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                                        Αγαπητοί συνάδελφοι,  

                                        Μετά από επαφές που έγιναν με την 

προϊσταμένη και τα στελέχη της ΥΔΕΕ, με σκοπό να υπάρξει σωστή 

ενημέρωση για τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργεί ο δευτερεύων 

διατάκτης ώστε να μην δημιουργεί αλλά και να μην έχει πρόβλημα στις 

συναλλαγές του με τον πρωτεύοντα διατάκτη αλλά και με τις ελεγκτικές 

υπηρεσίες, σας γνωστοποιώ τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 

για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών σας, όσον αφορά τον κωδικό των 

ενοικίων και τον κωδικό της ύδρευσης. ( Για τις εκτός έδρας 

μετακινήσεις που ήδη έχουν γίνει ή θα δρομολογηθούν στο μέλλον, 

πιθανόν το Υπουργείο μας να μπει στον κόπο να μας ενημερώσει για τον 

τρόπο που θα ενεργήσουμε, στέλνοντας οδηγίες και κατευθύνσεις. Αν 

δεν ενημερώσει, επειδή το θέμα είναι περίπλοκο και δύσκολο στο 

χειρισμό του, θα επιμείνω στην άποψή μου να μην προχωρήσω σε 

ανάληψη των πιστώσεων, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει ενημέρωση από 

την κεντρική Υπηρεσία . Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει σχετική 

ενημέρωση ). Στο προκείμενο: 

 

- Από την Υπηρεσία μας έχουν παραληφθεί τα επιτροπικά εντάλματα της 

ύδρευσης και των μισθωμάτων για την κάθε μια Υπηρεσία που 

εξυπηρετεί ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου ως δευτερεύων διατάκτης. 

 

- Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, θα εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης από τον δευτερεύοντα διατάκτη και θα σταλούν για έγκριση 

στην ΥΔΕΕ. 

 

- Μόλις εγκριθούν, θα επιστραφούν στην Υπηρεσία μας και θα 

αναρτηθούν ( από την Υπηρεσία μας ) όπως ο νόμος ορίζει. 

 

- Μετά την ανάρτηση θα ενημερωθεί από το Πρωτοδικείο Σύρου η κάθε 

Υπηρεσία, με mail  ή με φαξ για την αποστολή των καταστάσεων και των 

δικαιολογητικών αποπληρωμής των οφειλομένων τελών ύδρευσης ή και 

ενοικίων, με τον τρόπο που και το προηγούμενο έτος γινόταν.  



Η μόνη διαφορά είναι ότι όπου δευτερεύων διατάκτης αναφερόταν η 

Α.Δ.Α., θα αναφέρεται ο Γραμματέας Πρωτοδικών Σύρου ( θα σταλεί 

υπόδειγμα ). 

 

- Σημειώνω ότι μόνο γι  αυτή τη χρονική στιγμή οι καταστάσεις θα 

αναφέρονται στο α΄ εξάμηνο 2017 ( 1/1-30/6/2017 ), προκειμένου να μην 

έχουμε πολλά έντυπα για εκτύπωση, έλεγχο και προώθηση.  

 

                                        Όλα τα προαναφερόμενα δρομολογούνται σε 

συνεργασία με την ΥΔΕΕ, προκειμένου να αποφύγουμε επιστροφές  ή 

διορθώσεις, καθυστερήσεις κλπ κλπ και για όλα θα υπάρξουν σχετικά 

υποδείγματα που θα περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να 

υπάρξει γρήγορη και χωρίς προσκόμματα αποπληρωμή των 

οφειλομένων. 

Θα είμαστε σε επαφή. 

  

                               Ο Γραμματέας Πρωτοδικών Σύρου 

 

Γιώργος Βαλσαμάκης 

 

Κοιν.:  

Ειρηνοδικεία ΄Ανδρου, Ερμούπολης, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου Τήνου, 

Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, Εφετείο 

Αιγαίου, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αιγαίου, ΥΕΚΑ Σύρου.   


