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∆υνατό ξεκίνηµα για τη µονάδα τεχνικής βοήθειας της ΕΕΤΑΑ. Επίσκεψη 

Προέδρου ΚΕ∆Ε στα νέα της γραφεία. 

∆ηµήτρης Παπαστεργίου: Πάγια θέση µας η τεχνική βοήθεια σε µικρούς ορεινούς 

και νησιωτικούς ∆ήµους 

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και 

∆ήµαρχος Τρικκαίων, ∆ηµήτρης 

Παπαστεργίου επισκέφτηκε την 

µονάδα τεχνικής βοήθειας της 

ΕΕΤΑΑ στα νέα της γραφεία στην 

πλ. Καραϊσκάκη, προκειµένου να 

δείξει την στήριξή του για µια ακόµη 

φορά στο έργο που επιτελούν.  

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο 

Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ ∆ηµήτρης 

Μαραβέλιας, όπως και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Σπυρίδων Σπυρίδων, µε τους οποίους 

ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε είναι σε διαρκή εποικοδοµητική συνεργασία.  

Μετά µάλιστα από εισήγηση του προέδρου της ΚΕ∆Ε, το ∆Σ της Κεντρικής Ένωσης 

∆ήµων Ελλάδας αποφάσισε να ζητήσει από το υπουργείο Εσωτερικών την παράταση 

των συµβάσεων των 42 µηχανικών της ΕΕΤΑΑ, οι οποίοι στελεχώνουν την υπηρεσία 

Τεχνικής Υποστήριξης ∆ήµων, για άλλα δύο έτη. Και αυτό γιατί είναι ήδη σε εξέλιξη 125 



αιτήµατα 62 δήµων (35 νησιωτικών και 27 µικρών ορεινών) για τεχνική υποστήριξη, 

έχουν υπογραφεί ήδη 67 προγραµµατικές συµβάσεις, εκπονούνται 32 µελέτες και 5 

είναι σε αναµονή ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 7 έργα δήµων. Ιδιαίτερα σηµαντικό, 

δεδοµένης της αδυναµίας αρκετών µικρών ∆ήµων να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις 

των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούν τα έργα τους, να προετοιµάσουν τον φάκελο 

που απαιτείται, να υποβάλλουν προτάσεις αλλά και να υλοποιήσουν ή έστω να 

επιβλέψουν τα έργα.  

Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ∆ηµήτρης Παπαστεργίου και η ∆ιοίκηση της ΕΕΤΑΑ, είναι σε 

διαρκή συνεργασία προκειµένου να ενδυναµώνουν διαρκώς τις προσφερόµενες 

τεχνικές υπηρεσίες της ΕΕΤΑΑ προς όφελος των ∆ήµων που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα τεχνικής επάρκειας λόγω έλλειψης προσωπικού.  

Ο ∆ηµήτρης Παπαστεργίου τόνισε πως η υποστήριξη των µικρών, ορεινών και 

νησιώτικων ∆ήµων αποτελεί µέγιστη προτεραιότητα για την Κεντρική Ένωση ∆ήµων 

Ελλάδας, «αφού κανείς ∆ήµος δεν πρέπει να µένει πίσω και δεν θα µένει πίσω όσο 

περνάει από το χέρι µου» είπε σχετικά ενώ εξήρε την δουλειά των µηχανικών της 

ΕΕΤΑΑ αλλά και της ∆ιοίκησής της για το έργο που επιτελούν. 
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