
 

  
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς ---------------------------------- 

Διδότου 26, 106 80 Αθήνα 
ΤΗΛ.: 210 3618118 - 3605579, FAX: 210 3605436 
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ΘΕΜΑ: Προσλήψεις γεωτεχνικών στους 
Ο.Τ.Α. μέσω του Ειδικού Συνδυασμένου 
Προγράμματος Απασχόλησης 20.000 
ανέργων 
 
 
 

 ΠΡΟΣ 
 Δήμους και Κοινότητες 

Α. Νομαρχίας Αθηνών 
Β. Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής 
Γ. Νομαρχίας Δυτικής Αττικής 
Δ. Νομαρχίας Πειραιά 
Ε. Νομαρχίας Βοιωτίας 
ΣΤ. Νομαρχίας Εύβοιας  
Ζ. Νομαρχίας Φωκίδας 

Έδρες τους 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 Κ.Υ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
    Βενιζέλου 64 - 546 31 Θεσ/νίκη  

 
 
 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,  

γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι τα θέματα που αφορούν την προστασία και 

διαχείριση του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη αστικού και περιαστικού πρασίνου, τη 

διαχείριση και την ποιότητα υδάτινων πόρων, την προστασία και διαχείριση δασών, 

καθώς και τους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας αποτελούν 

σημαντικότατα θέματα για τη σύγχρονη κοινωνία, που η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

καλείται να διαχειριστεί και να εξασφαλίσει για τους δημότες της, αλλά και για το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφού η επίδραση των θεμάτων αυτών ξεφεύγει συχνά 

από τα γεωγραφικά πλαίσια των δήμων. 

  Τα μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου δηλαδή οι επιστήμονες γεωπόνοι, 

δασολόγοι, γεωλόγοι, κτηνίατροι και ιχθυολόγοι, με την επιστημονική κατάρτιση που 

διαθέτουν μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά σε όλους τους παραπάνω τομείς και 

να αποτελέσουν ανθρώπινο δυναμικό που θα βοηθήσει το δήμο σας να ανταπεξέλθει 

με επιτυχία στο σύνθετο ρόλο που καλείται να επιτελέσει στις μέρες μας.  

Γνωρίζοντας ότι οι ελλείψεις σε προσωπικό αποτελούν σημαντικό πρόβλημα 

για τους περισσότερους δήμους/κοινότητες της χώρας μας, θεωρούμε ότι η 

αναμενόμενη υλοποίηση του Ειδικού Συνδυασμένου Προγράμματος Απασχόλησης 

20.000 ανέργων στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά τους Πρόσωπα, παρέχει τη δυνατότητα 

στους δήμους να ικανοποιήσουν μέρος των αναγκών τους σε προσωπικό. 
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Στα πλαίσια αυτά, με αφορμή την κατανομή από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. των πρώτων 

15.000 θέσεων στους δήμους και τον αναμενόμενο καθορισμό των ειδικοτήτων των 

θέσεων που επιθυμεί να καλύψει ο Δήμος σας, σας επισημαίνουμε ότι πολλά μέλη 

του Επιμελητηρίου μας πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο παραπάνω 

πρόγραμμα και παρακαλούμε, αφού αξιολογήσετε τις ιδιαιτερότητες του Δήμου ή της 

Κοινότητάς σας, να προβείτε στην ένταξη και των απαραίτητων Γεωτεχνικών (κατά 

περίπτωση γεωπόνων, δασολόγων, κτηνίατρων, γεωλόγων, ιχθυολόγων) στο 

προσωπικό σας μέσω του ανωτέρω προγράμματος.     

Θεωρώντας δεδομένο ότι η πρότασή μας θα ληφθεί υπόψη κατά το 

σχεδιασμό των προσλήψεων που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος σας, ευχαριστούμε 

εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνεργασία.  

  
 

Για τη Δ.Ε. 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Παναγιώτης Ν. Αντωνίου 
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