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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αυτοψία του Προέδρου του Νομαρχιακού Τμήματος Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας Αθανάσιου
Κουμούτσου, στο Ληξούρι και στα γύρω χωριά, μαζί με τον συνάδελφο Πρόεδρο
Νομαρχιακού Τμήματος Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Κεφαλονιάς Γεώργιο Παυλάτο.
Η παρουσία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Κ.Δ.Ε. από αυτή την καταστροφή ήταν ανύπαρκτη, για
άλλη μια φορά, όπως και το καλοκαίρι στον Νομό Φθιώτιδας στην Αμφίκλεια , σε
αντίθεση με τους συναδέλφους του Ν.Τ. ΕΕΤΕΜ Κεφαλονιάς οι οποίοι από την πρώτη
στιγμή ΠΡΟΣΕΤΡΕΞΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ στην στελέχωση των κλιμακίων διενέργειας
αυτοψίας σε σεισμόπληκτες κατασκευές καθώς & όπου ιδιωτικά αυτό ζητήθηκε.
Τα έγγραφα δεν είναι παρέμβαση συνδικαλιστική και επιστημονική αλλά η παρουσία
με συνεργασία με το Νομαρχιακό Τμήμα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Κεφαλονιάς και τον Πρόεδρο
του Γεώργιο Παυλάτο και με τα μέλη συναδέλφους-σες.
Να γίνουν όλες εκείνες οι κινήσεις (πολιτικές-συνδικαλιστικές & επιστημονικές),
απέναντι στην λάσπη του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Σπίρτζη και της παρέας του, που
απαξίωσαν τους συναδέλφους-σες της Κεφαλονιάς, που με δηλώσεις του, κατηγόρησε
τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ως μη Μηχανικούς και κάλεσε τους πολίτες της
Κεφαλονιάς να μη τους εμπιστεύονται.
Ας σταματήσει η απαξίωση των μελών της Ένωσης και των Διοικήσεων των
Νομαρχιακών Τμημάτων από την ηγεσία της Κ.Δ.Ε. και ειδικότερα του Προέδρου της Δ.
Δημόπουλου και του Προεδρείου της.
Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας Αθανάσιου Κουμούτσου,
με την ιδιότητα τόσο του Προέδρου του Ν.Τ. Αχαΐας όσο και ως υπάλληλος της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου – Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων, ΤΑ.Σ.
ΑΧΑΙΑΣ, ενημέρωσε τόσο την Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Τ. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Κεφαλονιάς, όσο
και σε ελεύθερους επαγγελματίες για το πρόγραμμα αποκατάστασης των κτιρίων.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων και δόθηκαν όλες εκείνες οι πληροφορίες, σε τεχνικό
επίπεδο όσο και επιστημονικό (τρόπο σύνταξης μελέτης κ.λπ.). Επίσης έγινε και
συνδικαλιστική ενημέρωση για τις επικείμενες εκλογές της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. στις 30 & 31
Μαρτίου 2014
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