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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

Ο νέος πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΗ Γιώργος Παππάς, επέλεξε να αποδώσει την αδυναμία
θεσμοθέτησης Προεδρικού Διατάγματος για τη Λίμνη Παμβώτιδα επί μία δεκαετία, από το
2008-2009 και μετά, από όταν δηλαδή ήλθε στα Γιάννενα το πρώτο σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος για δημόσια διαβούλευση, στην τοπική κοινωνία και στα προσκόμματα που
κατ' αυτόν βάζει προκειμένου να μην υπάρξει κατοχύρωση της προστασίας της
Παμβώτιδας!

Η άποψη αυτή είναι προφανώς εντελώς προσωπική, όπως διευκρίνισε στην πρώτη του
επαφή με τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Γιώργος Παππάς, νέος πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΗ από τις 19 Δεκεμβρίου 2018 και μετά, ως διάδοχος του Γιάννη Λυκοτραφίτη, στο
πλαίσιο της συνεργασίας που συμφώνησαν μετά τις εκλογές του 2017, οι δυνάμεις του ΤΕΕ
που πρόσκεινται αντίστοιχα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλαμβάνοντας πρόεδρος ο κ. Παππάς έπεσε από την αρχή στα δύσκολα και η έκφραση
άποψης του ΤΕΕ, για το υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος της Λίμνης
Παμβώτιδας, ήταν το πρώτο θέμα που απασχόλησε τη νέα διοίκηση του ΤΕΕ. Αυτός όπως
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είπε, συν τα χιόνια... ήταν και ο λόγος που η πρώτη του επαφή με τον τοπικό τύπο, άργησε
περίπου ενάμιση μήνα...

Η καινοφανής άποψη

Ως γνωστόν, το απόγευμα της Δευτέρας, το ΤΕΕ έδωσε στη δημοσιότητα το υπόμνημα με
τις διαπιστώσεις – επισημάνσεις του για το υπό διαβούλευση σχέδιο ΠΔ, το οποίο κατέληξε
έπειτα από δύο συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής.

Χωρίς να μπει στην ουσία των όσων τεκμηριωμένα και απόλυτα επιστημονικά, υποστηρίζει
στην απόφασή του το ΤΕΕ, ο κ. Παππάς υπογράμμισε απλά το αίτημα του Τεχνικού
Επιμελητηρίου για τη γρήγορη θεσμοθέτηση του ΠΔ, ενώ όπως έκανε και η Διοικούσα
Επιτροπή με το δημόσιο κείμενο, απέφυγε να μπει σε συγκρίσεις των ως τώρα 6 (!) σχεδίων
ΠΔ που έχουν τεθεί σε διαβούλευση, τα τελευταία δέκα χρόνια.

Σχολιάζοντας την όλη διαδικασία της δεκαετούς... ταλαιπωρίας για ένα θέμα μείζονος
σημασίας, για την περιοχή των Ιωαννίνων και δη για τη Λίμνη της, ο κ. Παππάς εκτίμησε
πως δύο τινά μπορούν να συμβαίνουν: «είτε η κεντρική διοίκηση έχει τεχνοκρατικά
προβλήματα για την κατάθεση μιας πρότασης», ενδεχόμενο που όπως υποστήριξε
κατηγορηματικά «δεν ισχύει», «είτε η τοπική κοινωνία δημιουργεί προσκόμματα στην
κύρωση ενός σχεδίου ΠΔ». Εκφράζοντας την προσωπική του άποψη ο κ. Παππάς
υποστήριξε πως ισχύει το δεύτερο και δήλωσε πως ατομικά και προσωπικά συμφέροντα
αλλά και η άγνοια των ανθρώπων για τα ζητήματα του περιβάλλοντος, κάνουν το θέμα του
ΠΔ να «σέρνεται»...

Σύμφωνα με την άποψη του κ. Παππά, η τοπική κοινωνία των πολιτών και όχι οι εκφράσεις
της, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, δεν πίεσε όσο έπρεπε το
κεντρικό κράτος, καθώς η μη ύπαρξη πλαισίου προστασίας της Λίμνης ουσιαστικά βόλευε
εκείνους που είχαν μάθει να χτίζουν, όσο δεν υπήρχε ΠΔ. Δεν τεκμηρίωσε περαιτέρω την
διαφορετική, αν μη τι άλλο, άποψή του και σε ερώτηση αν εννοεί επιχειρηματικά
συμφέροντα, επέμεινε να μιλά για ατομικές περιπτώσεις πολιτών που βολεύονται να μην
υπάρχουν οι περιορισμοί του ΠΔ...

Το ΤΕΕ ως προς την άποψή του, δεν ετεροκαθορίζεται από τις ενστάσεις άλλων φορέων,
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έχει αυτόνομη θέση και προφανώς είπε, το Υπουργείο πρέπει να λάβει υπόψη τις ενστάσεις
των φορέων.

Η παρουσία του ΤΕΕ

Σε ερώτηση για τη γενική εικόνα του ΤΕΕ αυτά τα δύο χρόνια της συμμαχικής διοίκησης των
δυνάμεων που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παππάς αρκέστηκε να πει πως
η ευθύνη της διοίκησης είναι συλλογική και πως όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
κάνουν ό,τι μπορούν για να επιτελέσει το ΤΕΕ το θεσμικό του ρόλο.

Δε δέχτηκε τις κρίσεις περί καλών ή χειρότερων διοικήσεων του ΤΕΕ, και υποστήριξε πως
«με εγκράτεια και σοβαρότητα» καλείται το ΤΕΕ να τιμά το θεσμικό του ρόλο κάθε φορά
και όταν του ζητείται.

Π.Μ.
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