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-Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
-Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
-Πξντζηάκελν Γηεύζπλζεο ησλ
Τπεξεζηώλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
-Κέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο

Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο
Θέμα: «πκκεηνρή ησλ παξαξηεκάησλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.»
ηελ πξόζθαηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. (5ν ζέκα ηεο 10ε ζπλεδξίαζεο ηεο 6-112014), όπσο ελεκεξσζήθακε από ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο, ζπδεηήζεθαλ ηα έγγξαθα
ηεο Γ/λζεο ΔΓΟΗ ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Ζ απόθαζε
πνπ πάξζεθε - ιακβάλνληαο ππόςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ΔΓΟΗ ηνπ ΤΠΑΑΣ, ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία θαη ην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεύζπλζεο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. – αθνξά ζηε ζύζηαζε κηαο δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπή πνπ ζα αζρνιεζεί κε ην
ζέκα θαη ζα θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ζην λέν Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ ζα πξνθύςεη κεηά
ηηο εθινγέο ρσξίο όκσο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ ηελ επηηξνπή ηα Παξαξηήκαηα ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ..
Γηα έλα ηόζν ζνβαξό ζέκα πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ
ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γεληθόηεξα θα έπρεπε ότι μόνο να ερφηηθούν ηα παραρηήμαηα ηοσ
ΓΕΩΣ.Ε.Ε., αλλά και να ζσμμεηέτοσν ζηη ζσζηαθείζα επιηροπή για ηο θέμα. Για ηο
λόγο ασηό και προκειμένοσ να διαησπώζοσμε ηην άπουη μας, παρακαλούμε όπφς
μας κοινοποιήζεηε ηα έγγραθα ηης Δ/νζης ΕΓΟΙ ηοσ ΤΠΑΑΣ και ηο ενημερφηικό
ζημείφμα ηοσ Προχζηαμένοσ Διεύθσνζης ηφν σπηρεζιών ηοσ ΓΕΩΣ.Ε.Ε..
Δπίζεο ζέινπκε λα ζαο ππελζπκίζνπκε όηη ε ύπαξμε ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
σο απηνηειώλ γξαθείσλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζύκθσλα κε ηνλ Λ.
4178/2013 (άξζξν 54 παξ. 2 α), θαη ιεηηνπξγνύλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή, όπσο απηή είρε
θαζνξηζηεί από ην άξζξν 5 ηνπ Λ.1474/1984 θαη ηηο κεηέπεηηα ππνπξγηθέο απνθάζεηο.
Παξαθαινύκε ινηπόλ γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο θαη αλακέλνπκε ηόζν ηε ζπκκεηνρή ησλ
παξαξηεκάησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή όζν θαη ηελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ.
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