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Ανακοίνωση σχετικά με το ωράριο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού /
Μηχανικών / Ελεγκτών Δόμησης του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και
Κατεδαφίσεων Βορείου Ελλάδος
Σας γνωστοποιούμε ότι, δεδομένου του μεγάλου όγκου καθημερινών
ερωτημάτων που απευθύνονται προς το Τμήμα μας και έχοντας ως πρώτη
προτεραιότητα μας την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων που
αναρτώνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ορισμών Ελεγκτών Δόμησης (ΕΔ),
της εφαρμογής του ΤΕΕ, ορίζουμε ως «ωράριο προτεραιότητας τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης κοινού / Μηχανικών / Ελεγκτών Δόμησης» καθημερινά σε όλες τις
εργάσιμες ημέρες του έτους το χρονικό διάστημα από 10:00 π.μ. έως και 14:00 μ.μ.
Οι Ελεγκτές Δόμησης παρακαλούνται όπως επικοινωνούν, για την εξέλιξη
του αιτήματός τους, αποκλειστικά με τον/την Επιθεωρητή που χειρίζεται το αίτημά
τους, για την ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτησή τους.
Εξυπακούεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού / Μηχανικών / Ελεγκτών
Δόμησης και λοιπών, θα εξακολουθεί να γίνεται – διά ζώσης – καθ’ όλο το εργάσιμο
χρονικό ωράριο που προβλέπεται εκ του νόμου, από το σύνολο των Επιθεωρητών
του Τμήματος.
Η παρούσα ανακοίνωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο ΤΕΕ, με την
παράκληση της ανάρτησής της στην σχετική ιστοσελίδα των Ελεγκτών Δόμησης και
κοινοποιείται στο σύνολο των Υ.ΔΟΜ. χωρικής αρμοδιότητας μας, με την
παράκληση της ενημέρωσης τόσο του προσωπικού της, όσο και των Επιβλεπόντων
Μηχανικών που εμπλέκονται στην υποβολή αιτημάτων ορισμού Ελεγκτών Δόμησης,
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ορισμών Ελεγκτών Δόμησης (ΕΔ), της
εφαρμογής του ΤΕΕ.
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