο 

Διιάδαο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνο 10 ηνπ λ. 3889/2010 (Α΄ 182) «Υξεκαηνδόηεζε 

Πεξηβαιινληηθώλ Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κύξσζε Γαζηθώλ Υαξηώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη. 

7. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 θαη 50 ηνπ λ. 4685/2020 (Α΄ 92) «Δθζπγρξνληζκόο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ησλ Οδεγηώλ 

2018/844 θαη 2019/692 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο». 

8. Σελ αξηζ. 146776/2459/21-10-2016 (Β΄ 3532) απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο «Καζνξηζκόο ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ παξάγξαθν 1 εδάθηα 

β΄, γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3889/2010 όπσο ηζρύεη» όπσο ηζρύεη, θαη εηδηθόηεξα ην 

θεθ. 4 «ΖΜΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΟΤ ΓΑΗΚΟΤ ΥΑΡΣΖ» απηήο. 
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9. Σελ αξηζ. 143792/1794/3-8-2016 (Β΄ 2750) απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εηδηθό 

δηθηπαθό ηόπν αλάξηεζεο δαζηθώλ ραξηώλ θαη ππνβνιήο αληηξξήζεσλ. 

10. Σελ αξηζ. 143783/1597/20-7-2016 εγθύθιην Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο «Καηάξηηζε, αλάξηεζε, θύξσζε δαζηθώλ ραξηώλ». 

11. 123007/3541/21.12.2020 (ΑΓΑ:Χ9ΧΓ4653Π8-ΕΦ2) εγθύθιην Γεληθνύ Γξακκαηέα Φπζηθνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ ηνπ Τ.Π.ΔΝ. «Πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ δαζηθνύ 

ράξηε». 

12. Σελ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΓΔΤ/2344/83/12.01.2021 (ΑΓΑ:ΦΓ364653Π8-Κ0Ξ) εγθύθιην ηεο 

Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γαζώλ θαη Γαζηθνύ Πεξηβάιινληνο «Πξνγξακκαηηζκόο Αλαξηήζεσλ 

Γαζηθώλ Υαξηώλ». 

13. Σελ αξηζ. 3295/104/14-1-2021 (ΑΓΑ:ΧΤΓΓ4653Π8-ΛΔΓ) εγθύθιην ηνπ Τθππνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο «Αλάξηεζε αλακνξθσκέλσλ δαζηθώλ ραξηώλ, ζε εθαξκνγή 

ηεο παξ. 10 άξζξνπ 48 λ. 4685/2020». 

14. Σελ αξηζ. 24968/8-2-2021 (Α∆Α: 6Β9ΘΟΡ10-ΜΓΠ) απόθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Ν. 

Σξηθάισλ «Θεώξεζε ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε ηνπ ζπλόινπ πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηεο Γ/λζεο 

Γαζώλ Σξηθάισλ ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ». 

15. Σν αξηζ. 22308/4-2-2021 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Ν. Σξηθάισλ «Πξόηαζε 

ζπγθξόηεζεο ησλ .Τ.Α.Γ.Υ. ελόςεη ηεο επηθείκελεο Αλάξηεζεο ηνπ αλακνξθσκέλνπ 

δαζηθνύ ράξηε, ζε εθαξκνγή ηεο παξ.10 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4685/2020, ηνπ ζπλόινπ ηεο 

πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Σξηθάισλ ηεο ΠΔ Σξηθάισλ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο». 

 

Αποφασίζουμε: 
 

Σε ζπγθξόηεζε δύν (2) εκείσλ Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ηνπ Γαζηθνύ Υάξηε 

(ΤΑΓΥ) ηνπ ζπλόινπ πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Σξηθάισλ ηεο Π.Δ. 

Σξηθάισλ, πνπ ζεσξήζεθε κε ηελ αξηζ. 24968/8-2-2021 (Α∆Α: 6Β9ΘΟΡ10-ΜΓΠ) απόθαζε ηεο 

Γ/λζεο Γαζώλ Ν. Σξηθάισλ, σο εμήο: 

1. ΤΑΔΥ ΣΡΙΚΑΛΩΝ, κε έδξα ηε Γ/λζε Γαζώλ Ν. Σξηθάισλ (3
νο 

όξνθνο, γξαθείν 3), 

ηαρ. δ/λζε Κνινθνηξώλε 30, ηαρ. θώδηθαο 42132 Σξίθαια, ηει. επηθνηλσλίαο 24310 63461, 24310 

63466 θαη 2431063481 θαη δ/λζε ει. ηαρπδξνκείνπ (email): syadx.trikalon@apdthest.gov.gr 

Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ΣΡΗΚΑΛΧΝ νξίδεηαη ν Νηθόιανο Μάληνο, εηδηθόηεηαο 

ΠΔ Γεσηερληθώλ-Γαζνιόγσλ, ππάιιεινο ηνπ Γαζαξρείνπ Σξηθάισλ, κε αλαπιεξώηξηα ηε Βαζηιηθή 

Κνπηζνύθε, εηδηθόηεηαο ΣΔ Γαζνπόλσλ ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Ν. Σξηθάισλ. 

Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο νξίδεηαη ν Βαζίιεηνο Επγνγηάλλεο, εηδηθόηεηαο ΣΔ Γαζνπόλσλ, 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Ν. Σξηθάισλ. 

Σν ινηπό ζηειερηαθό πξνζσπηθό απαξηίδεηαη από ηελ Υξπζνύια Κνπθνπηζέινπ, 

εηδηθόηεηαο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Ν. Σξηθάισλ. 

Χο σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ΣΡΗΚΑΛΧΝ νξίδεηαη ε 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο. 

2. ΤΑΔΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, κε έδξα ηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Καιακπάθαο, ηαρ. 

δηεύζπλζε Οκνγελώλ Ακεξηθήο 1, ηαρ. θώδηθαο 42200 Καιακπάθα, ηει. επηθνηλσλίαο 24320 22410 

θαη 24320 22415 θαη δ/λζε ει. ηαρπδξνκείνπ (email): syadx.kalampakas@apdthest.gov.gr 

Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ νξίδεηαη ν Παλαγηώηεο 

Εαραξόπνπινο, εηδηθόηεηαο ΠΔ Γεσηερληθώλ-Γαζνιόγσλ, ππάιιεινο ηνπ Γαζαξρείνπ 

Καιακπάθαο. 

 Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο νξίδεηαη ν Αιέμηνο Γθίθαο, εηδηθόηεηαο ΠΔ Γεσηερληθώλ-

Γαζνιόγσλ, ππάιιεινο ηνπ Γαζαξρείνπ Καιακπάθαο. 
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Σν ινηπό ζηειερηαθό πξνζσπηθό απαξηίδεηαη από ηνλ Γεώξγην Αγγέιε, εηδηθόηεηαο ΓΔ 

Γαζνθπιάθσλ, ππάιιειν ηνπ Γαζαξρείνπ Καιακπάθαο. 

Χο σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ νξίδεηαη ε 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ΤΑΓΥ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο αλάξηεζεο ηνπ δαζηθνύ ράξηε 

Π.Δ. Σξηθάισλ. Ζ ππνζηήξημε ησλ ΤΑΓΥ γηα ηελ παξνρή γεληθώλ πιεξνθνξηώλ σο πξνο ην 

πεξηερόκελν ηνπ αλαξηεκέλνπ δαζηθνύ ράξηε, ησλ πξνζεζκηώλ, ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηνλ ηξόπν 

ππνβνιήο αληηξξήζεσλ, ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ εηδηθνύ ηέινπο, θαζώο θαη ηελ παξαιαβή θάζε 

είδνπο αηηήζεσλ, ιήγεη ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΤΑΓΥ παξεθηείλεηαη θαηά είθνζη (20) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ, απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξαιαβήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο αληηξξήζεηο πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά. 

Ζ ρσξηθή αξκνδηόηεηα ησλ ζπληζηνύκελσλ ΤΑΓΥ επεθηείλεηαη θαη θαιύπηεη νιόθιεξε 

ηελ πεξηνρή αλάξηεζεο ηνπ δαζηθνύ ράξηε Π.Δ. Σξηθάισλ γηα ην θαζέλα από απηά.  

Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ΤΑΓΥ ζα παξέρεηαη ε απαξαίηεηε ππνζηήξημε από ην 

Σκήκα Γαζηθώλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Ν. Σξηθάισλ. 

Λόγσ ησλ επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ θαη γηα όζν δηάζηεκα ηζρύνπλ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα 

πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, ηα ΤΑΓΥ δύλαληαη λα δέρνληαη θνηλό, κόλν θαηόπηλ 

πξνεγνύκελνπ ξαληεβνύ, κε βάζε ηνπο ηηζέκελνπο πεξηνξηζκνύο, πνπ ηζρύνπλ αλά πεξηνρή θαη ηηο 

ζρεηηθέο εγθύθιηεο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ 

όζνλ αθνξά ζηα κέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνύ. Οη πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηόλ λα παξέρνληαη θαη ηειεθσληθά ή/θαη ειεθηξνληθά. Γηα 

ηελ ππνβνιή από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο αληίξξεζεο πνπ εμαηξείηαη ηεο θαηαβνιήο ηέινπο, ηα 

ΤΑΓΥ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ ζα παξαιακβάλνπλ 

ειεθηξνληθά ζε ςεθηαθή κνξθή όια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή 

ηεο αηεινύο αληίξξεζεο, καδί κε ηνπο ιόγνπο ηεο αηέιεηαο θαη επηπιένλ ζε ςεθηαθή κνξθή ην 

πνιύγσλν/γεσηεκάρην ηεο έθηαζεο, ηεο νπνίαο ακθηζβεηείηαη ν ραξαθηήξαο θαη ε κνξθή, ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνύζα απόθαζε ζύζηαζεο ησλ ΤΑΓΥ, πξνθεηκέλνπ ε 

ππνβνιή ηεο αληίξξεζεο απηήο, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ, λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαη’ εμαίξεζε, 

από ην πξνζσπηθό ησλ ΤΑΓΥ (13 ζρεηηθό).   

 

 

   Ο αζθώλ θαζήθνληα 

   πληνληζηή 

   Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

   Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο 

    

    

   Κσλζηαληίλνο Λ. Παππάο 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

Γηεύζπλζε Γαζηθώλ Έξγσλ & Τπνδνκώλ  

2. Γεληθή Γηεύζπλζε Γαζώλ θαη Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ 

3. Γ/λζε Γαζώλ Ν. Σξηθάισλ                         

4. Γαζαξρεία: 

 Καιακπάθαο 

 Σξηθάισλ 
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