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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Οι σεισμοί στην Κεφαλλονιά, δυστυχώς, ήρθαν να 
επιβεβαιώσουν την ορθότητα των απόψεων του 
ΤΕΕ για μια σειρά ζητήματα που θα συνιστούσαν 
ουσιαστικά και τη μεγάλη μετρρύθμιση στη χώρα, 
προς όφελος της χώρας, με σεβασμό απέναντι στην 
ασφάλεια των πολιτών και την οικονομικότερη υλο-
ποίησή των κατασκευών, δημόσιων και ιδιωτικών.
Μόλις την επομένη του πρώτου μεγάλου σεισμού 
στην Κεφαλλονιά, απ’ αυτή τη στήλη σημειώναμε 
ότι «το κτύπημα απέδειξε πως ο Εγκέλαδος μπορεί 
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στη χώρα μας, 
χάρη στις αντισεισμικές κατασκευές. Οι περιο-
ρισμένες ζημιές, προπαντός το γεγονός ότι δεν 
υπήρξαν ανθρώπινα θύματα ή τραυματίες, ανα-
δεικνύουν σαφώς το γεγονός πως όπου το κράτος 
και οι πολίτες σέβονται και υπακούουν στην 
επιστημονική γνώση, η ασφάλεια είναι εγγυημέ-
νη». Και προσθέταμε: «Δυστυχώς σ’ αυτό τον τόπο 
- όπως έχει αποδειχτεί ποικιλότροπα - χρειάζεται 
να μιλάμε με κάθε ευκαιρία και για τα αυτονόητα, 
μια και κάποιοι, εν ονόματι πελατειακών πολιτι-
κών, παραγνωρίζουν σκοπίμως, την ικανότητα της 
γνώσης και, μάλιστα, οσάκις την υπενθυμίζει το 
ΤΕΕ, κάνουν λόγο για συντεχνιακές αντιλήψεις 
και “κλειστά επαγγέλματα”. Εθελοτυφλούν, αρ-
νούμενοι ότι την ασφάλεια και την ανάπτυξη σε 
μια χώρα, μόνο η επιστημονική γνώση μπορεί να 
εξασφαλίσει».
Η χτεσινή Συνέντευξη Τύπου των καθηγητών 
του ΕΜΠ και των ειδικών για τα συμπεράσματα 
από τους σεισμούς, καταδεικνύουν του λόγου το 
αληθές και το ενισχύουν. Ποιοί απ’ αυτούς που 
επιχειρούν να ακυρώσουν την επιστημονική γνώ-
μη και να την αντιμετωπίσουν ως εμπόρευμα θα 
λάβουν το μήνυμα;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Τα έργα των μηχανικών άντεξαν

Το γεγονός ότι στους ισχυρούς σει-
σμούς της Κεφαλονιάς δεν υπήρξαν 
θύματα ή σοβαροί τραυματισμοί, 
αποδεικνύει ότι τα έργα των μηχανι-
κών ήταν σωστά. Αντίθετα ο σεισμός 
αποκάλυψε τις αυθαιρεσίες και κακο-
τεχνίες που είχαν γίνει από μη μηχα-
νικούς, αυθαίρετες προσθήκες και, 
κυρίως, διαμόρφωση - τοποθέτηση 
κεραμοσκεπών από τεχνίτες, χωρίς 
μελέτη και επίβλεψη μηχανικών. Αυτό 
υπογράμμισαν, κατά τη διάρκεια της 
χθεσινής συνέντευξης Τύπου, τόσο 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρ-
τζης, όσο και οι καθηγητές και εξειδι-
κευμένοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι 
συγκρότησαν τις ομάδες του ΤΕΕ που 
από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο 
πλευρό των κατοίκων του νησιού, για 
να συνδράμουν στο έργο του ελέγχου 
και να προτείνουν τα άμεσα, βραχυ-
πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν από την πο-

λιτεία. Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν 
πως οι σεισμοί στην Κεφαλλονιά χα-
ρακτηρίζονται ιδιαίτερα ισχυροί, λόγω 
της επιτάχυνσης, που ήταν έως και 
διπλάσια της προβλεπόμενης για την 
περιοχή, και τόνισαν πως αν είχαν ση-
μειωθεί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο 
του πλανήτη θα είχαμε εκατοντάδες ή 
και χιλιάδες θύματα. Με αυτά τα δε-
δομένα τα κτίρια συμπεριφέρθηκαν 
καλύτερα κι απ’ ότι αναμενόταν, ενώ 
τα σοβαρότερα προβλήματα εμφανί-
στηκαν  σε δημόσιες υποδομές, και 
το οδικό δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, 
όπως τονίστηκε στη Συνέντευξη Τύ-
που πρέπει να υποστυλωθούν όλα τα 
κτίρια στα οποία υπάρχουν ζημιές και 
να προωθηθεί άμεσα, με σωστές με-
λέτες και σοβαρή επίβλεψη, η αποκα-
τάσταση των ζημιών στα λιμάνια, τους 
δρόμους, τις υποδομές και τα ξενο-
δοχειακές μονάδες, ώστε να μην χα-
θεί η προσεχής τουριστική περίοδος.

«Η μηδενική απώ-
λεια ανθρώπινης 
ζωής, η μηδενική 
κατάρρευση κτι-
ρίων, με χαρακτη-
ριστικά σεισμικής 
δραστηριότητας 
πέραν των ορίων 
είναι η επι-
βράβευση των 
Διπλωματούχων 
Μηχανικών για 
την επιστημονι-
κή δουλειά 60 
χρόνων, τους 
οποίους και συγ-
χαίρουμε», τόνισε 
ο πρόεδρος ΤΕΕ 
Χρήστος Σπίρτζης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 - 4  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 5  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων
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ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 18-2-2014

ΑΘΗΝΑ
➦ H Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανι-
κών διοργανώνει -σήμερα και αύριο, 5 μ.μ. – 8 μ.μ., 
συνέδριο με θέμα: «Περιβάλλον και Ενέργεια», στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, 
Σύνταγμα). 

Η Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και 
την Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ) διοργανώνει το «5ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» 
στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου που τελεί υπό την αιγίδα της Πολυτε-
χνικής Σχολής του ΑΠΘ –μεταξύ άλλων- θα αναπτυχθούν τα 
θέματα:
 «Ο φάρος της Αλεξάνδρειας μια καινοτομία-θαύμα στις 
τηλεπικοινωνίες» 
«Ευρωπαϊκές Δράσεις τυποποίησης για την ανάπτυξη 
σύγχρονων προτύπων τεχνολογιών (Δικτύων και Υπηρεσιών) 
Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας»
«Ενεργειακά Αποδοτικός Πομποδέκτης Ε-ζώνης»
«Ανάπτυξη προτύπου ποιότητας για την ασφάλεια κατά τη 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο  διαδίκτυο»
«Διαδικτυακές υπηρεσίες logistics σε επιχειρήσεις ταχυμετα-
φοράς»
«Σύγχρονες Μορφές Επικοινωνίας Βίντεο-προς-Βίντεο: Η Προ-
σέγγιση κατά το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα LiveCity»
«Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Παιγνίων 
μέσω Επικοινωνίας Βίντεο-προς-Βίντεο»

«Το συστημικό μοντέλο ανάλυσης ατυχημάτων και διαδικασιών 
και η εφαρμογή του στην προτυποποίηση ασφάλειας των 
μηχανοτρονικών συστημάτων (ανθρωποειδών ρομπότ)»
«Παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής προϊόντων δομικών 
κατασκευών και νέος CPR. Διατήρηση, αναβίωση και βιωσιμό-
τητα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα»
«Βυζαντινά αρχιτεκτονικά πρότυπα και επιβίωσή τους»
«SWOT ANALYSIS ενός πρότυπου μοντέλου πολεοδομικής 
ανάπτυξης»
«R 305/2011 Κανονισμός Δομικών Προϊόντων Δήλωση Επιδό-
σεων – Απλούστευση Διαδικασιών»
«Η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων ως 
μέσο άσκησης της οικονομίας του δάσους και του φυσικού 
περιβάλλοντος»
«Συγκριτική μελέτη συστημάτων ποιότητας στη γεωργία»
«Ενδιαφέρον λιανοπωλητών για την πιστοποίηση ποιότητας των 
νωπών προϊόντων»
«Συνεταιριστικό Προϊόν: από την Πίστη στην Πιστοποίηση»
«Πιστοποίηση τροφίμων-Πρότυπο AGRO7 και Κανονισμός 
απονομής ελληνικού σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα»
«Τα διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα  (1950-2008): Οικονομική 
Ανάλυση»
«Αστικά και Αγροτικά διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα (1957-
2008): Οικονομική Ανάλυση»
«Ολιστική διαπαιδαγώγηση σε σύγχρονες σχολικές μονάδες»
«Ο ρόλος του μετασχηματικού ηγέτη στην εφαρμογή των 
αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση»
«Ποιότητα και καινοτομία στην ηλεκτρονική μάθηση: Ο ρόλος 
του εκπαιδευόμενου»
«Ο ρόλος του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στην 
διαδικασία παραγωγής εργασίας»
«Η ποιότητα των μεθόδων εκπαίδευσης στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων»
«Διαμόρφωση αποτελεσματικών εθνικών συστημάτων υποδο-
μών ποιότητας»

«Ο νέος κανονισμός 305/ 2011/ ΕΕ  για τα δομικά προϊόντα και 
η ελληνική νομοθεσία για την ενσωμάτωσή του»
«EDSS: Σύστημα υποστήριξης απόφασης οικολογικής 
σήμανσης»
«Εξελίσσοντας τη Διοίκηση Έργων: Το Μοντέλο PRiSM™ – 
Projects  integrating Sustainable Methods»
«Η περιφερειακοποίηση της υγείας στο πλαίσιο του "Καλλι-
κράτη"»
«Τυποποίηση στην οργάνωση, τη λειτουργία και το σχεδιασμό 

χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος-χώρων αναψυχής»
«Η διερεύνηση της πιθανότητας χρεοκοπίας / πτώχευσης των 
ιδιωτικών μονάδων υγείας που λειτουργούν στην Ελλάδα μέσω 
μοντέλων πρόβλεψης της πιθανότητας χρεοκοπίας»
«Κέντρα Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Κ.Μ.M.Ε.)»
«Η ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) του 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 παράγοντας βελτίωσης της Αναπτυξιακής 
δυναμικής μιας περιοχής: Μελέτη περίπτωσης στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας» Πληροφορίες: email: protypation@auth.
gr, ιστοσελίδα:  www.eneprot.gr
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Συνέδριο για την τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότητα 

Φοιτητικό συνέδριο
Το 20ο Φοιτητικό Συνέδριο με τίτλο “Επισκευές και 
Ενισχύσεις Κατασκευών 2014” θα πραγματοποιηθεί 
στη Πάτρα, στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2014 στο πλαί-
σιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του μαθήματος 
“Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών από Οπλισμέ-
νο Σκυρόδεμα”, που διδάσκεται στο Ε’ Έτος Σπουδών 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Πατρών. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες: Τηλ. 2610-996539, nkarela@upatras.gr, 
dritsos@upatras.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 20ο Φοιτητικό συνέδριο: “Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2014” 
ΠΑΤΡΑ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
Πανεπιστημίου Πατρών

26-27 
Φεβρουαρίου

2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Εξοικονόμηση ενέργειας σε 
συστήματα Θέρμανσης/ΖΝΧ - Φωτισμού»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτημα 
ASHRAE

25 
Φεβρουαρίου

2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Αειφόρες κοινότητες στη ΝΑ 
Ευρώπη»
ΑΘΗΝΑ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

25 
Φεβρουαρίου

2014



Με δεδομένο το ρόλο επιστημονικής ευθύνης των διπλωματούχων μηχανικών 
που αναδείχθηκε με αφορμή το σεισμό της Κεφαλλονιάς  οι προτάσεις του ΥΠΕ-
ΚΑ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και κυρίως η γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, για τις δραστηριότητες των Μηχανικών αποτελούν πρόκληση.  Το 
ίδιο και το Σ/Ν για τα Μητρώα των Μελετητικών και Εργοληπτικών Εταιρειών τό-
νισε ο  πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, υπογραμμίζοντας ότι:  «Η ασφάλεια 
του πολίτη, η δημόσια υγεία, η ποιότητα των κατασκευών, η επιστημονική εργασία 
αντιμετωπίζεται με περισσή επιπολαιότητα ως εμπορική δραστηριότητα, για την 
οποία γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία προτείνει: στατικές μελέτες, 
σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό και γενικά κρίσιμες μελέτες κτιρίων και 
εγκαταστάσεων να συντάσσουν μη ειδικοί». Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αναγκαιό-
τητα  του Μητρώου Κατασκευών Ιδιωτικών Έργων, όλων των Τεχνικών Επαγγελ-
μάτων (ΜΗΚΙΕ) επισημαίνοντας παράλληλα ότι  η μη θεσμοθέτηση από το ΥΠΕΚΑ 
του Προεδρικού Διατάγματος για την Ταυτότητα του κτιρίου, που θα περιλαμβάνει 

τα υπάρχοντα κτίρια και όλους τους ελέγχους έχει συνέπειες στην ασφάλεια των 
πολιτών και των κατασκευών. Ο Xρ. Σπίρτζης ειδικότερα επισήμανε ότι  πρέπει:
-Να ανακληθεί η γνωμοδότηση της αναρμόδιας Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις 
δραστηριότητες των Μηχανικών και των Επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη δη-
μόσια υγεία. 
-Να βελτιωθεί περισσότερο με αναβάθμιση της αδειοδοτικής διαδικασίας των 
Μηχανικών και των τεχνικών επαγγελμάτων, διαβάθμιση, κοινές προδιαγραφές 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και εκσυγχρονισμό, σύμφωνα με την επιστημονι-
κή και τεχνολογική πρόοδο.
-Να επικαιροποιηθούν  όλοι οι κανονισμοί δικτύων, εγκαταστάσεων και να συ-
μπληρωθούν με μέτρα και υπολογισμούς αντισεισμικής θωράκισης, που σήμερα 
είναι σχεδόν ανύπαρκτα.
-Να  γίνει καταγραφή και να ληφθούν μέτρα στα τμήματα του δικτύου οδοποιίας, 
με πιθανότητες βραχοπτώσεων και κατολισθήσεων με προτεραιότητα στις σει-
σμογενείς περιοχές.
-Να προωθηθούν  προσωρινές λύσεις για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και για 
την οδοποιία, ώστε να μπορούν με ασφάλεια να λειτουργήσουν οι υποδομές του 
νησιού άμεσα, ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου παράλληλα με την προ-
ώθηση οριστικών λύσεων. 
-Να υποστυλωθούν με τις υποδείξεις διπλωματούχων Μηχανικών, έπειτα από ει-
δική μελέτη και επιμελή επίβλεψη, κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές και κυρίως 
μνημεία για την αποφυγή καταρρεύσεων, μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών 
τους.
-Να αντιμετωπιστούν και να καλυφθούν τα τεράστια κενά στελέχωσης, υλικοτε-
χνικής υποδομής και εμπειρίας, σε Περιφέρειες Δήμους , Οργανισμούς και κε-
ντρικές  Υπηρεσίες. 
-Να προχωρήσουν ανά δήμο και Περιφερειακή Ενότητα σχέδια αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών. 

- Να αναθεωρηθεί η κατάργηση της ΥΑΣΒΕ και των ΤΑΣ και να λειτουργήσουν με 
πρόσθετες αρμοδιότητες, εντασσόμενες στις αιρετές Περιφέρειες.
-Να ελεγχθεί η τρωτότητα σε όλες τις κατηγορίες κτιρίων, χωρίς απολύτως καμία 
εξαίρεση και όπου χρειάζεται με βάση τις προβλέψεις του  Κανονισμού Επεμβά-
σεων (ΚΑΝΕΠΕ) με  μελέτη και επίβλεψη διπλωματούχου μηχανικού   να γίνει 
αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων. 
-Να γίνει έλεγχος σε όλα τα δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα και  στο πλαίσιο του 
νέου προγραμματικού πλαισίου της ΕΕ 2014-2020 να προβλεφθούν κονδύλια για 
μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις στατικής αναβάθμισης.  

Γρήγορες μελέτες 
Στις μεγάλες ζημιές, που σημειώθηκαν  στο οδικό δίκτυο, με εκτεταμένες κατολι-
σθήσεις  «τύπου Τεμπών», δηλαδή με βροχοπτώσεις από μεγάλο ύψος αναφέρ-
θηκε με εισήγηση του ο Άρης Καρλαύτης πολιτικός μηχανικός μέλος Διοικούσας 
Επιτροπής ΤΕΕ, από τους βασικούς συντελεστές της παρουσίας των κλιμακίων 
του ΤΕΕ στην δοκιμαζόμενη Κεφαλλονιά.  Ο Άρης Καρλαύτης τόνισε  ως θετικό 
το γεγονός ότι το υπουργείο Υποδομών προωθεί γρήγορα μελέτες αποκατάστασης 
για το λιμάνι, ενώ αναμένονται σύντομα και οι αντίστοιχες μελέτες για το οδικό και 
επαρχιακό δίκτυο .

Προτεραιότητα στα σχολεία 
«Το ΤΕΕ της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης ζητά από την πολιτεία τον άμεσο  εν-
δελεχή έλεγχο (στατική επάρκεια –εξόδους διαφυγής-πυρασφάλεια) όλων των 
σχολικών μονάδων που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985 με παλιότερους αντι-
σεισμικούς κανονισμούς. Για όσα τέτοια κτήρια δεν προκύψει η επάρκεια να αντι-
κατασταθούν άμεσα  με σύγχρονα αντισεισμικά κτηριακά συγκροτήματα». Αυτό 
τόνισε ο πρόεδρος της ΝΕ Μηχανικών Κεφαλλονιάς Σταύρος Τραυλός. Ο ίδιος  
υπογράμμισε ότι «η Κεφαλονια και η Ιθάκη άντεξαν και απέδειξαν ότι διαθέτουν 
ασφαλή και αντισεισμικά κτίρια!» Επίσης ότι «το μεγαλύτερο παράσημο και η με-
γαλύτερη ικανοποίηση για την κοινότητα των μηχανικών πρόσθεσε ο ίδιος είναι ο 
αριθμός μηδέν σε απώλειες ανθρώπινης ζωής μετά τον μεγαλύτερο σεισμό των 
τελευταίων 60 χρόνων σε πανελλήνιο επίπεδο!» Ο ίδιος μίλησε για αλλαγή των 
όρων δόμησης της Κεφαλλονιάς και των μορφολογικών στοιχείων των κτηρίων, 
τη δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων. Τη 
σταθερή παρουσία των μηχανικών και του ΤΕΕ στο νησί και τη δημιουργία τμή-
ματος στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σχετικού με την αποκατάσταση κτηρίων από σεισμό 
αλλά και διεθνούς  σεισμολογικού  κέντρου με την ονομασία «Τάκης Παυλάτος».

Τα κλιμάκια των ειδικών διπλωματούχων μηχανικών του ΤΕΕ που μετέ-
βησαν στην  Κεφαλονιά,  με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο 
Σπίρτζη, συμμετείχαν οι:  Παναγιώτης Αλεξάκης, Γεώργιος Βαδαλού-
κας, Νικόλαος Βαδαλούκας, Παναγιώτης Βέρος, Νικόλαος Γιαννούλης, 
Κωνσταντίνος Γκουντάνας, Σωτήρης Γρατσάνης, Μηνάς Γρηγοράτος, 
Ευστράτιος Δοξάκης, Ηρακλής Δρούλιας, Αναστάσιος Ζαννιάς, Σπυ-
ρίδων Ζαννιάς, Γεώργιος Ζησιμάτος, Αναστάσιος Ηλίας, Κυριάκος 
Θωμόπουλος, Θεοφάνης Κάκος, Ιωάννης Καλυβιώτης, Ελευθέριος 
Καρακώστας, Αριστείδης Καρλαύτης, Παναγιώτης Καρύδης, Ματθαί-
ος Κοντονίκας, Ιωάννης Κυριακόπουλος, Φώτιος Κυριακόπουλος, Λά-
ζαρος Κώτσιας, Ιωάννης Μπέκος, Κωνσταντίνα Μπούρα, Κωνσταντί-
νος Κιάμος, Πέτρος Κολιαβασίλης, Μιλτιάδης Λαγγούσης, Αλέξανδρος 
Λάλας, Χαρίλαος Μανιατάκης, Γεώργιος Μπουκουβάλας, Ιωάννης 
Πρωτονοτάριος, Κωνσταντίνος Σπυράκος, Γιώργος Τσιαμτσιακίρης, 
Αδάμ Τσουχνίκας,  Πάρης Χαρλαύτης, Παναγιώτης Χαρουπιάς, Ιωάν-
νης Ψυχάρης, Παναγιώτης Ψυχογιός.

«Η επιστημονική γνώση και η ασφάλεια των πολιτών  
δεν είναι εμπόρευμα»

Τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης αποδίδοντας ευθύνες σε υπουργεία ΠΕΚΑ  
και Ανάπτυξης και την Επιτροπή Ανταγωνισμού 
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Ακόμη και ο αντισεισμικός κανονισμός του 
1959 λειτούργησε αποτελεσματικά στην 
περίπτωση της Κεφαλλονιάς, παρόλο που 
προέβλεπε σεισμούς με πολύ μικρότερες 
επιταχύνσεις. Οι ζημιές στα κτίρια από τον 
πρώτο ισχυρό σεισμό ήταν πολύ μικρές και 
θα παρέμεναν περιορισμένες μετά τον δεύ-
τερο ισχυρό σεισμό με την διπλάσια από την 
προβλεπόμενη επιτάχυνση, αν στο μεταξύ εί-
χαν υποστηλωθεί όσα απ’ αυτά είχαν υποστεί 
μικρές ζημιές κατά τον πρώτο.
Αντίθετα, σημαντικές είναι οι ζημιές που κα-
ταγράφηκαν σε δημόσιες υποδομές και δί-
κτυα, και οι οποίες θα πρέπει άμεσα και μετά 
από ενδελεχή μελέτη και καλή κατασκευή 
αποκατασταθούν, έτσι ώστε να προλάβει το 
νησί τη θερινή περίοδο και να υποδεχτεί με 
ασφάλεια του τουρίστες.
Κοινή άποψη των καθηγητών του ΕΜΠ είναι 
πως ο σεισμός φανέρωσε τις όποιες αυθαιρε-
σίες (προσθήκες) και κακοτεχνίες (χαρακτη-
ριστική η περίπτωση των κεραμοσκεπών) που 
έγιναν δίχως μελέτη και επίβλεψη μηχανικού.
Σε κάθε περίπτωση τα έργα αποκατάστασης 
θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη επιμέλεια, ο 
αντισεισμικός κανονισμός δεν χρειάζεται να 
αλλάξει, χρειάζεται να συμπληρωθεί ως προς 
τις υποδομές (δίκτυα, δρόμοι κλπ.), ενώ όλα 
τα κτίρια – δίχως καμιά εξαίρεση – θα πρέπει 
να ελεγχθούν σε όλη τη χώρα, με προτεραιό-
τητα τις περιοχές έντονης σεισμικότητας.
Ειδικότερα και συνοπτικά όσα ανέφεραν οι 
καθηγητές του ΕΜΠ και ένας Δομοστατικός 
με μακρά εμπειρία στους σεισμούς, έχουν 
ως εξής:

Γιάννης Πρωτονοτάριος:  
Η πλειοψηφία των κτιρίων άντεξε 

Παρά τις υψηλές επιταχύνσεις του σεισμού, 
αλλά και την κακή ποιότητα του εδάφους που 
μεγεθύνει τα χαρακτηριστικά του σεισμού, η 
πλειοψηφία των κτιρίων στο νησί της Κεφαλ-
λονιάς άντεξε, επεσήμανε ο καθηγητής Σει-
σμικής Γεωτεχνικής Μηχανικής ΕΜΠ Γιάννης 

Πρωτονοτάριος. Αντίθετα, μεγάλες ήταν οι ζη-
μιές στις υποδομές και ιδίως στα λιμάνια του 
νησιού, με τις μεγαλύτερες να παρατηρούνται 
στο λιμάνι του Ληξουρίου – όπου παρατηρή-
θηκε στροφή 5-7 μοιρών εξαιτίας των ισχυ-
ρών δονήσεων.

Γιώργος Μπουκοβάλας:   
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος  

είναι οι φήμες
Ο καθηγητής Εδαφομηχανικής ΕΜΠ Γιώρ-
γος Μπουκοβάλας τόνισε πως η σεισμική 
δραστηριότητα φθίνει, αλλά ο Εγκέλαδος 
δεν έχει ακόμη «αποκοιμηθεί». Εξέφρασε 
την άποψη ότι ο αντισεισμικός κανονισμός 
δεν χρειάζεται αλλαγή –καθώς αποδείχθηκε 
επαρκής- ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να 
γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες  επεμβάσεις 
στα έργα υποδομής λέγοντας πως το επόμε-
νο 3μηνο μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί τα 
αναγκαία για την ανασυγκρότηση του νησιού 
έργα υποδομών. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, 
πάντως, όπως είπε χαρακτηριστικά προέρ-
χεται από τις φήμες που διασπείρονται από 
«ανεύθυνους προφήτες». Το στοίχημα για 
την τουριστική περίοδο δεν έχει χαθεί, τό-
νισε.

 Κωνσταντίνος Σπυράκος:  
Να γίνουν άμεσα οι υποστυλώσεις

Την ανάγκη για άμεση υποστύλωση των κτιρί-
ων που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς υπάρχει 
ο κίνδυνος κατάρρευσής τους, υπογράμμισε 
ο καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών 
ΕΜΠ Κωνσταντίνος Σπυράκος. Προτεραιότητα 
πρέπει να δοθεί στην αποκατάσταση των βλα-
βών στα σχολεία και στα μεγάλα ξενοδοχεία, 
είπε, ενώ έμφαση έδωσε στην χρήση του ΚΑ-
ΝΕΠΕ τόσο κατά τη διαδικασία τωντελικών 
κτιρίων, όσο κυρίως κατά την επισκευή και 
ενίσχυσή τους. Τέλος, αναφέρθηκε στα τιμο-
λόγια που εκδίδει η Υπηρεσία Αντιμετώπιση 

Σεισμοπλήκτων, βάσει των οποίων θα δοθούν 
και οι αποζημιώσεις-ενισχύσεις των σεισμο-
πλήκτων, τόνισε πως είναι εξαιρετικά υπο-
κοστολογημένα, με συνέπεια οι πολίτες να 
υποχρεωθούν να «βάλουν βαθιά το χέρι στην 
τσέπη» προκειμένου να αποκαταστήσουν σω-
στά τα σπίτια τους.

Γιάννης Ψυχάρης:  
Προβληματικές  

οι πυλωτές και οι προσθήκες
Ο καθηγητής Σεισμικής Μηχανικής ΕΜΠ 
Γιάννης Ψυχάρης υπογράμμισε πως η συ-
μπεριφορά των κτιρίων του νησιού ήταν καλή 
απέναντι στους ισχυρούς σεισμούς, τονί-
ζοντας ότι ο αντισεισμικός κανονισμός έχει 
ως βασικό στόχο να μην υπάρξουν θύματα 
ή σοβαροί τραυματισμοί από τους μεγάλους 
σεισμούς. Τα ζητήματα που πρέπει να προ-
βληματίσουν είναι οι σοβαρές ζημιές σε πυ-
λωτές, οι οποίες να σημειωθεί απαγορεύονται 
στην Κεφαλλονιά, καθώς και στις προσθήκες, 
που έγιναν δίχως μελέτη μηχανικού. Τέλος, 
επισήμανε ότι όσο διαρκούν οι δονήσεις δεν 
μπορούν να γίνουν επεμβάσεις αποκατάστα-
σης, παρά μόνο υποστυλώσεις.

Παναγιώτης Ψυχογιός:  
Οξειδωμένοι οι οπλισμοί  

των κτιρίων
Ο Πολιτικός Μηχανικός - Δομοστατικός Πα-
ναγιώτης Ψυχογιός, ανέφερε πως στην Κε-
φαλλονιάς παρατηρήθηκε σε μεγάλη έκταση 
το φαινόμενο της οξείδωσης του οπλισμού 
των κτιρίων, φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να 
μελετηθεί συστηματικά για να καταλήξουν οι 
επιστήμονες σε συμπεράσματα και να καθο-
δηγήσουν την πολιτεία στη λήψη ειδικών μέ-
τρων. Κι αυτός επισήμανε ότι ένα άλλο γενικό 
συμπέρασμα από τον έλεγχο των κατασκευών 
είναι πως οτιδήποτε ήταν αυθαίρετο, ήταν και 
... κακοφτιαγμένο. 

Ο Εγκέλαδος φανέρωσε τις αδυναμίες, υπαγορεύει όσα 
πρέπει να γίνουν για την ανασυγκρότηση του νησιού
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ … ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ

Εκθεσιακός χώρος, θέατρο, κλαμπ, εστιατόριο ή πισίνα; Η Nathalie Kosciusko-Morizet, 
υποψήφια δήμαρχος του Παρισιού του κεντροδεξιού κόμματος UMP στις προσεχείς 
εκλογές, συνέλαβε την ιδέα να αξιοποιήσει τους παλιούς και εγκαταλειμμένους σταθ-
μούς του Μετρό για νέες δημόσιες χρήσεις.
Ως «δείγμα γραφής», ανέθεσε στους αρχιτέκτονες του γραφείου Oxo architectes και 
Laisné Architecte, τον ανασχεδιασμό του σταθμού Arsenal, ο οποίος παραμένει σε 
αδράνεια από το 1939, με συνέπεια να χαρακτηρίζεται ως σταθμός «φάντασμα» του 
Μετρό.
Στο Παρίσι υπάρχουν συνολικά 16 εγκαταλειμμένοι σταθμοί, κλειστοί από το 1930 ως το 
1970, ενώ ορισμένοι, αν και κατασκευάστηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.
Παρά τις φαεινές ιδέες, που έτυχαν ευρείας δημοσιότητας από τα γαλλικά ΜΜΕ, η 
Kosciusko-Morizet εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις της 
υποψήφιας για τη δημαρχία του σοσιαλιστικού κόμματος Anne Hidalgo.

arsenal-metro-theater

arsenal-metro-nightclub

arsenal-metro-restaurant

arsenal-metro-swimming-pool

Για τους … βιβλιοφάγους τα πράγματα διαρκώς 
απλουστεύονται, καθώς οι υπηρεσίες e-books, οι 
οποίες ξεκίνησαν το 2007 όχι μόνο εμπλουτίζονται, 
αλλά μετατρέπονται σε δανειστικές και γίνονται 
όλο και φθηνότερες. Έτσι μπορούν να έχουν όποια 
στιγμή θέλουν και σε όποιο σημείο της γης και αν 
βρίσκονται, τα βιβλία που επιθυμούν, στο tablet, το 
laptop ή το smartphone, ενώ δεν είναι υποχρεω-
μένοι να διατηρούν προσωπικές βιβλιοθήκες, που 

αν μη τι άλλο έχουν κόστος στην κατασκευή τους 
και καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο στο σπίτι ή το 
γραφείο. Σύμφωνα με το Pew Research Center, το 
75% των δημόσιων βιβλιοθηκών προσφέρουν προς 
δανεισμό τα βιβλία τους στη μορφή των e-books, 
ενώ γνωστές ιδιωτικές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, 
αποφάσισαν να δανείζουν απεριόριστο αριθμό τίτ-
λων με εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Βεβαίως, στις περι-
πτώσεις αυτές, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βρείτε 
τα τρέχοντα best sellers, αλλά υπάρχουν εκατοντά-
δες χιλιάδες δημοφιλή βιβλία του παρελθόντος. Για 
παράδειγμα η Scribd, που ήταν και η πρώτη που 
ξεκίνησε τα e-books, προσφέρει 100.000 τίτλους 
για δανεισμό, με μια συνδρομή 8,99 δολαρίων το 
μήνα τα οποία μπορούν να διαβαστούν σε πλατφόρ-
μα Android και Apple apps, όπως και οποιαδήποτε 
άλλη συσκευή μέσω ενός web browser. Περίπου 
αντίστοιχο αριθμό βιβλίων διαθέτει η Oyster, η 
οποία, μάλιστα, προσφέρει μικρές εξειδικευμένες 
εκδόσεις, με συνδρομή 9,95 δολάρια το μήνα, αλλά 
και η Gutenberg.org. Όσο για τους χρήστες του 
Amazon Kindle και του Barnes & Noble Nook, πλέ-
ον μπορούν να δανείσουν το αγορασμένο e-books 
σε άλλο πρόσωπο για διάστημα έως 14 ημέρες. 
(Κάθε βιβλίο μπορεί να δανειστεί μόνο μία φορά, 
περιοδικά και εφημερίδες δεν είναι επιλέξιμες). 

e-BOOKS

arsenal-metro-έκθεση
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Παρουσιάστηκε ο νέος νόμος για διευκό-
λυνση της επιχειρηματικότητας- ΦΙΛΟΔΟΞΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ» 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ- Υπόσχεση ίδρυσης εταιρείας με μια 
υπεύθυνη δήλωση • Eurogroup: Οι εταίροι άσκησαν πιέσεις στον 
Γιάννη Στουρνάρα- ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥ-
ΣΙΕΡΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ • Φορολογία Εισοδήματος: Υποβολή από 
20 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου και πρώτη δόση τον Ιούλιο- ΑΝΑΤΡΟ-
ΠΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 • Υπ. Οικονομικών: ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΟΜΟΛΟΓΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ; • ΙΟΒΕ: ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟ-
ΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
ΚΕΡΔΟΣ: Νέος φιλόδοξος νόμος-πλαίσιο για ταχύτατες ηλεκτρο-
νικές διαδικασίες- ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Μένουν να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες και 
οι χρήσεις γης- Δώδεκα απαντήσεις σε ισάριθμες ερωτήσεις για το 
νέο σύστημα • Συμφωνούν στο πρέπει, αλλά διαφωνούν στο ποιος 
και στο πώς- ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ… ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙ-
ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ • Ακάλυπτες επιταγές: Η ΥΦΕΣΗ ΟΔΗΓΕΙ 
ΣΕ… ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΣΙΑ • Λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους 
και χαμηλής εσωτερικής ζήτησης- ΖΗΜΙΕΣ-ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗ ΧΑΛΥ-
ΒΟΥΡΓΙΑ- Μέτρο πρώτο για το ενεργειακό κόστος: Διακοψιμότητα 

• H EUROBANK PROPERTIES ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Εύσημα από το Eurogroup- Επιστρέφει το κλιμά-
κιο της τρόικας- ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΔΟΣΗ 8,8 ΔΙΣ. 
ΕΥΡΩ • Οι έλεγχοι θα αφορούν τη λειτουργία και όχι τη σύσταση- 
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • Στήριξη της 
βιομηχανίας- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ • Μισθός 450 ευρώ ανά απασχολού-
μενο- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 27.713 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ • Χρηματιστήριο: ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΟΜΟΛΟΓΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΑ SOS ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟ-
ΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ- Ποιες παγίδες και αλλαγές πρέπει να προσέ-
ξουν οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση του Ε1 • ΜΕΓΑΛΗ 
ΔΟΣΗ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- Τον 
Αύγουστο χρέος και χρηματοδοτικό κενό • ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΑΥ-
ΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ EUROBANK • ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ • ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑ-
ΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΕΞΠΡΕΣ- Άδεια σε 24 ώρες με μια υπεύθυνη δήλωση 
στη ΔΟΥ • ΠΡΟΣ ΝΕΑ «ΛΟΥΚΕΤΑ» ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ- Επείγοντα 
μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ- Με 
απλή δήλωση στην Εφορία και στο Εμπορικό Μητρώο- Έλεγχος εκ 
των υστέρων • ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ- 
Πιέσεις στον Στουρνάρα  •  ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ- Μπουτάρης υπέρ Τζιτζικώστα  •  Δηλώσεις εισοδήματος- 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ.
ΤΑ ΝΕΑ: Τι πρέπει να προσέξουν όσοι δηλώνουν εισοδήματα από 
τόκους, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και όσοι είναι νέοι επιτηδευμα-
τίες- ΟΙ ΦΟΡΟΠΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ- Νέες κλίμακες για 
όλα τα εισοδήματα- ελάχιστες είναι οι φοροαπαλλαγές που διατηρού-
νται  •  ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΚΟ- Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΟΙ ΝΑΡΚΕΣ 
ΚΑΙ Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ € 9 ΕΚΑΤ.  •  ΜΑΤΕΟ ΡΕΝΤΣΙ: ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ 
ΜΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.
ΕΘΝΟΣ: Πλήρης οδηγός για το ραντεβού με την εφορία το 2014- ΤΑ 
ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- Το νέο έντυπο- Οι 6 κω-
δικοί που «κλειδώνουν» τους φόρους- Οι παγίδες για τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων και για μισθωτούς με «μπλοκάκια»  • Κομπίνα 9 εκατ. από 
ΜΚΟ- ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.- Ποινική δίωξη κατά 
του Αλεξ Ρόντου  •  Η τρόικα επιστρέφει- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΩΣ 10 ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΟΣΗ 8,8 ΔΙΣ.  •  Ματέο Ρέντσι- ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛ… 
ΤΟΝΙ ΜΠΛΕΡ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ο Άλεξ Ρόντος κατηγορείται για σκάνδαλο 
«πράσινης» ΜΚΟ- ΑΠΑΤΗ 9 ΕΚΑΤ. € ΑΠΟ ΤΟΝ «ΕΜΠΙΣΤΟ» ΤΟΥ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  •  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ  •  Ποιοι επιβαρύνονται με 
το νέο τρόπο φορολόγησης- «ΜΑΧΑΙΡΙ» ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ  •  Αλλάζει το καθεστώς από το 
2015- «ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ».
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Προφυλακίστηκε ήδη δη-
μοσιογράφος, υπεύθυνος οργάνωσης αποναρκοθέτησης- ΣΚΑΝΕ ΟΙ 
ΝΑΡΚΕΣ ΤΩΝ ΜΚΟ- Εννέα άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση. Εννέα 
εκατομμύρια ευρώ οι ζημιές για το Δημόσιο  • Τρόικα για νέα βοή-
θεια- ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ  •  Φορολογία- Νέες δηλώσεις- 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ «ΦΟΡΟΥ».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Διαχρονικό «πάρτι» για… ανθρωπιστικούς 
λόγους- ΣΚΑΝΕ ΟΙ ΝΑΡΚΕΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΠΟΥ ΘΗΣΑΥΡΙΣΑΝ  •  ΜΕ-
ΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ  •  Τα τρακτέρ γκαζώ-
νουν- ΟΡΓΩΝΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΘΗΝΑ  • Τη Δευτέρα- ΟΙ 
ΤΡΟΪΚΑΝΟΙ ΠΙΕΖΟΥΝ ΚΑΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Προφυλακίστηκε ο δημοσιογράφος πρόεδρος ΜΚΟ 
που συνεργαζόταν με το υπ. Εξωτερικών- ΝΑΡΚΗ 9.000.000 €.
ΕΣΤΙΑ:  Η ΠΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ- Απλουστεύεται η αδει-
οδότησις των επιχειρήσεων.
Η ΑΥΓΗ: Μεγάλη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο «Ακροπόλ»- ΧΡΕΟΣ 
ΜΑΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ- Οι εκλογές του Μαΐου είναι οι πιο κρίσιμες 
στην Ιστορία και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, επισήμανε ο Αλ. 
Τσίπρας.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗ-
ΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ένα μικρό βιβλιαράκι για την Πνευματική μας 
προετοιμασία- ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ!
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ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΟ ΤΟ 2,5% ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-7 | 18 /02/2014

Μόλις το 2,5% των κτιρίων που επλήγησαν από τον σεισμό 
της Κεφαλονιάς έχει μέχρι στιγμής κριθεί κατεδαφιστέο. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως αναφέρουν οι μηχανικοί, 
σχεδόν το σύνολο των αυθαιρέτων κτιρίων ή προσθηκών 
στο νησί υπέστη ζημιά, γεγονός που αναδεικνύει την 
επικινδυνότητα της νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών 
ύστερα από επιδερμικούς ελέγχους.
Χθες ο υπουργός Υποδομών Mιχ. Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε 
την Κεφαλονιά και ηγήθηκε σύσκεψης στο νησί, στην οποία 
συμμετείχαν ο υφυπουργός Εργασίας Βασ. Κεγκέρογλου, ο 
γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων Στρ. Σιμόπουλος, ο 
αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας και Ιθάκης Σωτ. Κουρής, 
ο δήμαρχος Κεφαλληνίας Αλ. Παρίσης, η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Αφρ. Θεοπεφτάτου και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Όπως ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, από τις 27 Ιανουαρίου 
έως τις 10 Φεβρουαρίου ελέγχθηκαν 4.026 κτίρια σε 
Αργοστόλι, Ληξούρι και Ιθάκη, τα οποία σε ποσοστό 42% 
(1.614) κρίθηκαν ότι ήταν προσωρινά μη κατοικήσιμα.
Ο δευτεροβάθμιος έλεγχος ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου 
και έως τις 16 Φεβρουαρίου είχαν πραγματοποιηθεί 1.579 
αυτοψίες στα μη κατοικήσιμα κτίρια, εκ των οποίων 469 
έχουν χαρακτηριστεί πράσινα (30%), 988 κίτρινα (62%), 122 
κόκκινα (8%) προς επανέλεγχο από τριμελή επιτροπή.
Από τα 122 προς επανέλεγχο τα 40 πρόκειται να 
κατεδαφιστούν (2,5% επί του συνόλου των κτισμάτων του 
δευτεροβάθμιου ελέγχου). Οι έλεγχοι εκτιμάται ότι θα 
ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Την ίδια ημέρα, όπως 
ανακοινώθηκε, θα αρχίσει και η καταβολή της αποζημίωσης 
για την οικοσκευή σε μη κατοικήσιμα σπίτια, ενώ οι 
έλεγχοι για την καταστροφή της οικοσκευής θα επεκταθούν 
και σε κατοικήσιμα σπίτια. Επίσης, ο κ. Κεγκέρογλου 
ανακοίνωσε ότι θα χορηγηθεί εφάπαξ βοήθημα 355 
ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους στο νησί. Τέλος, ο κ. 
Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εργασιών 
επισκευής του αεροδρομίου και της διαδικασίας ανάθεσης 
των μελετών για το λιμάνι του Ληξουρίου, καθώς και την 
έναρξη λειτουργίας των δύο γραφείων της Υπηρεσίας 
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων στο νησί, τα οποία θα 
διαχειριστούν τη χορήγηση επιδομάτων και βοηθημάτων 
στους σεισμόπληκτους.
Στην Αθήνα, καθηγητές ΕΜΠ και μηχανικοί που συμμετείχαν 
μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου στους ελέγχους στην 
Κεφαλονιά εξέθεσαν τα πρώτα τους συμπεράσματα. 
«Οτιδήποτε αυθαίρετο στο νησί έχει πάθει ζημιά», ανέφερε 
ο κ. Παναγιώτης Ψυχογιός, δομοστατικός μηχανικός. «Είτε 
επρόκειτο για αυθαίρετα κτίρια ή για αυθαίρετες προσθήκες. 
Όλοι οι μηχανικοί υπογράφουμε για τα αυθαίρετα και πρέπει 
να αναλάβουμε τις ευθύνες μας».
Παρ' όλα αυτά το TEE δεν θεωρεί ότι μια απαγόρευση 
της νομιμοποίησης αυθαιρέτων στις πιο σεισμογενείς 
περιοχές θα βοηθούσε. «Σε όλα τα αυθαίρετα πρέπει 
να υπάρξουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, κάτι που το 

υπουργείο Περιβάλλοντος δεν το προέβλεψε ούτε στον 
ν.4014/11 ούτε στον ν.4178/13», ανέφερε ο πρόεδρος του 
TEE Χρ. Σπίρτζης. «Πρέπει στις επισκευές να εφαρμοστεί 
ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ), να μη γίνουν 
επιδιορθώσεις από τεχνίτες "στο πόδι"», ανέφερε ο κ. 
Γιάννης Πρωτονοτάριος, καθηγητής του ΕΜΠ. «Τα κτίρια 
που επισκευάστηκαν πρόχειρα στην Αθήνα μετά τον σεισμό 
του 1981 κόντεψαν να καταρρεύσουν στον σεισμό του 1999. 
Πρέπει επίσης να καταγραφούν σε ένα μητρώο τα κτίρια που 
επισκευάστηκαν».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ TEE: ΜΟΝΟΝ Η ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΚΑΙ Η 
ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

Η ΑΥΓΗ |  Σελίδα 18 | 18 /02/2014

Ό,τι κατασκευάστηκε στην Κεφαλλονιά βάσει των 
κανονισμών επέδειξε θαυμαστή αντοχή. Αντιθέτως 
κατέρρευσαν αυθαίρετες κατασκευές (στέγες, μαντρότοιχοι) 
και προσθήκες, ενώ σοβαρές ζημίες εμφάνισαν κακότεχνες 
υποδομές (π.χ. λιμάνι Ληξουρίου, με θεμελίωση σε μπάζα). 
Αυτό κατέστησαν σαφές χθες, σε συνέντευξη Τύπου, 
ο πρόεδρος του TEE Χρ. Σπίρτζης και ομάδα ειδικών 
επιστημόνων (καθηγητών από το ΕΜΠ: Γ. Πρωτονοτάριος, 
Γ. Μπουκουβάλας, Κ. Σπυράκος, Γ. Ψυχάρης και ο 
δομοστατικός Π. Ψυχογιός).
Ενώ από τα τέλη του 2011 οι κυβερνήσεις τακτοποιούν κάθε 
αυθαιρεσία και παράνομη χρήση σε όλα τα κτήρια, δημόσια 
και ιδιωτικά, με την καταβολή ειδικού προστίμου το οποίο 
κατευθύνεται στο ταμείο του Μνημονίου, χωρίς κανέναν 
έλεγχο για τη στατική επάρκειά τους και με τη συνδρομή 
του TEE στη διεκπεραίωση της τακτοποίησης, οι σεισμοί 
στην Κεφαλλονιά έδειξαν, όπως είπαν οι ομιλητές, το εξής: 
Ο αντισεισμικός κανονισμός έλαβε βαθμό λίαν καλώς, αφού 
τα κτήρια άντεξαν και δεν σημειώθηκε καμία κατάρρευση 
κτηρίου, θάνατος ή τραυματισμός πολίτη. Πόσο μάλλον 
όταν στους δύο σεισμούς καταγράφηκαν πολύ υψηλές 
επιταχύνσεις, 0,53 g και 0,72 g αντίστοιχα, και, σύμφωνα 
με τον κτηριοδομικό κανονισμό, τα κτήρια υπολογίζονται με 
επιτάχυνση 0,36 g.
Για τις σοβαρές ζημιές (ρήγμα μεταξύ οδοστρώματος και 
προκυμαίας και καθίζηση οδοστρώματος) στο λιμάνι του 
Ληξουρίου αναφέρθηκε ότι μπορούν να αποκατασταθούν 
το επόμενο τρίμηνο προσωρινά, πριν ξεκινήσει η 
τουριστική περίοδος, και μακροπρόθεσμα να προχωρήσει 
η ανακατασκευή του, όπως και στο λιμάνι του Αργοστολίου 
με μικρότερες ζημιές. Για τις σοβαρές ζημιές στον δρόμο 
Ληξουρίου Αργοστολίου επισημάνθηκε ότι, εκτός από 
τις καθιζήσεις, σε μήκος επτά χιλιομέτρων σημειώθηκαν 
αποκολλήσεις βράχων, ακόμη και από ύψος 60 μέτρων, 
ανάλογες με αυτές των Τεμπών και, παρότι προϋπήρχε το 
φαινόμενο, δεν τους είχε δοθεί η πρέπουσα σημασία.
Οι ομιλητές υπογράμμισαν με έμφαση πως είναι απαραίτητη 
και επείγει η υποστύλωση κυρίως των μνημείων ώστε να 
μην καταρρεύσουν έως την αποκατάσταση των βλαβών 
τους ύστερα από ειδική μελέτη και επιμελή επίβλεψη. 
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Εκφράστηκε δε και η άποψη πως ο αντισεισμικός 
κανονισμός παρουσιάζει κενό το οποίο πρέπει να 
συμπληρωθεί για τις προδιαγραφές δικτύων και 
εγκαταστάσεων. Επισημάνθηκε ακόμη πως η επισκευή των 
κτηρίων στην Κεφαλλονιά πρέπει να μην είναι μια απλή 
επισκευή και η αποκατάσταση να στοχεύει στην ενίσχυσή 
τους βάσει του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε 
κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ένα άλλο επικίνδυνο κενό που αναδείχθηκε είναι η απουσία 
ελέγχου για τα κτήρια που δεν αποκαταστάθηκαν οι βλάβες 
τους από τους σεισμούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του 
Αιγίου κ.ά. Κενό που τουλάχιστον για την Κεφαλλονιά πρέπει 
να «συμπληρωθεί», όπως και για τις άλλες περιοχές, έστω 
και τώρα.

ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ 342.000 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΛΑΦΑΤΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 16 | 18 /02/2014

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από 340.000 αυθαίρετα έχουν ενταχθεί 
στο νόμο 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης 
δόμησης (νόμος Καλαφάτη), όπως προκύπτει από τα 
στατιστικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου εφαρμογής του 
νόμου.
Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί 125.778 νέες δηλώσεις 
στο ν. 4178/2013 και 216.159 δηλώσεις μεταφοράς από το ν. 
4014/2011 (νόμος Παπακωνσταντίνου) στο νόμο Καλαφάτη.
Συνολικά έχουν υποβληθεί 341.937 δηλώσεις, 
ενώ απομένουν 153.663 δηλώσεις από το ν. 4014 
για να μεταφερθούν στο νέο νόμο, καθώς ο νόμος 
Παπακωνσταντίνου έχει κηρυχθεί αντισυνταγματικός από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το σύνολο των δηλώσεων αυτών αντιστοιχεί σε πρόστιμα 
ύψους 1.843.062.825 ευρώ.
Από το σύνολο των 125.778 νέων δηλώσεων, 11.082 αφορούν 
αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση 
κατοικίας, που υφίστανται προ του έτους 1975, 10.841 
αφορούν αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 
01.01.1983, 12.149 αφορούν αυθαίρετες μικρές παραβάσεις, 
40.540 αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές 
χρήσης μικρότερης του 40% κάλυψης και δόμησης, ενώ 
37.110 δηλώσεις αφορούν αυθαίρετα που παίρνουν αναστολή 
κατεδάφισης για 30 χρόνια.
Σημειώνεται ότι από το ηλεκτρονικό σύστημα έχουν εκδοθεί 
συνολικά 428.521 δηλώσεις για μεταβίβαση ακινήτων που 
έχουν ήδη υπαχθεί στο νόμο Καλαφάτη. Υπενθυμίζεται 
ότι δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση ακινήτου χωρίς 
πιστοποιητικά νομιμότητας.
Ο νέος νόμος, σύμφωνα με τον τέως υπουργό αναπληρωτή 
ΠΕΚΑ, Σταύρο Καλαφάτη, είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία 
για τους πολίτες να δηλώσουν το αυθαίρετο τους, ώστε 
να ωφεληθούν από πολλές δόσεις στην αποπληρωμή του 
προστίμου και από εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι το 85%, 
ειδικά για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Έχει σημασία να τονιστεί ότι βασικός στόχος του νέου 
νόμου είναι η καταγραφή της αυθαίρετης δόμησης, ώστε 
η Πολιτεία να αποκτήσει πλήρη εικόνα του δομημένου 
χώρου σε όλη την επικράτεια και να μπορέσει να σχεδιάσει 
αποτελεσματικά τα επόμενα βήματά της... Υπενθυμίζεται 
ότι για υπαγωγές στις διατάξεις του νόμου που γίνονται 
από 8/2/2014 και μετά οι ενδιαφερόμενοι έχουν χάσει το 
προνόμιο των 102 μηνιαίων ή 17 εξαμηνιαίων δόσεων και 
περνούν στην επόμενη κατηγορία δόσεων, δηλαδή τις 84 
μηνιαίες ή 14 εξαμηνιαίες δόσεις. Το επόμενο 6μηνο από 
τη λήξη του τρέχοντος, δηλαδή από τις 8/8/2014 και μετά, 
το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 10 εξαμήνων (δηλαδή 
60 μηνών). Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη 6μηνιαία δόση 
ορίζεται στα 300 ευρώ (δηλαδή 50 ευρώ το μήνα).

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 21 | 18 /02/2014
Σαράντα είναι μέχρι στιγμής τα κτίρια που πρέπει να 
κατεδαφιστούν στην Κεφαλονιά. Στο μεταξύ, χθες, κατά 
τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε στο νησί παρουσία του 
υπουργού Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αποφασίστηκε 
μεταξύ άλλων η στήριξη των ανέργων, η έναρξη της υποβολής 
αιτήσεων για την επιδότηση του ενοικίου - συγκατοίκησης 
και η χορήγηση της προκαταβολής για την οικοσκευή - η 
επιδότηση θα φθάνει τα 6.000 ευρώ - από την ερχόμενη 
Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου.
Χθες λειτούργησε περίπου το 70% των σχολείων της 
Κεφαλονιάς, ενώ επαναλειτουργεί πλήρως το αεροδρόμιο του 
νησιού.
Όπως εκτιμάται, στο λιμάνι του Ληξουρίου μέχρι τον Μάιο θα 
έχουν αποκατασταθεί δυο από τις τέσσερις ράμπες για την 
εξυπηρέτηση των φεριμπότ της γραμμής Αργοστόλι - Ληξούρι.
Σε ό,τι αφορά τους δευτεροβάθμιους ελέγχους στα κτίρια που 
υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου 
Υποδομών, μέχρι και την Κυριακή έγιναν 1.579 αυτοψίες στα 
μη κατοικήσιμα κτίρια. Όπως προέκυψε, χωρίς πρόβλημα 
(πράσινα) είναι 469 (30%), 988 (62%) είναι προσωρινά μη 
κατοικήσιμα - έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα -, ενώ 122 (8%) 
έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και πρέπει να επανεξεταστούν 
από τριμελή επιτροπή.
Όπως ανακοινώθηκε, ο δευτεροβάθμιος έλεγχος έδειξε 
ότι το νοσοκομείο του Ληξουρίου χαρακτηρίστηκε 
«λειτουργικό».
Στην ανάγκη να υποστυλωθούν αμέσως όλα τα κτίρια που 
υπέστησαν ζημιές στην Κεφαλονιά, προκειμένου να μην 
καταρρεύσουν εξαιτίας της μετασεισμικής ακολουθίας, 
επεσήμαναν χθες ειδικοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE). Όπως 
αναφέρθηκε, σε ό,τι αφορά τα κτίρια οι μεγαλύτερες βλάβες 
σημειώθηκαν σε στέγες και σε προσθήκες ορόφων που 
έγιναν από τεχνίτες χωρίς έλεγχο από μηχανικούς.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του TEE Χρήστος Σπίρτζης 
τόνισε ότι είναι ανάγκη να ελεγχθεί η τρωτότητα σε όλες τις 
κατηγορίες των κτιρίων χωρίς καμία εξαίρεση.


