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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Τ. Αχαΐας σήμερα συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο
Έργων & Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Βασίλη Λοτσάρη του Δήμου Πατρέων για θέματα
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα, με την Δ/νση Πολεοδομικού
Σχεδιασμού κ. Κοσμάς & Πολεοδομικού Γραφείου κ. Σταματίου .
Στην συνάντηση παρέστησαν και οι προϊστάμενοι των παραπάνω διευθύνσεων,
όπου εξέφρασε την δυσαρέσκεια για την αντιεπιστημονική – Αντισυναδελφική &
επαγγελματική απαξίωση από τις παραπάνω διευθύνσεις των Πτυχιούχων Μηχανικών
Ελευθερών Επαγγελματιών, κάτω από τις οδηγίες της συντεχνιακής ομάδας του Τ.Ε.Ε.
Δυτικής Ελλάδας και με την μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την
άσκηση επαγγέλματος.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Νομαρχιακού Τμήματος της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας, επισήμανε
την πολιτική και νομική ευθύνη του Αντιδημάρχου για τις πράξεις των υπηρεσιών και
ειδικότερα των παραπάνω Δ/ντων, καθώς επίσης και την απαξίωση του Δήμου Πατρέων
να συναντηθεί εδώ και 14 μήνες με αλλεπάλληλα έγγραφα και προσωπικές παρεμβάσεις
του προέδρου, έτσι ώστε να γίνει η σημερινή συνάντηση, αφού προηγουμένως η
δημοτική αρχή, δια του Δημάρχου κ. Ιωάννη Δημαρά απαξίωση τόσο να απαντήσει τόσο
σε έγγραφα μας όσο και σε εξώδικό που του είχε αποστείλει η Κ.Δ.Ε. της ΕΕΤΕΜ.
Παρά τα παραστατικά στοιχεία (έγγραφα υπουργείων), καμιά δέσμευση δεν
λάβαμε, αλλά οι παριστάμενοι διευθυντές παρέμειναν στις θέσεις τους όπως αυτές έχουν
διατυπωθεί μέσο εγγράφων τους και ακολουθώντας την πολιτική της συντεχνιακής τους
πρακτικής του φορέα τους Τ.Ε.Ε. και βαφτίζοντας έγγραφα των υπουργείων ως
εγκυκλίους και γνωμοδοτήσεις ως τελεσίδικες απόψεις, αφού οι μέχρι τώρα υπουργοί
δεν τις έχουν κάνει αποδεκτές.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Τ. ΕΕΤΕΜ Αχαΐας επιφυλάσσετε, περιμένοντας της
έγγραφη απάντηση του Αντιδημάρχου, όπως δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει αφού ζητηθεί η
άποψη της νομικής υπηρεσίας του Δήμου.
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