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Αναβολή μετά από πιέσεις της αντιπολίτευσης

Την αναβολή της συζήτησης του θέματος που αφορά στο σχέδιο του Προεδρικού
Διατάγματος της Λίμνης Παμβώτιδας όπως αυτό ολοκληρώθηκε από την επιτροπή που
δημιουργήθηκε από την Περιφέρεια, τον Δήμο Ιωαννιτών, τον Φορέα Διαχείρισης
Παμβώτιδας και το ΤΕΕ/ΤΗ έθεσε σύσσωμη η αντιπολίτευση, διαμαρτυρόμενη εντόνως για
το γεγονός πως το εν λόγω σχέδιο στάλθηκε στις παρατάξεις χθες το πρωί, λίγες δηλαδή
ώρες πριν κληθούν να εκφράσουν απόψεις επ' αυτού.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις», Βαγγέλης Αργύρης, ζήτησε την
αναβολή του θέματος «για να διαφυλαχτεί ο θεσμός», καλώντας τον Περιφερειάρχη να
«μην αιφνιδιάζει» το Σώμα και να μεταθέσει τη συζήτηση για επόμενη συνεδρίαση.

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου από την πλευρά του ήταν πιο «σκληρός» χαρακτηρίζοντας ως
ανέκδοτο τη συνεδρίαση με το σκεπτικό ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να
γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου χωρίς να έχει στα χέρια του τους χάρτες.
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«Πρέπει να αναβληθεί το θέμα και ο κ. Καχριμάνης να σταματήσει να θεωρεί το Σώμα ως
κοπάδι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Κωτσαντής εξέφρασε την απορία του για την επιλογή της Περιφερειακής Αρχής
να φέρει έτσι βιαστικά και πρόχειρα το θέμα, λέγοντας ότι αφού η αρμόδια επιτροπή της
περιφέρειας είχε ολοκληρώσει το έργο της εδώ και καιρό θα έπρεπε να έχει δοθεί στους
Συμβούλους ώστε να είναι έτοιμοι να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Παρ' όλες όμως τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης ο κ. Καχριμάνης απάντησε ότι το θέμα
είναι πιο ώριμο από ποτέ, διαφωνώντας με τις παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης και
προτείνοντας να γίνει η συζήτηση.

Κάπου εκεί η κουβέντα διακόπηκε για να συνεχιστεί η συνεδρίαση με τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Αφού πέρασαν σχεδόν τρεις ώρες και ήρθε η σειρά του σχεδίου Π.Δ. να συζητηθεί ο
Περιφερειάρχης έκανε την... έκπληξη και πρότεινε ο ίδιος να αναβληθεί η συζήτηση για μία
εβδομάδα.

Διαφωνεί το ΤΕΕ/ΤΗ

Ύστερα από τη δημοσιοποίηση του σχεδίου Π.Δ. από την επιτροπή της Περιφέρειας το
ΤΕΕ/ΤΗ σε έκτατη συνεδρίασή του ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπό της εκφράζοντας
όμως την έντονη διαμαρτυρία του διότι στο κείμενο δεν συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις της
διοικούσας επιτροπής οι οποίες είχαν κατατεθεί στη συνεδρίαση που έγινε στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα.

«Το θέμα της θεσμοθέτησης όρων και περιορισμών για την προστασία του οικοσυστήματος
της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίζεται με
απαξίωση των συλλογικών λειτουργιών. Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΗ θεωρεί ότι τέτοιου είδους
διαδικασίες πρέπει να δημιουργούν προϋποθέσεις για ουσιαστική συζήτηση και επίλυση
σημαντικών θεμάτων και να μην αποτελούν άλλοθι υιοθέτησης προειλημμένων
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αποφάσεων», αναφέρει το ΤΕΕ/ΤΗ.
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