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Η κοινή ανακοίνωση

Το ζήτηµα της χρήσης του pet-coke ως καύσι-
µου, από βιοµηχανικές µονάδες, αλλά και

γενικότερα η χρήση στερεών καυσίµων, έχει ά-
µεση σχέση µε την Εθνική Στρατηγική Επιλογή
στο θέµα των καυσίµων. 
Σε ό,τι αφορά το εθνικό θεσµικό πλαίσιο υ-

πάρχει η ΚΥΑ 11535/93, όπου προσδιορίζονται
µε σαφήνεια τα επιτρεπόµενα είδη καυσίµων
στις βιοτεχνικές και βιοµηχανικές µονάδες. Ως
τέτοια ορίζονται τα: ντίζελ, µαζούτ, υγραέριο,
φωταέριο και φυσικό αέριο. Στην ίδια ΚΥΑ πε-
ριέχεται η πρόβλεψη ότι εάν µια επιχείρηση
θέλει να χρησιµοποιήσει κάποιο άλλο είδος
καυσίµου οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση,
συνοδευόµενη από Τεχνική Έκθεση. Επίσης, ο
νόµος για τις ανώτατες τιµές ρύπων ως προ-
σαρµογή προς την κοινοτική Οδηγία 2001/81/ΕΚ
που έπρεπε να ενσωµατωθεί στο εθνικό ∆ίκαιο
από τον Nοέµβριο του 2002, µόλις τώρα ψηφί-
στηκε. Το σηµαντικότερο βέβαια είναι η εφαρ-
µογή και ο έλεγχος της πιστής εφαρµογής των
όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία. 
Εξαιρετικής σηµασίας πρέπει να τονίσουµε

ότι αποτελεί και για τη χώρα µας η αξιοποίηση
του ορυκτού της πλούτου και στο θέµα της ε-
νέργειας, στο πλαίσιο αφενός µιας όσο γίνεται
περισσότερο ανεξάρτητης µε εναλλακτική δυ-
νατότητα ενεργειακής εθνικής πολιτικής, αφε-
τέρου, της αποκόµισης πολλαπλασιαστικών οι-
κονοµικών και κοινωνικών θετικών επιδράσε-
ων. Θέµα που ιδιαίτερα ενδιαφέρει την περιοχή
µας. 
Βέβαια, σαφώς προσανατολισµένη η ενερ-

γειακή πολιτική προς τις κοινωνικές ανάγκες,
αλλά και µε πρώτιστο µέληµα το σχεδιασµό
και την εκτέλεση των δράσεων για την προ-
στασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της α-
ειφορίας. 
Περιβαλλοντική προστασία που, σύµφωνα

και µε την πρόσφατη έκθεση του Περιβαλλο-

ντικού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών
(UNΕΡ), αποφέρει σηµαντικότατα και πολλαπλά
οφέλη, όχι µόνο οικονοµικής φύσεως αλλά και
άλλων παραγώγων, όπως σηµαντική αύξηση
της παραγωγικότητας, άνθιση των οικοσυστη-
µάτων, µείωση των πρόωρων θανάτων, καλύτε-
ρη υγεία του πληθυσµού και τελικά, σηµαντικό-
τατη άνοδο του βιοτικού επιπέδου του πληθυ-
σµού. 
Κάθε επιχείρηση, ως έχουσα παραγωγική

δυναµικότητα >75 tn/d εµπίπτει στις διατάξεις
της Οδηγίας 96/61 για την Ολοκληρωµένη Πρό-
ληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (ΙΡΡC). Λόγω
αυτής της ιδιότητας θα οφείλει να συµµορφω-
θεί πλήρως µε το Κείµενο Αναφοράς (Draft
ΒRΕF Document) των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων
Τεχνικών (ΒΑΤ) για τη βιοµηχανία των κεραµι-
κών, όταν αυτό οριστικοποιηθεί (εκτίµηση ότι
αυτό θα συµβεί µέσα στο 2006). 
Είναι σαφές ότι στο προσχέδιο του Κειµένου

Αναφοράς στις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές
στη Βιοµηχανία Κεραµικών (ΒRΕF document
10/2004), σηµειώνεται ότι είναι πλέον διαδεδο-
µένη η χρήση του Φυσικού Αερίου, ενώ η χρη-
σιµοποίηση του pet-coke ως καυσίµου δεν προ-
βλέπεται και εποµένως, εάν παραµείνει ως έ-
χει, δε θα επιτρέπεται. Ειδικότερα για τη χρήση
στερεών καυσίµων τονίζεται η αυξηµένη εκπο-
µπή σκόνης (αιωρουµένων σωµατιδίων) και η
χρήση τους πρέπει να περιορίζεται µόνο ως
πρόσθετο της διαδικασίας έναρξης καύσης ή
για σκοπούς συγκεκριµένης παραγωγικής δια-
δικασίας (διακοσµητικά κεραµικά). 

Αξιολόγηση  διαδικασίας  

αντιρρύπανσης  -  µετρήσεων  

Οι διαδικασίες αντιρρύπανσης και µετρήσε-
ων στο βιοµηχανικό τοµέα σύµφωνα µε την έκ-
θεση και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος παρουσιάζουν τα εξής στοι-
χεία: 

α) η έλλειψη συστηµάτων αντιρρύπανσης
στις καπνοδόχους των κλιβάνων όπτησης και
των συστηµάτων αποκονίωσης στη διαδικασία
διαχωρισµού και λειοτρίβησης των πρώτων υ-
λών και χωµάτων επιβαρύνουν τον εργασιακό
χώρο και τις εκποµπές 
β) οι πραγµατοποιηθείσες µετρήσεις πρέπει

να συσχετίζονται µε το ενεργειακό ισοζύγιο τη
στιγµή της µέτρησης, εποµένως να αποδει-
κνύεται τι καύσιµο και σε ποια αναλογία καιγό-
ταν τη δεδοµένη στιγµή και επίσης για να απο-
τελούν βάση εξαγωγής συνολικών συµπερα-
σµάτων να µη λαµβάνονται ως στιγµιαίες µε-
τρήσεις (spot measurements) 
γ) οι µετρήσεις δεν πρέπει να γίνονται µόνο

στην καµινάδα, όταν είναι γνωστό ότι ένα µε-
γάλο µέρος των καυσαερίων διοχετεύεται στα
ξηραντήρια, και κατά συνέπεια υπάρχουν ρύποι
που επιβαρύνουν τον εσωτερικό χώρο της βιο-
µηχανικής µονάδας, στον οποίο και πρέπει να
καταµετρώνται οι συγκεντρώσεις τους. 

Ατµοσφαιρική  ρύπανση  στη  Λάρισα  

Με αφορµή το συγκεκριµένο ζήτηµα τέθηκε
στη σύσκεψη το γενικότερο θέµα της ποιότη-
τας της ατµόσφαιρας στην περιοχή της Λάρι-
σας. Κατά καιρούς διάφορα δηµοσιεύµατα έ-
χουν παρουσιάσει µια ιδιαίτερη επιβαρηµένη
κατάσταση, ενώ και τα δεδοµένα που υπάρχουν
στο Τµήµα Περιβάλλοντος της ∆/νσης Πολεο-
δοµίας της Nοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Λάρι-
σας, δείχνουν µια σηµαντική επιβάρυνση της α-

Κατά της χρήσης και της καύσης του pet-coke στην περιοχή µας,
ως περιβαλλοντικά επιζήµιο, τάσσονται µε κοινή ανακοίνωση οι
Πρόεδροι πέντε µεγάλων επιστηµονικών και παραγωγικών φορέων,
δηλαδή του ΤΕΕ, του Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου, του
ΓΕΩΤΕΕ, του Οικονοµικού Επιµελητηρίου και του Ιατρικού Συλλόγου
Λάρισας. Η ανακοίνωση εκδόθηκε σε σύσκεψη των Προέδρων, που
πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα, στις 21.2.2006. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕNΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

Πέντε φορείς κατά του pet-coke
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τµόσφαιρας της πόλης σε ό,τι αφορά τη συγκέ-
ντρωση µικροσωµατιδίων (ΡΜ10), η συγκέντρω-
ση των οποίων είναι άνω του ορίου των 50
mg/m3 για περίπου 150 ηµέρες /έτος. 
Εκτιµάται πως, σε συνεργασία και µε άλλους

τοπικούς αρµόδιους φορείς, αλλά και στο πλαί-
σιο του σχεδιασµού της Κεντρικής ∆ιοίκησης
για τον έλεγχο της ποιότητας της ατµόσφαι-
ρας, πρέπει να δηµιουργηθεί και να ενεργοποι-
ηθεί µια δοµή συνεχούς ελέγχου. Συγκεκριµέ-
να, αξιοποιώντας και την εµπειρία και υποδοµή
και άλλων φορέων, όπως για παράδειγµα η
Nοµαρχία, προτείνεται η δηµιουργία ενός κινη-
τού σταθµού διενέργειας µετρήσεων της ατµό-
σφαιρας. Ο συγκεκριµένος σταθµός θα πρέπει

να έχει τη δυνατότητα καταγραφής δεδοµένων
σε διαφορετικά σηµεία της πόλης, σύµφωνα µε
ένα κατάλληλα διαµορφωµένο πρόγραµµα µε-
τακινήσεων. 
Στόχος αυτής της πρότασης είναι η δηµιουρ-

γία ενός συνεχώς τροφοδοτούµενου αρχείου
ποιοτικών στοιχείων της ατµόσφαιρας και πο-
σοτικών δεδοµένων των διαφόρων ατµοσφαι-
ρικών ρυπαντών, σε επιλεγµένα σηµεία της πό-
λης. Η επεξεργασία και αξιολόγηση αυτών των
στοιχείων είναι απαραίτητη, αφενός για µια
πραγµατική εκτίµηση της υφιστάµενης κατά-

στασης, και αφετέρου για το σχεδιασµό εκεί-
νων των παρεµβάσεων που θα οδηγήσουν σε
πραγµατική βελτίωση της ποιότητας του ατµο-
σφαιρικού αέρα. 

Συµπεράσµατα  -  Προτάσεις

1. Η χρήση του pet-coke ως καυσίµου κρίνεται
περιβαλλοντικά επιζήµια, µε συνέπειες που δεν
µπορούν να εκτιµηθούν σε βάθος χρόνου για
τη δηµόσια υγεία ακόµη και υπό τις καλύτερες
συνθήκες διαχείρισης του ίδιου του καυσίµου
και των παραγόµενων ρύπων. Ήδη, µε πρωτο-
βουλία του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας έχει
συσταθεί επιστηµονική επιτροπή διερεύνησης

σε παγκόσµια κλί-
µακα των φαινοµέ-
νων επίπτωσης
στην Υγεία, προ-
σπάθεια στην ο-
ποία θα συνδρά-
µουν και οι άλλοι
φορείς. 
Στο πλαίσιο αυτό

αποφασίστηκε δε
και η διερεύνηση
περαιτέρω της επί-
δρασης των βαρέ-
ων µετάλλων (βαν-
νάδιο, νικέλιο). Αυ-
τή η προσπάθεια
θα βελτιώσει την
πληροφόρησή µας
και θα καταστήσει
τους φορείς και

την Πολιτεία, τελικά, που αποφασίζει, πιο αξιό-
πιστους και φερέγγυους προς τους πολίτες
που ανησυχούν. 

2. Από τα τεχνικά στοιχεία που παρουσιά-

στηκαν, τόσο στην Τεχνική Έκθεση, µε την ο-

ποία ζητήθηκε η άδεια για τη χρήση του πετ-

κοκ, όσο και από τις πρώτες µετρήσεις κατά τη

διάρκεια πιλοτικού προγράµµατος, δεν τεκµη-

ριώνεται η κατακράτηση ρύπων διοξειδίου του

θείου, ενώ δεν µετρώνται οι άλλοι επικίνδυνοι

ρύποι (σωµατιδιακοί, βαρέα µέταλλα κλπ.). Επι-

πρόσθετα, από την έκθεση των επιθεωρητών

περιβάλλοντος, προκύπτει η µη τήρηση των πε-

ριβαλλοντικών όρων που επιβλήθηκαν (κυκλώ-

νες και σακόφιλτρα κατακράτησης σωµατιδίων,

προδιαγραφές στη µεταφορά, αποθήκευση και

τροφοδοσία του καυσίµου). 

3. Επιπλέον, µε την καύση του pet-coke επι-

βαρύνεται µια περιοχή η οποία είναι κοντά σε

κατοικηµένες περιοχές, η ποιότητα της ατµό-

σφαιρας της οποίας εµφανίζεται ήδη επιβαρη-

µένη σε σηµαντικό βαθµό, γεγονός που έχει

δηµιουργήσει σηµαντική κοινωνική αναστάτω-

ση και αναταραχή. 

Κρίνεται κατά συνέπεια απαραίτητο και εκ

προοιµίου η άµεση προώθηση εκπόνησης του

Ρυθµιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής

της πόλης της Λάρισας, όπου και θα προσδιο-

ρίζονται χωροταξικά και κατά χρήση η δυνατό-

τητα ανάπτυξης κάθε παραγωγικής και επιχει-

ρηµατικής δραστηριότητας και επένδυσης χω-

ρίς την όχληση των οικιστικών ιστών ή και των

περιαστικών περιοχών. 

4. Το ζητούµενο είναι να υπάρξει µια επίσηµη

διατύπωση της εθνικής πολιτικής στο θέµα των

καυσίµων, η οποία θα πρέπει να παίρνει υπόψη

της όχι µόνο τις διεθνείς δεσµεύσεις (Πρωτό-

κολλο Κιότο κλπ.), που δεν είναι πανάκεια, αλ-

λά να αναγνωρίζει τους βέλτιστους περιβαλλο-

ντικούς όρους και τον κοινωνικό παράγοντα

για να προωθεί πραγµατικά τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής. Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει

να έχει κατεύθυνση και κίνητρα προς την αει-

φορική ανάπτυξη, µε τη χρήση καθαρών καυσί-

µων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Μία

τέτοια κεντρική πολιτική δεν µπορεί να κινείται

σε βαθµό αοριστίας σε σχέση µε τη χρήση ή

µη ενός υλικού στο µέλλον, θέτοντας µε προ-

σωρινή αδειοδότηση τις επιχειρήσεις σε µία

διαδικασία επένδυσης υψηλού κόστους απαι-

τούµενων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών µε α-

βέβαιο το µέλλον. 

5. Με την καύση του pet-coke δηµιουργείται

ένα προηγούµενο, που ίσως να ανοίγει το δρό-

µο γενίκευσης της χρήσης στερεών καυσίµων

µε το πρόσχηµα της ανταγωνιστικότητας. Αν

τελικά αυτή είναι εθνική επιλογή νοµιµοποίη-

σης του pet-coke ως καυσίµου, κατόπιν των α-
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ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΠρόεδρος του Τµήµατος Γιώργος  Παπαδιώ-
της  µεταξύ άλλων τόνισε: 
Ένας από τους κύριους άξονες της οµιλίας του

Προέδρου του ΤΕΕ, πριν από µια εβδοµάδα σε α-
νάλογη εκδήλωση, ήταν η εξωστρέφεια που πρέ-
πει να επιδείξει ο τεχνικός κόσµος και το ΤΕΕ, οι-
κοδοµώντας σταθερά σχέσεις φιλίας, εµπιστοσύ-
νης και συνεργασίας, µε τους γείτονες και µε ό-
λους τους λαούς, ώστε: 

Nα χαράξουµε νέους δρόµους,  να διευρύνουµε
τους επαγγελµατικούς µας ορίζοντες, να ανοίξου-
µε τα φτερά του τεχνικού δυναµικού και της χώ-
ρας στον κόσµο. 
Για να είναι, όµως, πετυχηµένη µια τέτοια κα-

τεύθυνση πρέπει, πρώτα, να πατάµε σταθερά στον
τόπο µας. 
Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, τα µηνύµατα εί-

ναι άκρως ανησυχητικά: 
- Η απαξίωση της παιδείας και του επιστηµονι-

κού δυναµικού της χώρας. 
- Η απουσία αντικειµένου για το µελετητικό δυ-

ναµικό, που ουσιαστικά σχολάζει. 
- Η συρρίκνωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων

Επενδύσεων σε όλους τους τοµείς. 
- Η αφερεγγυότητα του κράτους που συσσώ-

ρευσε τεράστιες οφειλές σε µηχανικούς και σε
τεχνικές επιχειρήσεις. 

Κοπή 
βασιλόπιτας

παραιτήτων εγκρίσεων των γνωµοδοτικών ορ-
γάνων (ΙΡΡC-Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές), τό-
τε θα πρέπει οπωσδήποτε να ισχύσουν οι αντί-
στοιχες φορολογήσεις του καυσίµου, η αυστηρή
εφαρµογή των απαιτούµενων συστηµάτων α-
ντιρρύπανσης και ο συνεχής έλεγχος εκπο-
µπών ρύπων, ώστε να διασφαλίζεται η νοµιµό-
τητα και η οικονοµική οµοιοµορφία του ενεργει-
ακού χάρτη. Από τα τεχνικά στοιχεία που πα-
ρουσιάζονται στις διάφορες έρευνες που έγιναν
αλλά και στους εκδοθέντες περιβαλλοντικούς
όρους που αφορούν την καύση του pet-coke
προκύπτει η αναγκαιότητα εγκατάστασης και
λειτουργίας συστηµάτων αντιρρύπανσης (δια-
βροχή, σακόφιλτρα, κυκλώνες κλπ.) αλλά και συ-
νεχής διεξαγωγή αξιόπιστων µετρήσεων των ε-
πιβλαβών παραµέτρων. Η τήρηση αυτών των
προϋποθέσεων έγκειται µεν στη σοβαρότητα
και υπευθυνότητα των επιχειρήσεων αλλά κυ-
ρίως στον έγκυρο κρατικό µηχανισµό ελέγχου
(Σώµα Ελεγκτών Περιβάλλοντος ή τοπικά κλι-
µάκια). Εποµένως οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει
να διασφαλίσουν την ύπαρξή τους και φυσικά τη
συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία τους για
τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή. 

6. Βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ο-
ποιασδήποτε επιλογής και απόφασης, είναι ο
συνεχής και ουσιαστικός έλεγχος της ρύπαν-
σης στη βιοµηχανία -απαραίτητος όρος για τη
διαφανή τήρηση των περιβαλλοντικών δεσµεύ-
σεων αλλά και των απαιτήσεων του Πρωτο-
κόλλου του Κιότο- µε την ουσιαστική λειτουρ-
γία του Σώµατος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
ή οποιασδήποτε ανάλογης θεσµικής αρχής (α-
µιγώς κρατικής είτε µε τη συνεισφορά επιστη-
µονικών φορέων). Ο συνεχής και ουσιαστικός
έλεγχος της ρύπανσης στη βιοµηχανία -απα-
ραίτητος όρος και για τη διαφανή τήρηση των
περιβαλλοντικών δεσµεύσεων αλλά και των α-
παιτήσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο- σε
συνδυασµό µε τη γενικότερη κατάσταση της α-
τµόσφαιρας στην περιοχή θα παρέχουν στους
αρµόδιους φορείς αναλυτικά και χρήσιµα συ-
µπεράσµατα. Η µελέτη αυτών των συµπερα-
σµάτων θα οδηγήσει σε ουσιαστικές διορθωτι-
κές ενέργειες διαφύλαξης της υγείας των κα-
τοίκων αλλά και ορθολογικής διατήρησης των
θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις της περιο-
χής, βοηθώντας και τα αρµόδια υπουργεία στη
λήψη τεκµηριωµένων αποφάσεων στο µέλλον. 

7. Παράλληλα, προτείνεται η συνεχής και α-
ξιόπιστη λειτουργία σταθµών µέτρησης ατµο-
σφαιρικής ρύπανσης, σε συγκεκριµένα σηµεία
της περιοχής µας για τη συνεχή καταγραφή
των παραµέτρων του περιβάλλοντος, το οποίο
δικαιωµατικά ανήκει σε κάθε πολίτη και πρέπει

να του εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή ποι-

ότητα διαβίωσης. Επιτακτική και άµεση ανάγκη

είναι η δηµιουργία σταθµών µέτρησης ατµο-

σφαιρικής ρύπανσης -στα πρότυπα του προ-

γράµµατος του ΥΠΕΧΩ∆Ε που ισχύει στην πε-

ριοχή της πρωτεύουσας- σε συγκεκριµένα ση-

µεία της περιοχής µας για τη συνεχή και αξιό-

πιστη καταγραφή των παραµέτρων του περι-

βάλλοντος. Οι τιµές αυτές θα καταγράφονται

καθηµερινά και θα δηµοσιεύονται τακτικά, πα-

ρέχοντας πληροφόρηση στον πολίτη και αφε-

τέρου επισηµαίνοντας τα προβλήµατα που

χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και αντιµετώ-

πισης. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να διεκδική-

σει το ρόλο της και να προχωρήσει στην αξιο-

ποίηση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας υπο-

δοµής της για περιβαλλοντική πολιτική και

προστασία µε Σταθµό ∆ιαρκών Μετρήσεων όχι

µόνο στις βιοµηχανικές µονάδες αλλά και σε

άλλα σηµεία της πόλης και του νοµού, έτσι ώ-

στε καθηµερινά να έχει ο κάθε πολίτης την ει-

κόνα της περιβαλλοντικής πραγµατικότητας

που βιώνει. 

Οι φορείς συµφωνούµε να αναλάβουµε ε-

νεργό µέρος και ρόλο στην προσπάθεια αυτή,

µε υπευθυνότητα στο πλαίσιο του επιστηµονι-

κού και κοινωνικού µας ρόλου. 

Με δεδοµένο ότι, δεν ικανοποιούνται οι προ-

ϋποθέσεις: 

- σε ό,τι αφορά την πληρότητα του υπάρχο-

ντος θεσµικού πλαισίου και την άµεση συµβατό-

τητα και συµµόρφωση της εθνικής νοµοθεσίας

στην από κοινού συµφωνηθείσα ευρωπαϊκή µέ-

σω των Οδηγιών αλλά, και την παγκόσµια µέσω

των συνθηκών που η χώρα προσυπέγραψε, 

- σε ό,τι αφορά τη διασπορά των αρµοδιοτή-

των και τη διάχυση των ευθυνών ανάµεσα

στην κεντρική εξουσία και τους φορείς της Τ.Α.

αλλά και τους φορείς της ιδιωτικής πρωτοβου-

λίας που συµµετέχουν στη διαδικασία χωρίς

να επιτυγχάνεται ουσιαστική σύζευξη της προ-

σπάθειας µε στόχο τη µεγιστοποίηση του απο-

τελέσµατος στο θέµα της τήρησης και του ε-

λέγχου των περιβαλλοντικών όρων και των α-

ντιρρυπαντικών τεχνολογιών, 

- και µε το προηγούµενο ότι ο µηχανισµός ε-

λέγχου σε κεντρικό αλλά κυρίως σε τοπικό επί-

πεδο δεν διασφαλίζει τα προαπαιτούµενα που α-

ναφέρθηκαν, τήρησης των περιβαλλοντικών όρων

και προϋποθέσεων και µέτρων προστασίας, 

θεωρούµε επισφαλή για το ανθρωπογενές

και φυσικό περιβάλλον την υιοθέτηση συνέχι-

σης χρήσης και καύσης του pet-coke στην Πε-

ριφέρειά µας. 

Με εντυπωσιακή συµµετοχή και
ιδιαίτερα νέων συναδέλφων, κάτι
που είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο,
πραγµατοποιήθηκε  η ετήσια
εκδήλωση του ΤΕΕ - Τµήµατος
Ηπείρου για την κοπή της
βασιλόπιτας, στο Συνεδριακό
Κέντρο του ξενοδοχείου «Du Lac»
στα Γιάννενα. Στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των
τοπικών αρχών και φορέων.
Χαιρετισµό απηύθυναν ο
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ  ∆ηµοσθένης Αγορής, ο
Nοµάρχης Ιωαννίνων και
συνάδελφος  Αλέξανδρος
Καχριµάνης και οι βουλευτές του
νοµού  Κώστας Τασούλας και
Μιχάλης Παντούλας. 



- Η συνεχιζόµενη υποβάθµιση των δηµόσιων
τεχνικών υπηρεσιών, 
περιγράφουν τάσεις και βήµατα οπισθοδρόµη-

σης για τη χώρα µας. 
Ενδεικτικά: 
• Ο κύκλος εργασιών για τις µεγάλες εργολη-

πτικές επιχειρήσεις το 2005 µειώθηκε κατά 30%
και πάνω από 50% για τις µικρές • Σχεδόν καµία
νέα µελέτη δεν ανατέθηκε • Για το 2006 οι προο-
πτικές προδιαγράφονται µε τον προϋπολογισµό
και ειδικότερα µε το Π∆Ε, ακόµα πιο δυσοίωνες •
Για τα έργα πολιτικού µηχανικού το Π∆Ε, είναι µι-
κρότερο κατά 5% σε σχέση µε το 2005. 
Οι µηχανικοί δε θα σταθούµε µοιρολατρικά α-

πέναντι στις εξελίξεις. 
Ως επιστηµονικός φορέας οφείλουµε να διε-

ρευνήσουµε νέους δρόµους και να πορευθούµε
µε σχέδιο, µε τόλµη και µε συνέπεια. 
Ως σύµβουλος της πολιτείας και του λαού, έ-

χουµε υποχρέωση να ανταποκριθούµε στο ρόλο
µας, αναδεικνύοντας τα προβλήµατα, προωθώ-
ντας ιδέες και λύσεις, ασκώντας σκληρή αλλά
δηµιουργική κριτική και ισχυρή πίεση σε κάθε ε-
ξουσία για αποδοχή των προτάσεών µας. 
Σ’ αυτή την προσπάθεια, σας χρειαζόµαστε ό-

λους. 
Την εµπειρία και σοφία των παλιών και το δυ-

ναµισµό των νέων. 
Στη  νέα  χρονιά  το  ΤΕΕ  πρέπει να αντιµετωπί-

σει µεγάλα και κρίσιµα για τον κλάδο θέµατα: 
• Ασφαλιστικό και ΤΣΜΕ∆Ε • Απασχόληση

και αξιοποίηση επιστηµονικού δυναµικού • Ποι-
νικοποίηση του επαγγέλµατος • Θέµατα παιδεί-
ας και επαγγελµατικών δικαιωµάτων •  Μελέτες

και έργα • Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχε-
διασµός • ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 
Η µεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση και η δια-

µόρφωση ισχυρών πλειοψηφιών, αποτελούν τον
ασφαλέστερο δρόµο για την προώθηση των θέ-
σεών µας. 
Για  το  ΤΕΕ  -  Τµήµα  Ηπείρου,  ο Γ. Παπαδιώτης,

αφού αναφέρθηκε στα ευνοϊκά σχόλια της κοι-
νωνίας για το ελληνικό τεχνικό δυναµικό και
τους Έλληνες Μηχανικούς, µετά την παράδοση

σε χρήση τµηµάτων της Εγνατίας στην περιοχή,
αφού αντανακλούν σε όλους µας και µας γεµί-
ζουν µε χαρά και µε υπερηφάνεια, τόνισε ότι
στη νέα χρονιά θα είµαστε πάντοτε και σταθε-
ρά: 

- Παρόντες σε όλα τα µικρά και µεγάλα θέµα-
τα του τόπου. 

- Ουσιαστικοί τεχνικοί σύµβουλοι µε τεκµη-
ριωµένες ποιοτικά και ποσοτικά θέσεις. 

- Κοντά στους Μηχανικούς για την επιµόρφω-
ση και τη στήριξή τους. 

- ∆ιεκδικητικοί, και πιεστικοί για την υλοποίη-
ση του αναπτυξιακού σχεδιασµού του τόπου µας
και των µεγάλων υποδοµών που έχει ανάγκη. 
Το 2006 θα υπηρετήσουµε, επίσης, µε συνέ-

πεια τρεις κύριους στόχους για την περιοχή µας: 
• Ίδρυση Πολυτεχνικής σχολής στο Πανεπι-

στήµιο • Στήριξη και λειτουργία του νέου οργα-
νισµού ρυθµιστικού Ιωαννίνων, που προωθείται.
•Έγκαιρη και ολοκληρωµένη προετοιµασία πρό-
τασης για το ∆΄ ΚΠΣ. 
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Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος Θράκης έχοντας υπόψη τα απο-
τελέσµατα της µυστικής ψηφοφορίας για την
εκλογή του Προέδρου και του Γενικού Γραµµα-
τέα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ - Τµήµατος
Θράκης και του Αντιπροέδρου της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ - Τµήµατος Θράκης, που έ-
γινε κατά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπρο-
σωπείας, ανακήρυξε τα εκλεγέντα µέλη του

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας ως εξής:
Πρόεδρος: Ζαχαρίας  Τσαπνίδης  
Αντιπρόεδρος: Σταύρος  Τσάγκος
Γεν. Γραµµατέας: Αναστάσιος  Αναγνώστου.
Επίσης,  ανακήρυξε τον εκλεγέντα Αντιπρό-

εδρο της ∆.Ε.  του ΤΕΕ- Τµήµατος Θράκης:
Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτριος  Πετρίδης.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

Nέος Πρόεδρος και ΓΓ της Αντιπροσωπείας -
Nέος Αντιπρόεδρος της ∆.Ε.



Αυτά τονίστηκαν, µεταξύ άλλων, στην ιδιαίτεραεπιτυχηµένη εκδήλωση µε θέµα «Τα προβλή-

µατα του Εθνικού Κτηµατολογίου στην Κέρκυρα»,

που οργάνωσαν από κοινού σε κεντρικό ξενοδο-

χείο της πόλης, το ΤΕΕ - Τµήµα Κέρκυρας, ο ∆ικη-

γορικός Σύλλογος Κέρκυρας και ο Σύλλογος

Συµβολαιογράφων Κέρκυρας. Στην εκδήλωση υ-

πογραµµίστηκε ότι τα προβλήµατα πρέπει να λυ-

θούν, καθώς η υπόθεση του Κτηµατολογίου ήταν

και παραµένει εθνικός στόχος, βασικός µοχλός α-

νάπτυξης της χώρας και πρέπει να στηριχτεί από

όλους και κυρίως από την Πολιτεία. 
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενηµέρωση των

διπλωµατούχων µηχανικών, των δικηγόρων και
των συµβολαιογράφων της Κέρκυρας για τα προ-
βλήµατα που έχουν ανακύψει αλλά και η παρου-
σίαση ενιαίων και κοινά αποδεκτών τρόπων, µεθό-
δων και διαδικασιών για την επίλυσή τους. 
Για το λόγο αυτό στην εκδήλωση συµµετείχε

πολυµελές κλιµάκιο υψηλόβαθµων στελεχών της
«Κτηµατολόγιο ΑΕ», Ι.  Μαραµπουτάκης,  µέλος
∆Σ, ∆.  Καληµέρης, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Κτηµα-
τολογικών Γραφείων, Χρ.  Κλωνάρη,  ∆/ντρια ∆ιεύ-
θυνσης Υλοποίησης Προγράµµατος, Ρ.  Κουκούτση,
Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Λειτουργού-
ντων Κτηµατολογικών Γραφείων, Μ.  Κασάπη, Προϊ-
σταµένη Τµήµατος Οργάνωσης της ∆/νσης Κτη-
µατολογικών Γραφείων, Ελεονώρα  Ανδρεαδάκη,
Προϊσταµένη Τµήµατος Παρακολούθησης Μελε-
τών Κτηµατογράφησης, Α.  Ιωαννίδη, επιβλέπουσα
της µελέτης, που άκουσαν µε προσοχή όλα τα ε-
ρωτήµατα που διατύπωσαν οι συµµετέχοντες και
έδωσαν λύσεις. 
Τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόµων και Τοπο-

γράφων Μηχανικών, που συµµετείχε µε εισήγησή
του, εκπροσώπησαν τα µέλη του ∆Σ Α  Καραγιαν-
νάκη και Ι.  Πρέσβελος, ο οποίος παρουσίασε την
εισήγηση. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν και απηύθυ-

ναν χαιρετισµό ο βουλευτής Κέρκυρας της N∆ N.
∆ένδιας, ο Nοµάρχης Κέρκυρας Γ.  Μαχειµάρης, ε-
νώ χαιρετισµό απέστειλαν ο υφυπουργός ΠΕΧΩ-

∆Ε Στ.  Καλογιάννης  και η βουλευτής Κέρκυρας
του ΠΑΣΟΚ Α.  Γκερέκου.  

Nα  λυθούν  τα  προβλήµατα

«Επιθυµία µας είναι να δοθούν λύσεις στα προ-
βλήµατα και όχι να καταρρεύσει το έργο. Κανείς
άλλωστε δεν αµφισβη-
τεί τη σηµασία του για
την ανάπτυξη της πα-
τρίδας µας» τόνισε
στην οµιλία του ο Πρό-
εδρος του ΤΕΕ - Τµήµα-
τος Κέρκυρας N.  Σπίγ-
γος. Και υπογράµµισε
ότι  πρέπει να γίνει
προσπάθεια κατανόη-
σης από τους υπηρε-
σιακούς παράγοντες,
που παραβρίσκονται,
της πραγµατικής διά-
στασης του προβλήµατος. Η ανταλλαγή των από-
ψεων να γίνει στο πλαίσιο του αλληλοσεβασµού,
επιστηµονικού και κοινωνικού, χωρίς γενίκευση
των προβληµάτων. Οι λαϊκισµοί δεν οδηγούν που-
θενά τον τόπο και τους πολίτες.  Η εισήγηση του
Τµήµατος Κέρκυρας του ΤΕΕ εµπεριστατωµένη θα
δώσει τη διάσταση που πρέπει στα προβλήµατα
µε ρεαλιστικές λύσεις. Η στήριξη από το ΤΕΕ  µε
τη συµβολή όλου του επιστηµονικού δυναµικού
είναι δεδοµένη. Η αταξία που σήµερα επικρατεί
θα οδηγήσει στη διάλυση των αναπτυξιακών προ-
οπτικών της Κέρκυρας. 

20ετής  παραγραφή

Ο Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας
Γ.  Καρύδης  τόνισε ότι ο Σύλλογος από τις αρχές
του 1999 επισήµανε τις αδυναµίες του συστήµατος
υποβολής των ∆ηλώσεων, την ανεπαρκή στελέ-
χωση σε προσωπικό, την προχειρότητα της όλης
υποδοµής, καθώς και το προβληµατικό θεσµικό
πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε µέχρι σήµερα η όλη
διαδικασία κτηµατογράφησης. 
Στις περιοχές της Κέρκυρας που έχουν ολο-

κληρωθεί οι πρώτες εγγραφές (δηµοτικά διαµερί-
σµατα Καναλίων και Αλεπούς ∆ήµου Κερκυραίων,
∆ήµος Φαιάκων) εµφανίζονται σηµαντικά προβλή-
µατα που αφορούν ανεντόπιστα ακίνητα, ακίνητα
άγνωστου ιδιοκτήτη, καθώς και ακίνητα που φέ-
ρουν εµβαδοµετρικές ή άλλες χωρικές µεταβο-
λές. 
Οι λύσεις που θα δοθούν πρέπει να κινούνται

στην κατεύθυνση της απλούστευσης και συντό-
µευσης της διαδικασίας διόρθωσης των ελλείψε-
ων και σφαλµάτων, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση
των πολιτών. Και υπογράµµισε: «Θεωρούµε πολύ
σηµαντική την άµεση στελέχωση των Κτηµατολο-
γικών Γραφείων (Υποθηκοφυλακείων) µε τοπογρά-
φο - µηχανικό που θα διευκολύνει τους πολίτες
στη διόρθωση των προδήλων σφαλµάτων. Απα-
ραίτητη, επίσης, είναι η νοµοθετική ρύθµιση, µε
την οποία η πενταετής παραγραφή για την απώ-
λεια του δικαιώµατος αµφισβήτησης των εγγρα-
φών στα κτηµατολογικά βιβλία,  οπότε τα ακίνητα
περιέρχονται στο ∆ηµόσιο,  να γίνει εικοσαετής
όπως στην έκτακτη χρησικτησία. 
Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία διόρθωσης
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ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Προβλήµατα Κτηµατολογίου 
ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΕ∆ΕΙΞΕ Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» 

Ανεντόπιστες ιδιοκτησίες, ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη και ακίνητα
που φέρουν εµβαδοµετρικές ή χωρικές γενικότερα µεταβολές, είναι τα
κυριότερα από τα σοβαρά προβλήµατα που καταγράφονται στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο, σε δύο ∆ήµους της Κέρκυρας, όπου έχουν ολοκληρωθεί
οι πρώτες εγγραφές. Μάλιστα στο ∆ήµο Φαιάκων, το 71% των
κτηµατογραφήσεων παρουσιάζει λάθη και µόνον το 29% είναι σωστές. 



των σφαλµάτων δεν πρέπει να δηµιουργήσει
προβλήµατα στις συναλλαγές». 

Επανεξέταση  εγγραφών

Ο Πρόεδρος του Συµβολαιογραφικού Συλλό-
γου του Εφετείου Κέρκυρας κ. Σπύρος  Σπίγγος
τόνισε, µεταξύ άλλων,  την ανάγκη να υποστηρι-
χθεί  το Κτηµατολόγιο, το οποίο είναι δυνατόν να
γίνει εργαλείο χρήσιµο για την εξυπηρέτηση των
πολιτών, την κατοχύρωση των δικαιωµάτων τους
και την ανάπτυξη της χώρας. Και ζήτησε να γί-
νουν,  µε τη συνεργασία επιστηµονικών φορέων,
βελτιώσεις του νόµου, προκειµένου να καταστεί
αξιόπιστο µε τη διόρθωση των σφαλµάτων του
και την αποφυγή επανάληψης των προβληµάτων
που έχουν δηµιουργηθεί και εξαιτίας της πολύ
κακής κτηµατογράφησης, γιατί υπάρχει ο κίνδυ-
νος πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων και κυρίως αυτοί
που δεν έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα
να προσφύγουν στα ∆ικαστήρια, να χάσουν την
περιουσία τους, η οποία θα περιέλθει στο κράτος,
το οποίο όµως έχει την ευθύνη από το Σύνταγµα
να προστατεύει την ατοµική ιδιοκτησία. 
Τέλος, ο Σπ. Σπίγγος πρότεινε να γίνει λεπτο-

µερειακή επανεξέταση όλων των περιπτώσεων
που αφορούν ακίνητα της περιοχής του προκαπο-

διστριακού ∆ήµου
Κερκυραίων, τα ο-
ποία, κατά ποσοστό
60% - 70% έχουν
χαρακτηριστεί «α-
νεντόπιστα» ή «ά-
γνωστου ιδιοκτή-
τη», προκειµένου
να ελαχιστοποιη-
θούν τα προβλήµα-
τα και µέχρι να γί-
νει αυτό να καθυ-
στερήσει η ισχύς
του κτηµατολογίου
στην περιοχή αυτή. 

Οι  εισηγήσεις  

Εισηγήσεις πα-
ρουσίασαν  η «Κτη-
µατολόγιο ΑΕ», ο
Πανελλήνιος Σύλ-

λογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων
Μηχανικών, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, ο
Σύλλογος Συµβολαιογράφων Κέρκυρας και το
ΤΕΕ-  Τµήµα Κέρκυρας. 
Ειδικότερα, ο Ι. Μαραµπουτάκης, εκ µέρους της

«Κτηµατολόγιο ΑΕ» και  υπό την ιδιότητά του ως
νοµικού, αναφέρθηκε σε νοµικά θέµατα που έ-
χουν ανακύψει κατά τη λειτουργία του Κτηµατο-
λογίου και ενηµέρωσε για τον τρόπο αντιµετώπι-
σής τους. Ο ∆. Καληµέρης, ∆ιευθυντής της
∆/νσης Κτηµατολογικών Γραφείων και η Μ. Κασά-
πη, Προϊσταµένη του Τµήµατος Οργάνωσης Κτη-
µατολογικών Γραφείων αναφέρθηκαν σε διαδικα-
σίες σύνταξης του Κτηµατολογίου, οργάνωσης
και λειτουργίας των Κτηµατολογικών Γραφείων,
την εµπειρία από την έως σήµερα λειτουργία
τους και την κεντρική διαχείριση των χωρικών δε-
δοµένων. 

Προβλήµατα Εθνικού Κτηµατολογίου
στην Κέρκυρα

Την εισήγηση του ΤΕΕ - Τµήµατος Κέρκυρας
για το θέµα της εκδήλωσης, παρουσίασε ο Πρόε-
δρος της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος  Κ.
Σκούρτης,  ο οποίος τόνισε ότι το Εθνικό Κτηµατο-

λόγιο είναι ένα έργο στο οποίο έχουν επενδυθεί
µεγάλες προσδοκίες τόσο από την Πολιτεία, όσο
και από τους πολίτες. Είναι ένα έργο για το οποίο
έχει καταβληθεί µεγάλη επιστηµονική και οργα-
νωτική προσπάθεια και έχουν δαπανηθεί σηµαντι-
κοί οικονοµικοί πόροι. 
Για το Τµήµα Κέρκυρας του ΤΕΕ, βασικός στό-

χος είναι η µε κάθε τρόπο προώθησή του και η
πλήρης κάλυψη όλων των περιοχών του Nοµού
Κέρκυρας, εντασσόµενη βέβαια στο γενικότερο
προγραµµατισµό του Κτηµατολογίου. 
Το Τµήµα Κέρκυρας του ΤΕΕ, είχε από την έ-

ναρξη εφαρµογής του θεσµού τεράστιο ενδιαφέ-
ρον για το θέµα αυτό. Βρίσκεται σε καθηµερινή ε-
παφή και συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµε-
νους φορείς. Θεωρεί ότι το Εθνικό Κτηµατολόγιο
είναι αδήριτη αναγκαιότητα για την Κέρκυρα, της
οποίας τα σηµαντικότερα προβλήµατα συνδέο-
νται µε τις πολιτικές για τη γη. 

Τι  γίνεται  τώρα  στην  Κέρκυρα  

Με αποφάσεις του ΟΚΧΕ έχουν περαιωθεί οι
κτηµατογραφήσεις στις περιοχές Κάτω Κορακιά-
νας, Καναλίων και Αλεπούς. Σηµειώνονται µια σει-
ρά προβληµάτων, τα οποία είχαν επισηµανθεί από
τη φάση της κτηµατογράφησης. 
Έχουµε κάποια στοιχεία τα οποία ελήφθησαν

από την «Κτηµατολόγιο ΑΕ» και το ∆ήµο Φαιά-
κων και µε τα οποία µπορούµε να προσεγγίσουµε
την πραγµατική κατάσταση. Τα στοιχεία αυτά δεί-
χνουν ότι υπάρχει πρόβληµα στην περιοχή της
Κάτω Κορακιάνας. 
Οι αιτίες των προβληµάτων προήλθαν από µια

σειρά σφαλµάτων που έχουν υπεισέλθει στη δια-
δικασία της κτηµατογράφησης. Η «Κτηµατολόγιο
ΑΕ» πρέπει να προσφέρει όλες τις αναγκαίες δι-
ευκολύνσεις, έτσι ώστε να µειωθούν τα έξοδα και
οι χρόνοι που απαιτούνται για τη διόρθωση των
αρχικών εγγραφών. 
Θεωρούµε ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµη η

πύκνωση ενός δικτύου πολυγωνοµετρικών µέσα
στις περιοχές του Κτηµατολογίου. 
Επίσης επαναφέρουµε την πρότασή µας, για

την υποχρεωτική παράσταση, κατά τη σύνταξη
των συµβολαίων, µηχανικού που έχει τα επαγγελ-
µατικά προσόντα και την κατά νόµο αρµοδιότητα. 
Σε ό,τι αφορά δε για τις περιοχές που ισχύει το
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Τ α Τµήµατα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεο-δοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Χηµείας του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το
Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ ∆υ-
τικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ - Τµήµα Μαγνησίας
και η Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Nο-
µού Μαγνησίας διοργανώνουν Συνέδριο µε θέ-
µα «Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
Μικρής Κλίµακας» που θα πραγµατοποιηθεί
στην Πορταριά από 8 έως 9 Απριλίου 2006. 
Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση ε-

πιστηµονικών ερευνών σχετικά µε τις βέλτιστες
τεχνικές επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων
που προέρχονται από µικρούς δήµους, κοινότη-
τες, κατοικίες και επιχειρήσεις, λαµβάνοντας υ-
πόψη περιβαλλοντικά, οικονοµικά, τεχνικά, αλλά
και κοινωνικά κριτήρια. Ενδεικτικά, στα θέµατα
του συνεδρίου περιλαµβάνονται: 

-Υγρά απόβλητα 
-Τεχνολογία Αντιρρύπανσης 
-Φυσικά Συστήµατα 
-Αποκεντρωµένα συστήµατα επεξεργασίας 
-Χωροθέτηση συστηµάτων επεξεργασίας 
-Οικονοµοτεχνικές παράµετροι 
Κατόπιν πρόσκλησης της οργανωτικής επι-

τροπής και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλά-
δος - Παραρτήµατος Μαγνησίας στις εργασίες
του συνεδρίου θα παραβρεθεί και ο οµότιµος
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής
George  Τchobanoglous του Πανεπιστηµίου της
Καλιφόρνια στο Nτέιβις. Ο κύριος Τ-
chobanoglous έχει συγγράψει πάνω από 350
τεχνικές δηµοσιεύσεις συµπεριλαµβανοµένων
και 12 βιβλίων, µεταξύ αυτών και το βιβλίο «S-
mall and Decentralized Wastewater Μanagement

Systems». Είναι µια από τις σηµαντικότερες
προσωπικότητες στον τοµέα της Περιβαλλο-
ντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας και τα βιβλία
του διδάσκονται σε περισσότερα από 200 πα-
νεπιστήµια διεθνώς. Τέλος, µεταξύ άλλων είναι
σύµβουλος εκδόσεων της ΜcGraw-Ηill στον το-
µέα της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και των Υ-
δάτινων Πόρων. 
Τα άρθρα που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα

του συνεδρίου θα δηµοσιευθούν σε έντυπη
µορφή στα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία
και θα παραλαµβάνουν οι σύνεδροι µε την εγ-
γραφή τους τις ηµέρες διεξαγωγής του συνε-

δρίου. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στις

εργασίες του συνεδρίου και να συµπεριληφθούν

στη λίστα συµµετεχόντων στα πρακτικά, µπο-

ρούν να συµπληρώσουν το δελτίο συµµετοχής,

που υπάρχει στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:

http: //www. wastewater. prd. uth. gr και να το α-

ποστείλουν στη γραµµατέα Προχάσκα  Χαρά

στο prohaska@chem. auth.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα

θέµατα και την οργάνωση του συνεδρίου οι

ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε

τους προέδρους της οργανωτικής επιτροπής:

Αθανάσιο  Κούγκολο, αναπληρωτή καθηγητή

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

(kungolos@uth.gr, τηλ.: 24210-74.480, 6945-

993.186),  Ζουµπούλη  Αναστάσιο, αναπληρωτή

καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου

Θεσσαλονίκης (zoubouli@chem. auth.gr , τηλ.:

2310-997.794) και τον Πέτρο  Σαµαρά,  αναπλη-

ρωτή καθηγητή του ΤΕΙ ∆. Μακεδονίας (sama-

ras@cperi. certh.gr, τηλ.: 6972-164.794), τη γραµ-

µατέα  Προχάσκα  Χαρά  (prohaska@chem. au-

th.gr, τηλ. 2310-901.581, 6946-136.370) και την  Α-

λεξίου  Ελένη  (elalexiou@uth.gr, τηλ: 24210-

74.276, 6934-105.553) ή να επισκεφθούν την ι-

στοσελίδα του συνεδρίου στο http: //www.

wastewater.prd.uth.gr. 
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στευµένου µηχανικού. Επίσης, θεωρούµε ότι σε
αυτή τη φάση θα ήταν σκόπιµη και αναγκαία η
πρόσληψη τοπογράφων µηχανικών στα ΜΚΓ. 
Πρέπει ακόµη,  να θεσπιστούν αντικειµενικά

κριτήρια που να ορίζουν την επιτυχία της κτηµα-
τογράφησης. 
Υπάρχει µια σειρά προτάσεων του Τµήµατος

Κέρκυρας που ταυτίζονται µε προτάσεις και του
κεντρικού ΤΕΕ και άλλων φορέων, όπως του Πα-
νελληνίου Συλλόγου Αγρονόµων Τοπογράφων
Μηχανικών, που αναφέρονται στην Περιφερειακή
Συγκρότηση και τη Βελτίωση του Συστήµατος
Πληροφοριών του Ε.Κ. 

Η  άποψη  των  εκπροσώπων  της  Τ.Α.

Ο δήµαρχος Φαιάκων  Μ.  Κάρρας, ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ότι  το 71% των κτηµατογραφήσεων
στο ∆ήµο του είναι λάθος και µόνο το 29% είναι
σωστές. Ως λάθη, επίσης, χαρακτήρισε την επιλο-
γή της φωτογραµµετρικής µεθόδου (αεροφωτο-
γράφηση και διαγράµµατα) επειδή η περιοχή χα-
ρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο και πυκνή δε-

ντροφύτευση, καθώς επίσης και την παραλαβή και
το κλείδωµα του κτηµατολογίου, χωρίς να προη-
γηθεί έλεγχος. 
Ο Μ. Κάρρας, πρότεινε να µη διακοπούν οι συ-

ναλλαγές αλλά να συνεχιστούν κανονικά και να
υπάρξει παράλληλη λειτουργία Κτηµατολογικού
Γραφείου και Υποθηκοφυλακείου, έως ότου διευ-
θετηθούν όλες οι υποθέσεις. 
Αναλόγου περιεχοµένου και ύφους ήταν και η

παρέµβαση του αρχηγού της µείζονος αντιπολί-
τευσης του ∆ήµου Φαιάκων Κ. ∆ηµουλά. 
Πάντως, αίσθηση και ερωτηµατικά προκάλεσε

η αδικαιολόγητη απουσία εκπροσώπου του ∆ή-
µου Κερκυραίων, σε περιοχές του οποίου έχει γί-
νει κτηµατολόγιο και αντιµετωπίζει προφανώς α-
νάλογα προβλήµατα. 

Οι  συναλλαγές  θα  συνεχιστούν

Το τελευταίο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον µέρος
περιελάµβανε συζήτηση εφ΄ όλης της ύλης και κυ-
ρίως πάρα πολλές ερωτήσεις από το πολυπλη-
θές και… ζωηρό ακροατήριο. 
Τα στελέχη της εταιρείας «Κτηµατολόγιο ΑΕ»

απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις που υποβλήθη-
καν, πρότειναν λύσεις, έδωσαν κατευθύνσεις για
την αντιµετώπιση των θεµάτων που έχουν ανακύ-
ψει από τη λειτουργία των δύο Κτηµατολογικών
Γραφείων του νησιού και δεσµεύτηκαν, σε συνερ-
γασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να εξετάσουν
λεπτοµερώς την κατάσταση που έχει δηµιουργη-
θεί στην περιοχή της Κ. Κορακιάνας. 
Το συµπέρασµα που προέκυψε από τις εργα-

σίες της εκδήλωσης είναι ότι: Ανεξάρτητα από τα
όποια προβλήµατα στο Κτηµατολόγιο των περιο-
χών των δυο ∆ήµων της Κέρκυρας, οι συναλλα-
γές µπορούν να συνεχίζονται κανονικά και θα γί-
νει πύκνωση του υφιστάµενου τριγωνοµετρικού
δικτύου της περιοχής ώστε να διευκολυνθούν οι
µηχανικοί στην αποτύπωση των ιδιοκτησιών. 

Σηµειώνεται ότι τα πλήρη κείµενα όλων των ει-
σηγήσεων που έχουν κατατεθεί και δηµοσιεύο-
νται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Τµήµατος,
στη διεύθυνση http: //www. teekerk.
gr/library/periexomeno. php? id_per=27 
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