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 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
 Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
 Γεωηερληθνύο θνξείο θαη 

ππεξεζίεο 
 

Θέμα: «Αλνηρηή πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπκκεηνρή Γαζνιόγωλ 

ζηελ ππό ζύζηαζε επηηξνπή ππνβνιήο πξνηάζεωλ γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα 

πνπ απαζρνινύλ ηνλ Γαζνινγηθό θιάδν» 

τεη.: Τπ. Αξηζκ. πξωη. 785 / 20-11-2008 έγγξαθό καο. 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλωηέξω ζρεηηθνύ θαη κε αθνξκή ηελ πιεζώξα ηωλ ηειεπηαίωλ 

εμειίμεωλ ζηα επαγγεικαηηθά ζέκαηα ηωλ Γαζνιόγωλ θαη ζε ζέκαηα δηάξζξωζεο ηωλ 

δαζηθώλ ππεξεζηώλ, ζαο απεπζύλνπκε ηελ παξαθάηω πξόζθιεζε εθδήιωζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

πγθεθξηκέλα, ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Παξαξηήκαηόο καο, απνθάζηζε λα 

ζπζηήζεη κηα επηζηεκνληθή επηηξνπή Γαζνιόγωλ, ε νπνία ζα εμεηάζεη θαη ζα 

κειεηήζεη ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ ζηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ηωλ Γαζνιόγωλ 

θαη ζηε ιεηηνπξγία ηωλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηα ηειεπηαία ζρέδηα λόκνπ πνπ ηίζεληαη 

πξνο δηαβνύιεπζε (π.ρ. γηα ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ζε δαζηθέο εθηάζεηο, ηα λέα 

νξγαλνγξάκκαηα θ.α.) θαζώο θαη ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζνύλ νξηζκέλεο εηαηξείεο 

βιάπηνληαο ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ηωλ δαζνιόγωλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηωλ 

δαζηθώλ ππεξεζηώλ. Δπίζεο ζα εμεηάζεη θαη ζα κειεηήζεη όια όζα αλαθέξνληαη ζηελ 

έθζεζε – επηζεώξεζε ηωλ ειεγθηώλ δεκόζηαο δηνίθεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ 

δαζηθώλ ππεξεζηώλ.  

Σειηθόο ζθνπόο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο επηηξνπήο είλαη ε ππνβνιή 

νινθιεξωκέλωλ πξνηάζεωλ επί όιωλ ηωλ ζεκάηωλ, πνπ ζίγνπλ ην δαζνινγηθό θιάδν 

πξνο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, δξώληαο κάιηζηα θαη ζπκβνπιεπηηθά ηόζν πξνο ηελ ΓΔ 

ηνπ Παξαξηήκαηόο καο θαη πξνο ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ., όζν θαη πξνο ηα αξκόδηα 

ππνπξγεία γεληθόηεξα, ππνζηεξίδνληαο επηζηεκνληθά ην ξόιν ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ είλαη 
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ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο κεηαμύ άιιωλ θαη ζε Γαζνινγηθά 

ζέκαηα. 

Έηζη, ην παξάξηεκά καο θαιεί ηνπο ζπλαδέιθνπο Γαζνιόγνπο ηνπ Παξαξηήκαηόο 

καο, πνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο γλώζεηο ηνπο θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ππό ζύζηαζε επηηξνπή ώζηε λα επηηύρνπκε ην 

βέιηηζην απνηέιεζκα. Σν κέγεζνο ηεο επηηξνπήο ζα εμαξηεζεί από ην ελδηαθέξνλ θαη 

ηε ζπκκεηνρή ηωλ ζπλαδέιθωλ δαζνιόγωλ από ηνπο 3 λνκνύο αξκνδηόηεηαο καο. 

Άιιωζηε, ε ΓΔ ζα επηζπκνύζε λα ζπκκεηάζρνπλ εμίζνπ ζηελ ελ ιόγω επηηξνπή 

ζπλάδειθνη θαη από ηνπο ηξεηο λνκνύο ηνπ παξαξηήκαηόο καο αλ απηό είλαη δπλαηόλ. 

Όζνη ινηπόλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο  δαζνιόγνπο πξνηίζεληαη λα εθδειώζνπλ 

ελδηαθέξνλ, παξαθαινύληαη λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ην παξάξηεκα, ή λα 

ζηείινπλ κε e-mail ή κε θαμ έλα ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείωκα, ώζηε λα ηνπο 

γλωζηνπνηεζνύλ νη όξνη, νη ππνρξεώζεηο θαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

απηήλ.  

Λόγω πίεζης τρόνοσ ως καηαληκηική ημερομηνία εκδήλωζης 

ενδιαθέρονηος ορίζεηαι η Παραζκεσή 24/3/2014, νύηωο ώζηε λα γίλεη έγθαηξα 

ε επηινγή ηωλ ζπλαδέιθωλ θαη λα είλαη έηνηκε ε επηηξνπή λα πξνρωξήζεη ην έξγν 

ηεο ην ηαρύηεξν δπλαηόλ, δηόηη νξηζκέλα από ηα ζέκαηα πνπ ζα εμεηάζεη επείγνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Δπεηδή ηέινο πηζηεύνπκε όηη, κόλν θαηαζέηνληαο εκπεξηζηαηωκέλεο 

επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο, κπνξνύκε λα ζπκβάινπκε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ 

Γεωηερληθνύ (Γαζνιόγνπ ζηελ πεξίπηωζε καο) ζηελ ηνπηθή θνηλωλία θαη ηνπ 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γεληθόηεξα, πξνηξέπνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζηεξίμνπλ θαη απηή ηελ 

πξνζπάζεηα. 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 
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