
T Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ ·fi ÙÔ TÌ‹Ì· MË-
¯·ÓÈÎÒÓ XˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ-

ÊÂÚÂÈ·Î‹˜ AÓ¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛ-
Û·Ï›·˜, ÙÔ TÌ‹Ì· XËÌÂ›·˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·-
ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ÙÔ TÌ‹Ì· TÂ¯ÓÔÏÔ-
ÁÈÒÓ AÓÙÈÚÚ‡·ÓÛË˜ ÙÔ˘ TEI ¢˘ÙÈÎ‹˜ M·ÎÂ‰ÔÓ›·˜,
ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi TÌ‹Ì· M·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ TEE, ÙËÓ
TE¢K Î·È ÙËÓ E¢EYA. O ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ‹-
Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Â›Î·ÈÚˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÂ˘-
ÓÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÛÂ ı¤-
Ì·Ù· ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ̆ ÁÚÒÓ ·Ô-
‚Ï‹ÙˆÓ. 

™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô ̆ Ê˘Ô˘ÚÁfi˜
EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È AÔÎ¤ÓÙÚˆ-
ÛË˜  X. N¿ÎÔ˜, Ô NÔÌ¿Ú¯Ë˜ M·ÁÓËÛ›·˜ I. ¶Ú›-
ÓÙ˙Ô˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜  B. KÔÓÙÔÚ›˙Ô˜,
Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ X·Ó›ˆÓ  K. BÈÚ‚È‰¿ÎË˜, Ô ¢‹Ì·Ú-
¯Ô˜ BfiÏÔ˘ Î·È ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢EYAM K. M‹-
ÙÚÔ˘, Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ TEE –TÌ‹Ì·ÙÔ˜ M·ÁÓË-
Û›·˜ ™. AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ-
‰Ú›Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 200
Û‡ÓÂ‰ÚÔÈ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ È-
‰Ú‡Ì·Ù·, ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘-
‹˜ ¤ÚÁˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ̆ ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿
Î·È ÊÔÚÂ›˜ ·fi ÙËÓ TÔÈÎ‹ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. 

K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙË-
Î·Ó 56 ÂÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ̆ ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·fi ÌÈ-
ÎÚÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈ-
Î¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ fiˆ˜ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›·, ‚·ÊÂ›· ÎÏ. ™Ë-
Ì·ÓÙÈÎfi ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘
‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹ÌË˜ ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ ¶ÂÚÈ-
‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ MË¯·ÓÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜
K·ÏÈÊfiÚÓÈ· George Tchobanoglous, ÛÂ ı¤Ì·Ù·
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ̆ ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÙËÓ ·-
Ó¿ÎÙËÛË Î·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÓÂÚÔ‡, ÙËÓ ·Ó¿-
Ù˘ÍË ÌÈÎÚÒÓ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÂÍÂÚ-
Á·Û›·˜ ̆ ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ ÂÈÛÙ‹-
ÌË˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ.
AÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Û˘-
ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ̆ ÁÚÒÓ ·Ô-
‚Ï‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ̄ Ú‹ÛË ÌÂÌ‚Ú·-

ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÓÂÚÔ‡ ÌÂ ̆ -
„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ·. 

¶·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ-
‰Ú›Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÂÎÚÔ-
ÛÒˆÓ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿
Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·, ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Â-
Ù·ÈÚÂ›Â˜. EÈÏ¤ÔÓ, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÛÙÚÔÁÁ˘-
Ï‹˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ô˘ ¤Ï·‚Â ̄ ÒÚ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ËÌ¤-
Ú·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÎÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË Ë ·Ô˘Û›· ÂÓfi˜
Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔ-
ıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤-
Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ̆ ÁÚÒÓ ·Ô-
‚Ï‹ÙˆÓ Î·È ·Ó¿ÎÙËÛË˜ Î·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜

ÓÂÚÔ‡, Î·ıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂıÓÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›· Û˘Ó‹-
ıˆ˜ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È ·Ï¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙË˜ Â˘Úˆ-
·˚Î‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÂÓÒ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÂıÓÈÎ‹˜
ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË. ¶·-
Ú¿ÏÏËÏ·, ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆ-
Ì¤ÓË ıÂÒÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›·˜ fiÔ˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ̆ fi„Ë Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÙˆÓ ̆ ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ë ·Ó¿ÎÙËÛË Î·È Â·Ó·¯ÚË-
ÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È
·ÛÊ·Ï‹˜ ‰È¿ıÂÛË ÙË˜ ·Ú·ÁfiÌÂÓË˜ ÈÏ‡Ô˜. 
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MÔÓ¿‰Â˜ EÂÍÂÚÁ·Û›·˜ YÁÚÒÓ
AÔ‚Ï‹ÙˆÓ MÈÎÚ‹˜ KÏ›Ì·Î·˜ 

OÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÌÂ ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘
™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÌÂ Ù›ÙÏÔ «MÔÓ¿‰Â˜ EÂÍÂÚÁ·Û›·˜ YÁÚÒÓ
AÔ‚Ï‹ÙˆÓ MÈÎÚ‹˜ KÏ›Ì·Î·˜», Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ
¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «¶ÔÚÙ·ÚÈ¿», ̆ fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰·
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜.

™ ÙÈ˜ 26 Î·È 27 M·˝Ô˘
2006 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔ-

ÔÈËıÂ› ÛÂ ·›ıÔ˘ÛÂ˜ ÙË˜
¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘
AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
(A¶£) ÙÔ «2Ô ¶·ÓÂÏÏ‹-
ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ T˘-
ÔÔ›ËÛË, Ù· ¶ÚfiÙ˘·
Î·È ÙËÓ ¶ÔÈfiÙËÙ·»,  Ô˘
Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ
TEE/TKM Î·È ÙËÓ «ŒÓˆÛË
EÏÏ‹ÓˆÓ EÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÁÈ·
ÙËÓ ¶ÚÔÙ˘ÔÔ›ËÛË Î·È
ÙËÓ T˘ÔÔ›ËÛË»
(ENE¶POT). M¤¯ÚÈ Û‹-
ÌÂÚ· ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó 45 ÂÈÛË-
Á‹ÛÂÈ˜, ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ·fi ÙËÓ EÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ EÈ-
ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÍ‹˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfi-
ÙËÙÂ˜: 1) T˘ÔÔ›ËÛË Î·È ¶ÚfiÙ˘· ÁÈ· ¶ÔÈfiÙËÙ·
ÛÙËÓ ¶·Ú·ÁˆÁ‹. 2)T˘ÔÔ›ËÛË Î·È ¶ÚfiÙ˘· ÁÈ·
¶ÔÈfiÙËÙ· ÛÙË ¢È·Î›ÓËÛË-K·Ù·Ó¿ÏˆÛË-XÚ‹ÛË. 3)
¢ÔÎÈÌ¤˜-ŒÏÂÁ¯ÔÈ-¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË. EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ
Â‡ÚÔ˜ Î¿Ï˘„Ë˜ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ
ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È

(ÂÎÙfi˜ ·fi ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ ÚÔ˚-
fiÓÙ·) ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ˚fiÓÙ· ̄ ‡-
‰ËÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·.
E›ÛË˜ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹-
ÙˆÓ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (ÌÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜ Î·È È-
ÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜) ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô-
ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ̂ ˜
ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ‰È·-
‰ÈÎ·Û›·˜. 

TÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÂÏÂ› ̆ fi ÙËÓ
·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ AÓ¿-
Ù˘ÍË˜ ÌÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙË
NÔÌ·Ú¯›· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ÙÔ
¢‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ÙÔ
TEE/TKM, ÙÔ °EøTEE, ÙÔ

A¶£, ÙÔ ATEI£, ÙÔ BE£ Î·È ÙËÓ ETA°PO. 

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‚ÚÂ›-
ÙÂ (ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ 10 M·˝Ô˘) ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜
ENE¶POT www. eneprot. gr ‹ ÛÙ· ÙËÏ¤ÊˆÓ·
2310-286.680 Î·È 286.182 Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 9.30 –
14.30. 

T˘ÔÔ›ËÛË, Ù· ¶ÚfiÙ˘· Î·È Ë ¶ÔÈfiÙËÙ· 

TEE - Tª∏ª∞ M∞°¡∏™π∞™ 
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ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÏÕ

Τρία θέµατα-προβλήµατα των ∆ωδεκανήσων, µεευρύτερο ενδιαφέρον, επέλεξε η ∆.Ε. του Περι-
φερειακού Τµήµατος να παρουσιαστούν κατά τη
Συνδιάσκεψη της ∆.Ε. του ΤΕΕ µε τις ∆.Ε. των 17
Περιφερειακών Τµηµάτων, που πραγµατοποιήθη-
κε στη Ρόδο από τις 7 έως και τις 9 Απριλίου (σ.σ.
βλέπε ρεπορτάζ στο Ε.∆. 2/5/2006).
Προηγήθηκε η «Παρουσίαση της πόλης της Ρό-

δου µέσα από τους αιώνες» (Οµάδα Εργασίας:
Πάρις  Παπαθεοδώρου Αρχιτέκτων, Νεκτάριος
Σαντορινιός  Χηµ. Μηχ., Εύη  Κακά  Αρχιτέκτων), µια
ουσιαστική «ξενάγηση» για όσους για πρώτη φο-
ρά επισκέπτονταν τη Ρόδο, αλλά και για όσους
θέλουν να ανανεώνουν και εµπλουτίζουν τις γνώ-
σεις τους γι’ αυτή.

Το  Κτηµατολόγιο

Τα 80 χρόνια λειτουργίας τους πλησιάζουν
πλέον τα  Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω -
Λέρου και το γεγονός αυτό από µόνο του προσέ-
δωσε ιδιαίτερη σηµασία στο θέµα, υπό τον τίτλο
«Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσου, χθες - σήµερα -
αύριο» που παρουσίασε η Τοπογράφος Μηχανι-
κός ∆έσποινα  Μπρόκου.
Όπως υπογράµµισε υπάγονται στο Υπουργείο

∆ικαιοσύνης το οποίο ως σήµερα, πέρα από την
είσπραξη των εσόδων, δεν έχει ασχοληθεί ιδιαί-
τερα µε τον τρόπο λειτουργίας τους. Τα γραφεία
λειτουργούν  χωρίς να ενηµερώνεται συστηµατι-
κά η γεωµετρική πληροφορία πέρα από τις κατα-
τµήσεις στα ατοµικά διαγράµµατα. Οι ενέργειες
που γίνονται για τη βελτίωση της λειτουργίας του
Κτηµατολογίου οφείλονται στο  προσωπικό εν-
διαφέρον και τη διάθεση συγκεκριµένων ατόµων. 
Για το Τεχνικό Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου το

θέµα του Κτηµατολογίου αποτελούσε πάντα  πο-
λύ σηµαντικό θέµα δεδοµένης της σηµασίας του
για την περιοχή.  
Από το 1995 και µετά την αποτυχηµένη, κρίνο-

ντας από το αποτέλεσµα, προσπάθεια  επιτροπής
του ΟΚΧΕ για την ένταξη του Κτηµατολογίου ∆ω-
δεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο,  έλαβε αρ-
κετές πρωτοβουλίες και πραγµατοποίησε πολλές
ενέργειες για το θέµα αυτό. 
Το 2004  η «Κτηµατολόγιο ΑΕ» µάς ενηµέρω-

σε για την πρόθεση της διακήρυξης διαγωνισµού
για την ψηφιοποίηση του υλικού των Κτηµατολο-
γικών Γραφείων Ρόδου και Κω στο πλαίσιο των
νέων έργων. Το συγκεκριµένο έργο θα ανατεθεί
τον ερχόµενο Μάιο και προγραµµατίζεται να ολο-
κληρωθεί σε 20 µήνες. 
Η  ψηφιοποίηση του υπάρχοντος υλικού των

Κτηµατολογικών γραφείων αποτελεί πολύ σηµα-
ντικό έργο αφού δηµιουργεί τις προϋποθέσεις
για την προστασία και την ασφάλεια αφενός του
αρχείου και αφετέρου την ορθολογική διαχείρισή
του για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Σοβαρό όµως θέµα προκύπτει µε τη συνέχιση

του έργου αφού  ο συγκεκριµένος διαγωνισµός
αφορά µόνο στην ψηφιοποίηση. 
Η ενηµέρωση των διαγραµµάτων δεν προβλέ-

πεται όπως επίσης και ο τρόπος λειτουργίας του
Κτηµατολογικού γραφείου µετά την ψηφιοποίηση
του αρχείου. 
Άµεσα θα πρέπει να προγραµµατισθεί η ανά-

θεση της µελέτης Κτηµατογράφησης ώστε να
λειτουργήσει το Κτηµατολογικό Γραφείο  σύµφω-
να µε τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηµατολο-
γίου και να ενηµερωθούν τα κτηµατολογικά δια-
γράµµατα βάσει της υφιστάµενης κατάστασης
που διαφέρει σηµαντικά όπως είναι αναµενόµενο
σε πολλές περιοχές από αυτά που έχουν συντα-
χθεί πριν από 80 χρόνια.  
Σε αντίθετη περίπτωση το ψηφιακό αρχείο θα

απαξιωθεί γι’ αυτό οι αρµόδιοι θα πρέπει να δεί-
ξουν  τη δέουσα προσοχή  δεδοµένου ότι η Ρό-
δος και η Κως ήταν οι πρώτες περιοχές στην Ελ-
λάδα που είχαν Κτηµατολόγιο από το 1930.  

Το  Γκολφ  Αφάντου

Την «Πρόταση αξιοποίησης έκτασης Golf Αφά-
ντου» παρουσίασαν τα µέλη της Οµάδας Εργα-
σίας Αγαπητός  Ξάνθης,  Αρχιτέκτων µέλος ∆.Ε.
ΤΕΕ - Τµ. ∆ωδ/σου και ∆ηµήτρης  Παρασός, Αρχι-
τέκτων Πολεοδόµος.
Όπως υπογράµµισαν το γκολφ θεωρείται σή-

µερα το ταχύτερα αναπτυσσόµενο άθληµα του
πλανήτη µε 30.000 γήπεδα  και 50.000.000 παίκτες.
Θεωρείται, λοιπόν, ένα εξαιρετικά προσοδοφόρο
είδος τουρισµού που ταιριάζει και στον τόπο µας.

Η απαίτηση της τοπικής  κοινωνίας, της Αυτοδι-
οίκησης, αλλά και της κεντρικής εξουσίας για ένα
άλλο µοντέλο τουρισµού µε την προώθηση εναλ-
λακτικών µορφών τουρισµού, ίσως είναι µία απά-
ντηση στα διάφορα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζει ο τουρισµός του νησιού της Ρόδου που πά-
ντως πρέπει να µελετηθεί, να σχεδιαστεί και να υ-
λοποιηθεί προσεκτικά.
Το Γκολφ Αφάντου αποτελεί µία υπερτοπική

λειτουργία µείζονος σηµασίας  που προσδίδει έ-
ναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην περιοχή. Η συνερ-
γασία που απαιτείται για την υλοποίηση του έρ-
γου  µεταξύ των δύο  όµορων δήµων  είναι το ση-
µείο  που πρέπει να αναδειχθεί µέσω  σοβαρού
σχεδιασµού και   διαλόγου των εµπλεκόµενων
φορέων.
Μία Ειδικότερη Ρυθµιστική Μελέτη (master plan)

µε βάση τα σύγχρονα πολεοδοµικά πρότυπα και
στόχο την ποσοτικοποίηση των µεγεθών και την
ορθολογική τους κατανοµή χωρικά, θα προσδιόρι-
ζε κατ’ αρχήν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα  και
θα εξασφάλιζε τη βιωσιµότητα και παράλληλα
την αειφορική προσέγγιση σε βάθος χρόνου. 
Θεωρούµε ότι η παραπάνω διαδικασία, η σύ-

νταξη δηλαδή του master plan, είναι απαραίτητη
για να προσδιοριστούν επακριβώς οι όροι του νέ-
ου διαγωνισµού και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις
τόσο του δηµοσίου όσο και του αναδόχου.
Για τη µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης

χρησιµοποιήθηκε ό,τι πιο σύγχρονο τόσο από την
άποψη των χωρικών δεδοµένων (έγχρωµες αε-
ροφωτογραφίες, ψηφιακό µοντέλο εδάφους κλπ.)

Τρία προβλήµατα των ∆ωδεκανήσων
µε ευρύτατο ενδιαφέρον
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όσο και από την άποψη της ανάλυσης και τεκµη-
ρίωσής τους µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού
και µεθόδων (π.χ. χρήση Γεωγραφικών Συστηµά-
των Πληροφοριών -GΙS- Φωτογραµµετρία κλπ.).
Έτσι τα χωρικά δεδοµένα ήταν : • Τοπογραφικό

∆ιάγραµµα περιοχής, κλίµακας 1: 5.000 • Φωτοµω-
σαϊκό αεροφωτογραφιών, κλίµακας 1: 5.000 (2000
GeoDΑΤΑ Αnalysis) • Κτηµατολογικό διάγραµµα,
κλίµακας 1: 5.000 (ΕΟΤ,1992)
Για το συσχετισµό των παραπάνω επιπέδων

πληροφορίας έγινε γεωαναφορά στην αεροφω-
τογραφία και το κτηµατολογικό διάγραµµα του Ε-
ΟΤ.    
Το κτηµατολογικό αυτό διάγραµµα συντάχθηκε

από τον ΕΟΤ το 1992, προέρχεται όµως από τον
αντίστοιχο κτηµατολογικό χάρτη που δεν αντι-
στοιχεί στη σηµερινή κατάσταση.
Οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν στις θέσεις

των ιδιοκτησιών και του αιγιαλού  κυµαίνονται α-
πό 20 έως 150 µέτρα. 
Παρατηρείται, λοιπόν, σηµαντική διαφορά µετα-

ξύ υλοποιηµένης ιδιοκτησίας και θεωρητικής έ-
κτασής της. Εκτιµάται ότι από σύνολο 1.780 στρ. α-
ξιοποιήσιµα είναι περίπου τα 1.150 στρ. 
Η πρόταση ανάπτυξης της περιοχής του golf Α-

φάντου πρέπει να προκύψει µέσα από συνολική
και ολοκληρωµένη µελέτη πολεοδοµικού επιπέ-
δου µε σεβασµό των αρχών του «Ολοκληρωµέ-
νου σχεδιασµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη» µε συ-
νολική κτηµατογράφηση και οριοθέτηση του αι-
γιαλού για τον ακριβή προσδιορισµό των ιδιοκτη-
σιών και όλων των υπόλοιπων παραµέτρων (π.χ.

περιβαλλοντικές επιπτώσεις) που αφορούν στην
εφικτότητα του σχεδιασµού, καθώς και στην ορ-
θότητα και τεκµηρίωση των τελικών επιλογών.
Οι βασικοί άξονες σχεδιασµού πρέπει να είναι:
• Η διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα της έ-

κτασης και της παραλίας • Η ανάπτυξη της έκτα-
σης να έχει ήπιο και ελεγχόµενο χαρακτήρα ακο-
λουθώντας τις αρχές της «Βιώσιµης ανάπτυξης»
• Να διασφαλιστεί η ασφαλής προσπελασιµότητα
του χώρου από οχήµατα και πεζούς • Η εξασφά-
λιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης
του κοινού στην παραλία καθ’ όλο το µήκος της
µε διατήρηση του υφιστάµενου δρόµου και µετα-
τροπή του σε:
α. Πεζόδροµο µε την κατάλληλη διαµόρφωση,

χάραξη, χρήση υλικών,  φύτευσης, εξοπλισµού και
δηµιουργία στάσεων και χώρων αναφοράς.
β. Ποδηλατόδροµο και
γ. δηµιουργία διαδροµής κατά µήκος της παρα-

λίας Μέσου Μαζικής Μεταφοράς  µε πυκνές στά-
σεις και συχνή δροµολόγηση για τη σύνδεση των
χώρων προσπέλασης - στάθµευσης των οχηµά-
των, που προτείνεται να είναι σε απόσταση περί-
που 150-200 µ. από την παραλία, µε τα σηµεία
προορισµού των χρηστών.

• Η δηµιουργία εγκάρσιων οδών προσπέλασης
των οχηµάτων σε απόσταση από την παραλιακή
οδό µε ειδική κατάληξη (αναστροφή - στάθµευση)
• Η χωροθέτηση χώρων στάθµευσης (Ρarking)
συνολικής έκτασης 70 στρεµµάτων για περίπου
2.000 αυτοκίνητα • Ο καθορισµός Ζώνης Ανάπλα-
σης Παραλίας έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει τό-
πο αναφοράς και προορισµού επισκεπτών όχι µό-
νον εποχιακά και όχι µόνο για κολύµβηση • Αξιο-
ποίηση και ανάδειξη των υφιστάµενων εγκαταστά-
σεων αθλητικών και ξενοδοχειακών.
Κύριο χαρακτηριστικό της όλης επέµβασης θα

πρέπει να είναι η διατήρηση του χαρακτήρα του
φυσικού τοπίου έστω και οργανωµένου χρησιµο-
ποιώντας υλικά επίστρωσης και διαµόρφωσης µε
µεγάλη υδροπερατότητα και δυνατότητα ενσωµά-
τωσης στο περιβάλλον, διατηρώντας έτσι σε χα-
µηλά επίπεδα το albedo της περιοχής.  

Η  πορεία  των  µεγάλων  έργων

Αποκαλυπτική και χαρακτηριστική για την εν
γένει κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σε ό,τι
αφορά τα δηµόσια έργα η «Πορεία µεγάλων έρ-
γων ∆ωδεκανήσου. Προβλήµατα - προοπτικές»

που παρουσίασαν τα µέλη της Οµάδας Εργασίας

Ιάκωβος  Γρύλλης, Πολ. Μηχ. µέλος ∆.Ε. ΤΕΕ - Τµ.

∆ωδ/σου, Ευαγγελία  Μπιλλήρη,  Πολ. Μηχ. πρόε-

δρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ - Τµ. ∆ωδ/σου, Νεκτά-

ριος  Σαντορινιός, Χηµ. Μηχ. και Αντώνης  Γονιδά-

κης,  Ηλεκτρ. Μηχ.

Στόχος της εργασίας ήταν η καταγραφή της πο-

ρείας των µεγάλων έργων και η δηµιουργία προ-

βληµατισµού για την εξέλιξή τους, καθώς και τις

συνέπειες στην ανάπτυξη µιας νησιωτικής περιο-

χής όπως αυτή της ∆ωδεκανήσου.

Η συγκέντρωση των απαιτούµενων πληροφο-

ριών ήταν δυσχερής λόγω:

• Του µεγάλου αριθµού εµπλεκόµενων φορέων

και προσώπων • Της αναγκαιότητας διασταύρω-

σης των δεδοµένων για την εξασφάλιση της αξιο-

πιστίας τους • Της δυσκολίας εύρεσης στοιχείων

δεδοµένου ότι τα περισσότερα από τα εξεταζόµε-

να έργα ξεκίνησαν πολλά έτη πριν.

Τα έργα τα οποία εξετάστηκαν, επιλέχτηκαν βά-

σει της κρισιµότητάς τους για την ανάπτυξη της

περιοχής στους τοµείς:

- Ενέργειας: Νέο εργοστάσιο παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας - Υδάτινων πόρων: Φράγµα Γα-

δουρά και συνοδευτικά έργα  - Μεταφορών: Λιµάνι

Ακαντιάς, περιµετρική οδός και νέα είσοδος πό-

λης Ρόδου, τουριστικός λιµένας Ρόδου (µαρίνα), α-

εροδρόµιο Καλύµνου.

• Τα αίτια καθυστέρησης των έργων συνοψίζο-

νται στα ακόλουθα:

Έλλειψη αποκέντρωσης πόρων και αρµοδιοτή-

των • Γραφειοκρατικές διαδικασίες ωρίµανσης και

υλοποίησης έργων • Έλλειψη συντονισµού δρά-

σης και µακροχρόνιου σχεδιασµού από τους τοπι-

κούς φορείς.

Ως άξονες προτάσεων για την άρση των εντο-

πιζόµενων προβληµάτων αναφέρθηκαν: 

• Ουσιαστική αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και πό-

ρων στην περιφέρεια (Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθµού) • Αλλα-

γή θεσµικού πλαισίου αδειοδοτήσεων και ωρίµαν-

σης έργων • Στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών

των φορέων υλοποίησης της περιφέρειας • ∆ηµι-

ουργία συντονιστικού οργάνου για το σχεδιασµό

και την παρακολούθηση της υλοποίησης των ανα-

πτυξιακών έργων του νοµού.
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ΟΠρόεδρος της ∆.Ε. του ΤΕΕ-Τµήµατος Β/Α Αι-
γαίου ∆ηµήτριος  Μάντζαρης  απέστειλε επι-

στολή προς την υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων Μαριέττα  Γιαννάκου, τον υπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε  Γιώργο  Σουφλιά  και τον  Πρύτανη Πανε-
πιστηµίου Αιγαίου Σωκράτη  Κάτσικα,  στην οποία
τονίζονται τα ακόλουθα:
Πληροφορηθήκαµε από συναδέλφους - µέλη

µας, ότι το επόµενο διάστηµα θα προβείτε στη συ-
γκρότηση του Τεχνικού Συµβουλίου του Πανεπι-
στηµίου Αιγαίου, σύµφωνα µε την µε αριθµό
Β1/610/6.10.91 (ΦΕΚ Β΄ 650/91) Υπουργική Απόφαση. 
Επειδή θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντικό το ρόλο

του Τεχνικού Συµβουλίου στην εκτέλεση των δη-
µοσίων έργων που εκτελούνται από το Πανεπι-
στήµιο Αιγαίου στην Περιφέρειά µας, πιστεύουµε
ότι για να ανταποκριθεί µε επάρκεια στο ρόλο αυ-
τό, θα πρέπει η έδρα και οι συνεδριάσεις του να

ταυτίζονται µε την έδρα του Πανεπιστηµίου Αιγαί-
ου, δηλαδή την πόλη της Μυτιλήνης. Πιστεύουµε,
λοιπόν, πως λαµβάνοντας υπόψη την αναγκαιό-

τητα αυτή, θα πρέπει κατά τον ορισµό των κατά
το νοµό µελών του Τεχνικού Συµβουλίου, να α-
ξιοποιηθούν συνάδελφοι που εδρεύουν στα νη-
σιά του Αιγαίου. 

Τ ο ΤΕΕ  - Τµήµα Ανατολικής Κρήτης σε συνερ-γασία µε το  Κέντρο Επικοινωνιών και ∆ικτύων
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, πρόκειται να οργανώ-
σουν σεµινάριο µε θέµα «Προώθηση της Ευρυζω-
νικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης».  
Με τον όρο «Ευρυζωνικότητα» εννοούµε την

παροχή γρήγορων και αδιάλειπτων δικτυακών
συνδέσεων, σε ανταγωνιστικές τιµές, µε σκοπό τη
γενικευµένη χρήση προηγµένων δικτυακών ε-
φαρµογών και υπηρεσιών. Θα αναπτυχθούν θέµα-
τα για τις Ευρυζωνικές υποδοµές όπως: ∆ίκτυα ο-
πτικών ινών: υψηλές ταχύτητες, αξιοπιστία και
ποιότητα, Κινητή Τηλεφωνία 3ης γενιάς (3G): πρό-
σβαση οποτεδήποτε και οπουδήποτε, Ασύρµατα

∆ίκτυα ∆ηµόσιας Πρόσβασης: Χαµηλό κόστος, ευ-
ελιξία και ∆ίκτυα πρόσβασης Τεχνολογίας xDSL:
για ευρυζωνική πρόσβαση µε τις υπάρχουσες κα-
λωδιακές υποδοµές.
Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί σε αίθουσα

κατάλληλα διαµορφωµένη στις εγκαταστάσεις

του Πανεπιστη-
µίου Κρήτης
στη Λεωφόρο
Κνωσού και  θα
περιλαµβάνει

τις παρακάτω ενότητες: • Ευρυζωνικότητα: Μια
Νέα Πραγµατικότητα • Υποδοµές Ευρυζωνικών
∆ικτύων & Υπηρεσιών • Υπηρεσίες Τηλε-διάσκε-
ψης, Υπηρεσίες Βίντεο • Ασύρµατο  Μητροπολιτι-
κό ∆ίκτυο Ηρακλείου • Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Ο-
πτικών Ινών του ∆ήµου Ηρακλείου • Σενάρια επί-
δειξης Ευρυζωνικότητας
Το σεµινάριο οργανώνεται σε οµάδες των 25 α-

τόµων. Ανάλογα µε τη συµµετοχή θα οργανωθεί
για µία ή περισσότερες οµάδες. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας κατόπιν αιτήσεως. Το σεµινάριο
είναι δωρεάν, έχει διάρκεια 3 ώρες και η ώρα έ-
ναρξης θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες σε
µεταγενέστερο χρόνο. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέ-
ρονται παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδια-
φέρον τους το  αργότερο έως  30  Μαίου.
Πληροφορίες  και αιτήσεις συµµετοχής στα τη-
λέφωνα 2810-301.442 & 2810-301.443 
Λεπτοµέρειες  για το περιεχόµενο του σεµινα-
ρίου είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα:
http://www.ucnet.uoc.gr

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÂÏÑÅÉÏÁÍÁÔÏËÉÊÏÕ ÁÉÃÁÉÏÕ 

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÊÑÇÔÇÓ

Συγκρότηση τεχνικού συµβουλίου 

Οργανισµός του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Προώθηση της Ευρυζωνικότητας 
στην Περιφέρεια Κρήτης

Τ ο ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία µε το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
προτίθεται  να διοργανώσει κατά το προσεχές

χρονικό διάστηµα τα παρακάτω αυτοχρηµατοδο-
τούµενα σεµινάρια:

1) Ποιοτικός έλεγχος βιοµηχανικών εγκαταστά-
σεων και υλικών. 2) Συµβατά υλικά, νέες τεχνικές
συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών κτι-
ρίων και συνόλων. 3) Επιµόρφωση τεχνικών α-
σφαλείας. 4) Μελέτη και συντήρηση ανυψωτικών
και µεταφορικών µηχανισµών στην ελληνική βιο-
µηχανία. 5) Αδειοδότηση βιοµηχανικών και βιοτε-
χνικών µονάδων. 6) Υποσταθµοί µέσης και χαµη-
λής τάσης. 7) Real Εstate. 8) Εκµάθηση της νοηµατι-

κής γλώσσας - βασικές αρχές για µηχανικούς. 9)
Στοιχεία από την επιστήµη της συµπεριφοράς. 10)
Μάρκετινγκ υπηρεσιών µηχανικού και τεχνικού
συµβούλου
Το κόστος συµµετοχής ανά σεµινάριο και οι α-

κριβείς ηµεροµηνίες διεξαγωγής θα ανακοινω-
θούν εφόσον συµπληρωθεί ικανός αριθµός ενδια-
φεροµένων. Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται
να  δηλώσουν τη συµµετοχή στο ΤΕΕ/ΤΑΚ, το αρ-
γότερο έως  το  τέλος  Μαίου.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2810-301.442 & 2810-301.443.

Την άµεση κύρωση του Σχεδίου Οργανισµού∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αι-
γαίου ζητά ο Πρόεδρος της ∆.Ε. του ΤΕΕ-Τµήµα-
τος Β/Α Αιγαίου ∆ηµήτριος  Μάντζαρης  µε επι-
στολή του προς την υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων Μαριέττα  Γιαννάκου  και τον
Πρύτανη Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σωκράτη  Κάτσι-
κα,  στην οποία τονίζονται τα εξής:
Λάβαµε γνώση της µε αριθµό 22562/2.3.06 ε-

πιστολής απάντησης του Υπουργείου σας σε ε-
πιστολή του ΤΕΕ και της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ µε θέµα
την κύρωση του Οργανισµού ∆ιοικητικών Υπηρε-

σιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
Από την πλευρά µας θα θέλαµε να επισηµά-

νουµε την αναγκαιότητα άµεσης ίδρυσης της ∆ι-
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε έδρα τη Μυτι-
λήνη και δηµιουργία Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης
στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. 
Πιστεύουµε πως η Σύγκλητος του Πανεπιστη-

µίου Αιγαίου, θα πρέπει χωρίς άλλη χρονοτριβή
να εγκρίνει το σχέδιο οργανισµού που έχει συ-
νταχθεί και να το αποστείλει άµεσα για κύρωση
στο υπουργείο σας, ώστε να κλείσει αυτή η εκ-
κρεµότητα στο άµεσο µέλλον.

Αυτοχρηµατοδοτούµενα σεµινάρια

Σεµινάριο  /  Πέµπτη  15  Ιουνίου  2006


