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Σε λειτουργία η τεχνική υπηρεσία της ΕΕΤΑΑ,  στελεχωµένη µε τους 

πρώτους 20 µηχανικούς 

 

∆. Κάρναβος, β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕ∆Ε: Σηµαντική η συµβολή στην 

υλοποίηση έργων, ιδιαίτερα των µικρών δήµων 

 

 

Σε λειτουργία τέθηκε από την ΕΕΤΑΑ η τεχνική υπηρεσία  που θα 

λειτουργήσει ως µηχανισµός βοήθειας κυρίως των µικρών δήµων της χώρας, 

καθώς προσλήφθηκαν  οι πρώτοι 20 µηχανικοί και αναλαµβάνουν έργο. 

Ήδη αρκετοί δήµοι, κυρίως νησιωτικοί και ορεινοί, έχουν εκδηλώσει το 

ενδιαφέρον τους για συνεργασία,  προκειµένου να συντάξουν ή να ωριµάσουν 

µελέτες για έργα που προγραµµατίζουν να δροµολογήσουν. 

Σήµερα, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,  στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ  ο β΄ 

αντιπρόεδρος της ΚΕ∆Ε ∆ηµήτρης  Κάρναβος, δήµαρχος Καλλιθέας, ο 



πρόεδρος  και ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ ∆ηµήτρης Μαραβέλιας 

και Σπύρος Σπυρίδων,  είχαν την πρώτη συνάντηση µε τους 20  

νεοπροσληφθέντες µηχανικούς που στελεχώνουν την τεχνική υπηρεσία. Κατά 

τη  διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τόσο ο τρόπος λειτουργίας όσο 

και οι στόχοι που καλείται να εκπληρώσει η υπηρεσία. 

 

Ο β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ∆ηµήτρης Κάρναβος   στο σύντοµο 

χαιρετισµό του, καλωσόρισε εκ µέρους του ∆Σ της ΚΕ∆Ε τους 20 πρώτους 

µηχανικούς, τονίζοντας παράλληλα το πόσο σηµαντική  θα είναι η βοήθεια  

και  η συµβολή τους στο έργο που αναλαµβάνουν.  

«Σας περιµέναµε πολύ καιρό. Γνωρίζετε τα προβλήµατα που έχουν 

δηµιουργηθεί από την υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών των δήµων, 

κύρια των µικρών. Γι΄ αυτό και προσβλέπουµε στη βοήθεια και τη συνεργασία 

σας. Σας χρειαζόµαστε. Ήδη τρέχουν τα χρηµατοδοτικά και αναπτυξιακά 

εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον ανοίγει σύντοµα η νέα 

προγραµµατική περίοδος του ΕΣΠΑ. Η παρουσία σας, η βοήθειά σας, είναι 



επιβεβληµένες. Μαζί θα προχωρήσουµε στο σχεδιασµό και την υλοποίηση 

των έργων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κάρναβος. 

Τα νέα στελέχη ενηµερώθηκαν  από τον πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ ∆ηµήτρη 

Μαραβέλια και τον διευθύνοντα σύµβουλο  Σπύρο Σπυρίδων για τον τρόπο 

λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας, το ρόλο των ίδιων και το αντικείµενο µε 

το οποίο θα ασχοληθούν.  

«Όλοι µέσα στην ΕΕΤΑΑ είµαστε συνεργάτες.  Όλοι µαζί δουλεύουµε σαν 

οµάδα. Σκοπός µας είναι να κερδίσουµε το µεγάλο στοίχηµα που βάλαµε να 

βοηθηθούν οι τεχνικές υπηρεσίες των ∆ήµων. Να συνδράµουµε στη 

δηµιουργία σηµαντικών  έργων σε όλη τη χώρα. Έχουµε τη νοµική θωράκιση 

από το κράτος. Χρειάζεται δουλειά. Πρέπει να κερδίσουµε το χαµένο έδαφος 

και θα το κερδίσουµε. Καλή επιτυχία», τόνισαν.  
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