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ΘΑ ΑΠEΧΕΙ ΑΠO ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙAΣΕΙΣ ΧΩΡIΣ... ΘEΜΑΤΑ Η ΔΚΜ

Ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους της κριτικής του προς τη διοίκηση του Τεχνικού
Επιμελητηρίου – Τμήματος Ηπείρου, ο επικεφαλής της παράταξης «Δημοκρατική Κίνηση
Μηχανικών – Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί» Γιάννης Τσίγκρος κάνοντας γνωστό ότι η
παράταξή του δεν θα μετέχει στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής από τούδε και
στο εξής, αν δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη θέματα τρέχουσας
επικαιρότητας, με πολιτικό βάρος.

Με δύο επιστολές του – η δεύτερη με ημερομηνία 12/2/2018 και η πρώτη μία ακριβώς
εβδομάδα ενωρίτερα - προς τη διοίκηση του ΤΕΕ, ο κ. Τσίγκρος διατυπώνει την αγωνία του
για τη μη λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος του Επιμελητηρίου, το οποίο όπως λέει,
έχει παύσει να συνεδριάζει από τις 19/12/2017! «Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες και παρ'
όλα αυτά από τη Διοίκηση του Τμήματος δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να συγκληθούμε
ως Διοικούσα, παρ' όλες τις προφορικές μας συζητήσεις» σημειώνει στην πρώτη επιστολή
του, τονίζοντας πως «εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε στην πλήρη
απαξίωση του θεσμού του Τεχνικού Επιμελητηρίου, πόσω μάλλον στην φάση που διανύουμε,
η οποία είναι πλέον και η πιο δύσκολη για τον κλάδο μας, ο οποίος καθημερινά πλέον
αναζητεί δυστυχώς τη φυγή του από τη χώρα».
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Ο κ. Τσίγκρος στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, το πρωί της Τρίτης, κατήγγειλε την
αδράνεια του ΤΕΕ, επισημαίνοντας μια σειρά από σοβαρά θέματα που θα μπορούσε να
φέρει προς συζήτηση η διοίκηση όπως η εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή μας,
σημαντικές επενδύσεις όπως του βιοαερίου και της βιομάζας, των διοδίων, αλλά και η
υποστελέχωση του Πολεοδομικού Γραφείου των Ιωαννίνων, με τις δυσλειτουργίες που
δημιουργεί. Την ίδια ώρα κατήγγειλε, μέλη του Προεδρείου της Διοίκησης μιλούν στα τοπικά
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μιλώντας για τις θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου σε
τρέχοντα θέματα, χωρίς αυτές να έχουν καν συζητηθεί στη Διοικούσα Επιτροπή του
Τμήματος. Υπενθύμισε τέλος, το φιάσκο όπως είπε χαρακτηριστικά, της Λεωφόρου
Νιάρχου, για το οποίο ουδέποτε πήρε θέση το ΤΕΕ. Για όλα αυτά, ο κ. Τσίγκρος κατηγόρησε
τη σύμπραξη των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χαρακτήρισε την παράταξη
ΔΙΑΔΡΑΣΗ ως «το γενικότερο άλλοθι της απραξίας»...

«Μετά από 10 μήνες ακόμη περιμένουμε να δούμε κάποιο ενδιαφέρον ή έστω κάποια
παρέμβαση για τα κρίσιμα θέματα της περιοχής μας, αλλά και για τα προβλήματα της
καθημερινότητας των συναδέλφων, οι οποίοι βιώνουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες και όλο
πιο πολλοί επιδιώκουν τη φυγή τους στο εξωτερικό για εξεύρεση εργασίας και ασφάλειας»
σημείωσε στις χθεσινές του δηλώσεις.

Οι προειδοποιήσεις

Η πρώτη προειδοποίηση έλεγε πως «είμαστε διατεθειμένοι πλέον να προβούμε σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή σελίδας της λειτουργίας του Περιφερειακού μας
Τμήματος, με στόχο την ομαλή λειτουργία του, την αναβάθμιση του και την εξωστρέφεια
του», φαίνεται ωστόσο, πως δεν έπιασε τόπο, γιατί ο ορισμός συνεδρίασης αυτή την
εβδομάδα, δεν περιέλαβε κανένα σημαντικό θέμα παρά μόνο τον «προγραμματισμό για τις
επόμενες δράσεις» τον οποίο όπως σχολίασε δηκτικά η ΔΚΜ στην προχθεσινή της
επιστολή, «και πάλι θα κάνουμε για τέταρτη φορά από την αρχή της θητείας σας»...

Ο επικεφαλής της παράταξης της ΝΔ και των συνεργαζόμενων μηχανικών στο ΤΕΕ Ηπείρου
δήλωσε χθες πως «αρνούμαστε να είμαστε συμμέτοχοι και "συνένοχοι" σε τέτοιες
πρακτικές που υποβαθμίζουν το ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αλλά και τη νοημοσύνη
μας» και έκανε γνωστό πως η παράταξή του πλέον δεν θα παρίσταται σε συνεδριάσεις της
Διοικούσας Επιτροπής, στις οποίες θα απουσιάζουν κρίσιμα και καίρια θέματα
αρμοδιότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συναινούμε στις
πρακτικές σας και να λειτουργούμε ως συνένοχοι της κυβερνητικής ανυπαρξίας σε όλα τα
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θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, κάτι που για το Τεχνικό Επιμελητήριο
αποτελεί θεσμικό και αδιαπραγμάτευτο ρόλο» τόνισε.

3/3

