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Χαµηλές επιταχύνσεις
περιορισµένες ζηµιές
ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Τ8ης/01/2006 και ώρα Ελλάδος
ην Κυριακή το µεσηµέρι της

13:35 σηµειώθηκε στην περιοχή
του Ν. Αιγαίου και συγκεκριµένα
στον υποθαλάσσιο χώρο µεταξύ
των νήσων Κρήτης και Κυθήρων ισχυρή σεισµική κίνηση µεγέθους
Μ=6,9 της κλίµακας Richter. Το επίκεντρο του σεισµού εντοπίστηκε
στο χώρο µε γεωγραφικές συντεταγµένες 36.16ο Β και 23.36ο Α. Η
σεισµική εστία βρισκόταν σε βάθος της τάξης των 60 km και ο
σεισµός έγινε ιδιαίτερα αισθητός
στο µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής επικράτειας.
Το δίκτυο επιταχυνσιογράφων
του ΙΤΣΑΚ κατέγραψε την ισχυρή
κίνηση του σεισµού των Κυθήρων,
ενώ η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση
ορισµένων οργάνων καταγραφής
της ισχυρής κίνησης κατέστησε
δυνατή την άµεση λήψη των δεδοµένων και την πρώτη επεξεργασία τους στο ΙΤΣΑΚ. Οι επιταχυνσιογράφοι που κατέγραψαν
τον ισχυρό σεισµό της 8ης Ιανουαρίου 2006 βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές:
1. Στο χωριό του Αγίου Νικολάου
Λακωνίας µε µεγ. εδαφική επιτάχυνση: 0.14g
2. Στη νήσο των Κυθήρων µε καταγεγραµµένη µέγιστη εδαφική
επιτάχυνση: 0.13g
3. Στην πόλη του Ηρακλείου µε
µέγιστη εδαφική επιτάχυνση:
0.05g
4. Στην πόλη των Χανίων µε µέγιστη εδαφική επιτάχυνση: 0.04g
5. Στην πόλη της Κορώνης µε µέγιστη εδαφική επιτάχυνση:
0.025g
6. Στη Γέφυρα της Χαλκίδας µε
µέγιστη εδαφική επιτάχυνση:
0.007g
7. Στην πόλη της Νάξου µε µέγιστη εδαφική επιτάχυνση:
0.003g
8. Στην πόλη της Κω µε µέγιστη
εδαφική επιτάχυνση: 0.002g.

Στο επισυναπτόµενο σχήµα 1
παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανοµή των σταθµών των επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ, οι οποίοι κατέγραψαν την ισχυρή σεισµική κίνηση του σεισµού της 8ης Ιανουαρίου 2006, στην περιοχή των
Κυθήρων και από τους οποίους,
µέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, έγινε µία πρώτη επεξεργασία
των επιταχυνσιογραµµάτων.
Από µία πρώτη ερµηνεία των επιταχύνσεων προκύπτει ότι οι τιµές δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές,
λόγω του µεγάλου εστιακού βάθους του σεισµού. Πρόσφατα σεισµικά συµβάντα (π.χ. Λευκάδα
14/8/2003) έδωσαν οριζόντιες εδαφικές επιταχύνσεις 0.42g και
0.36g σηµαντικά υψηλότερες από
το συµβάν της 8ης/1/2006. Ο σεισµός της 8ης/1/2006 προκάλεσε
βλάβες κυρίως στα Κύθηρα και Αντικύθηρα. Οι βλάβες είναι περιορισµένες σε ένταση και έκταση. Τα
κτίρια των Κυθήρων έχουν χαµηλή ιδιοπερίοδο (Τ<0.15) µε αποτέλεσµα να βρίσκονται εκτός της
περιοχής «αιχµής» των φασµάτων απόκρισης στη νήσο των Κυθήρων.
Επισυνάπτονται επίσης, τα ελαστικά φάσµατα απόκρισης των µέγιστων οριζόντιων συνιστωσών
των καταγραφών στους σταθµούς
του Αγίου Νικολάου Λακωνίας (Σχ.
2) και στη νήσο των Κυθήρων (Σχ.
3) για διάφορες τιµές του συντελεστού κρίσιµης απόκρισης (ζ=0 20%).
Σηµειώνεται ότι τα Κύθηρα και
η Κρήτη ανήκουν στη ζώνη ΙΙ, από
πλευράς σεισµικής επικινδυνότητας του αναθεωρηµένου χάρτη
του Αντισεισµικού Κανονισµού του
2003, µε τιµή ζώνης Α=0.24g.
Για το ΙΤΣΑΚ: Β. Λεκίδης
∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σχήµα 1: Γεωγραφική κατανοµή των σταθµών των επιταχυνσιογράφων
του ΙΤΣΑΚ, οι οποίοι κατέγραψαν την ισχυρή σεισµική κίνηση του
σεισµού της 8ης Ιανουαρίου 2006

Σχ. 2: Ελαστικά φάσµατα απόκρισης της µέγιστης οριζόντιας συνιστώσας
του σεισµού της 8ης/1/2006 στο σταθµό του ΙΤΣΑΚ στον Αγ. Νικόλαο Λακωνίας

Σχ. 3: Ελαστικά φάσµατα απόκρισης της µέγιστης οριζόντιας συνιστώσας
του σεισµού της 8ης/1/2006 στο σταθµό του ΙΤΣΑΚ στη νήσο των Κυθήρων
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΡΟΣΩ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

Μηχανικοί και ορολογία
Η εκπαίδευση των Ελλήνων µηχανικών σχετικά µε την ορολογία είναι
απαραίτητη και το ΤΕΕ είναι πρόθυµο να συµβάλει σε όποιες σχετικές
προσπάθειες αναπτύσσονται. Αυτό υπογράµµισε µε χαιρετισµό του προς το
5ο συνέδριο µε θέµα «Ελληνική γλώσσα και ορολογία», που έγινε στη
Λευκωσία της Κύπρου, ο πρόεδρος της ∆.Ε. του ΤΕΕ κ. Γ. Αλαβάνος.

«Ασας, η ανανέωσή της και η ενίσχυση της

ναγνωρίζουµε ότι η ορθή χρήση της γλώσ-

συµβολής της στην αύξηση της γνώσης και στην
επικοινωνία, αποτελούν για µας διαρκείς στόχους,
στο πλαίσιο της ενηµέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης των συµφερόντων των µελών µας» τόνισε και συνέχισε:
«Στις εφαρµοσµένες επιστήµες, και µάλιστα
στους τοµείς που υπηρετούν οι µηχανικοί, λόγω
της εκθετικά εξελισσόµενης έρευνας και τεχνολογίας, µε τους νέους κλάδους αναπτύσσονται νέες επιστηµονικές περιοχές µελέτης και γεννώνται
νέοι όροι, µε συνέπεια την επιτακτική ανάγκη αντιµετώπισης των ζητηµάτων ορολογίας. Οι διαδικασίες, εξάλλου, που στηρίζουν και προωθούν την
ανθρώπινη επικοινωνία δεν είναι άσχετες µε τα
µαθηµατικά, βάση του τρόπου σκέψης των µηχανικών.
Το ΤΕΕ το 1989 ίδρυσε την Ειδική Επιτροπή Ορολογίας, προκειµένου να προωθηθούν τα ζητήµατα τεχνικής ορολογίας και να βοηθήσει τα µέλη
του στην κάλυψη των κενών σε σχέση µε τους νέους όρους και τη µεταφορά όρων από άλλες
γλώσσες. Βασικό στέλεχος της Επιτροπής ήταν,
ανάµεσα στα άλλα µέλη που αποτελούν σήµερα
και στελέχη της ΕΛΕΤΟ, ο επιφανής συνάδελφος,
µαχητής στα θέµατα Ορολογίας και Τυποποίησης
γενικότερα και πρόεδρος της Εταιρείας και του
συνεδρίου σας, Βασίλης Φιλόπουλος. Η Επιτροπή,
που λειτουργούσε ως η Επιτροπή Τυποποίησης
ΤΕ21 του ΕΛΟΤ, διέκοψε τη λειτουργία της για λίγα χρόνια και στις αρχές του 2005 έγινε η ανασυγκρότηση και επαναλειτουργία της, µε γραµµατειακή και οικονοµική υποστήριξη και πάλι εκ µέρους του ΤΕΕ».
Σηµειώνεται ότι το χαιρετισµό του κ. Αλαβάνου
διάβασε η καθηγήτρια του ΕΜΠ κα Νίκη Κουλουµπή.
Το συνέδριο διοργάνωσε η ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας), µε την υποστήριξη του ΤΕΕ,
του Πανεπιστηµίου Κύπρου και του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου. Την εναρκτήρια
συνεδρία τίµησαν µε την παρουσία τους ο υπουργός Παιδείας της Κύπρου Πεύκιος Γεωργιάδης, ο
πρύτανης του Πανεπιστηµίου Κύπρου Σταύρος Zένιος και ο κοσµήτορας Ιωάννης Ταϊφάκος, ενώ µίλησαν ο κ. Κώστας Βαλεοντής, Γενικός Γραµµατέ-
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ας της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, η κα Μαριάννα Κατσογιάννου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Κύπρου η κα Άννα Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, καθηγήτρια ΑΠΘ, ο κ. Μιχάλης Πιερής, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Κύπρου και απηύθυναν χαιρετισµούς ο κ. Σπύρος Μποκολίνης, εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μετάφρασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Βαγγέλης Βαρδάκας Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΕΛΟΤ (το χαιρετισµό διάβασε ο εκπρόσωπος
του ΕΛΟΤ Γιώργος Μπαµόπουλος), η κα Ελίνα ∆εσύπρη, ερευνήτρια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, ο κ. Γιώργος Παυλάκος Γενικός
Γραµµατέας του Οργανισµού για τη ∆ιεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας και ο κ. ∆ιονύσης
Γιαννίµπας µέλος του ∆Σ του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελµατιών Μεταφραστών (ΠΣΕΜ). Στο

συνέδριο, από τη Μονάδα Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ, παρουσίασαν εισήγηση η κα
Κατερίνα Τοράκη και ο κ. Βαγγέλης Καµαριωτάκης, µε τίτλο: «Η εξέλιξη στη χρήση εξειδικευµένων τεχνικών όρων από τους Έλληνες µηχανικούς».

∆ιάλεξη

Σ πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα διάλεξη της

το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων

πολιτικού µηχανικού κας Έφης Βαλιάντζα µε θέµα: «Αριστοτέλης και περιβάλλον». Η οµιλήτρια
αναφέρθηκε στο εύρος των αριστοτελικών έργων
που αφορούν θέµατα περιβάλλοντος και τα οποία είναι πολύ λίγο γνωστά στο ευρύ κοινό και
περιέγραψε το περιεχόµενο και τη σηµασία των
αριστοτελικών παρατηρήσεων για τη φύση και
τον κόσµο.
Το πλήρες κείµενο της διάλεξης θα δηµοσιευτεί στο επόµενο περιοδικό «Ελληνική Αγωγή».
Η διάλεξη ήταν η τέταρτη στη σειρά του προγράµµατος διαλέξεων µετάδοσης της αριστοτελικής γνώσης, που πραγµατοποιεί ο Αριστοτελικός
Όµιλος Αθηνών σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Οργανισµό του ∆ήµου Αθηναίων από τον Σεπτέµβριο του 2005 -την πρώτη Τετάρτη κάθε µήνα στις 7 µ.µ.- και µέχρι τον Ιούνιο 2006.

Σεµινάρια
³ Το ΚΕΚ ΠΥΞΙ∆Α πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούµενο σεµινάριο στην περιοχή του Περάµατος, για 15 ανέργους, άνδρες και γυναίκες
µε θέµα: «Στελέχη διαχείρισης δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης».
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-4014.249/ 210/4000.651 και στο e-mail:
pyxidath@otenet.gr
³ Σεµινάρια γλυπτικής τέχνης (πλάσιµο ανάγλυφου, αρνητικό και θετικό καλούπι, εκµαγείο και πατίνα) παραδίδονται κάθε Τετάρτη (5
µ.µ.- 7 µ.µ.) και έως τις 12 Απριλίου 2006, στο

Μουσείο Περαντινού (Ευφορίωνος 14, Στάδιο).
Το κόστος παρακολούθησης των µαθηµάτων
ανέρχεται στα 300 ευρώ.
Για δηλώσεις συµµετοχής στα τηλέφωνα:
210-7513.653 και 210-4116.269.
³ Με θέµα «∆΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
2007-22013» θα πραγµατοποιηθεί -στις 20 και 21
Φεβρουαρίου 2006- ειδικό σεµινάριο της Οικονοµοτεχνικής.
Για σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα:
210-5284.316 και 210-5200.464.

Συνέδριο αιολικής ενέργειας

Ηνέργειας διοργανώνει, στο Μέγαρο ΜουσιΕλληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ε-
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κής- ευρωπαϊκό συνέδριο και έκθεση αιολικής
ενέργειας.
Το κόστος ανέρχεται στα 500 ευρώ για τη

µια ηµέρα συµµετοχής στο συνέδριο και στα
900 ευρώ για τις 4 ηµέρες σε ό,τι αφορά τα
µέλη της, ενώ για τα µη µέλη το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 550 και 1100 ευρώ, αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.ewec.info
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Συνέδριο για την ακουστική
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.Ι.ΝΑ.) διοργανώνει το
εθνικό συνέδριο «Ακουστική 2006» στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σ εργασίας των Ελλήνων επιστηµόνων στον
κοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της

τοµέα της ακουστικής, η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της πρόσφατης έρευνας στο πεδίο αυτό, καθώς και η γνωριµία και προώθηση
της συνεργασίας όσων ασχολούνται µε την ακουστική και τις εφαρµογές της. Παράλληλα
µε το συνέδριο θα λειτουργήσει και έκθεση
προϊόντων ακουστικής τεχνολογίας.
Η θεµατολογία του συνεδρίου περιλαµβάνει
τις ενότητες:
• Γενική, Θεωρητική & Εφαρµοσµένη Ακουστική (General Αcoustics)
• Υπολογιστική Ακουστική (Computational Αcoustics)
• Ψηφιακή επεξεργασία ήχου (Digital Αcoustic
Signal Ρrocessing)
• Επεξεργασία οµιλίας & λόγου (Speech Ρrocessing)
• Έλεγχος θορύβων & δονήσεων (Νoise & Vibration Control)
• Περιβαλλοντική Ακουστική - Ηχορύπανση
(Εnvironmental Αcoustics & Νoise pollution)

πό το υπουργείο Ανάπτυξης έγινε γνω-

Αστό ότι στο υπ’ αριθµόν 1797/2005 φύλ-

λο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως δηµοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία
και ασφάλεια
των ανελκυστήρων.
Όπως επισηµαίνεται
σε σχετική
ανακοίνωση,
µε τη συγκεκριµένη απόφαση αντιµετωπίζεται κατά ορθολογικό και επιστηµονικά τεκµηριωµένο
τρόπο το θέµα της ασφάλειας των ανελκυστήρων, σύµφωνα µε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και την εµπειρία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Αναλυτικά, ρυθµίζονται
θέµατα, όπως αρχικού και περιοδικού ελέγχου, τακτή συντήρηση, διαδικασία καταχώρισης και συχνότητα συντήρησης του ανελκυστήρα.

Υπουργική
απόφαση

• Ηλεκτροακουστκή (Εlectroacoustics)
• Κτιριακή Ακουστική (Βuilding Αcoustics)
• Μουσική Ακουστική (Μusical Αcoustics)
• Υποβρύχια Ακουστική (Underwater Αcoustics)
• Ατµοσφαιρική Ακουστική (Αeroacoustics)
• Ψυχοακουστική (Ρsychoacoustics)
• Υπέρηχοι και εφαρµογές (Ultrasonics)
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• Ακουστικές µετρήσεις και όργανα (Αcoustical
measurements and instrumentation)
• Ακουστική εκποµπή (Αcoustic emission)
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
οι περιλήψεις (έκτασης 150-250 λέξεων) θα
πρέπει να αποσταλούν µέχρι την 14η Απριλίου
2006 είτε σε ηλεκτρονική µορφή (κατά προτίµηση, σε µορφή αρχείου Word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου (acoustics2006@iacm.forth.gr), είτε σε εκτυπωµένη µορφή στην ταχυδροµική διεύθυνση του
συνεδρίου.
Οι συγγραφείς των εργασιών που θα επιλε-

γούν, θα ενηµερωθούν από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου µέχρι τις 5 Μαίου 2006
και θα πρέπει να ετοιµάσουν το τελικό κείµενο
της εργασίας τους µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου
2006 ώστε να περιληφθεί στα πρακτικά του
συνεδρίου.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 100
ευρώ για τα µέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α., 130 ευρώ για τα
µη µέλη, στα 40 ευρώ για φοιτητές και 30 ευρώ για τα σπουδάζοντα µέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορεί να απευθύνονται στον
κ. Μιχάλη Ταρουδάκη, Τµήµα Μαθηµατικών,
Πανεπιστήµιο Κρήτης,
τηλ.: 2810-393.880, 2810-391.784,
Fax: 2810-393.881,
e-mail: taroud@math.uoc.gr
http://www.iacm.forth.gr/~acoustics2006

Εισφορές για ΤΠΕ∆Ε

ΤΈργων γνωστοποιεί στους ασφαλισµένους
ο Ταµείο Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων

του εργολάβους δηµοσίων έργων τις ετήσιες
εισφορές έτους 2006:
Α) Για τους έχοντες ασφάλιση για σύνταξη
έως 31-12-1992:
- Για κατηγορία ΜΕΕΠ Α1-Α2 και ΜΕΚ Α-Β
ευρώ 110,77+6,27 συµπληρωµατικά για το
2005.
- Για κατηγορία ΜΕΕΠ 1η-2η και ΜΕΚ Γ-∆ ευρώ 135,13+7,63 συµπληρωµατικά για το 2005.
Β) Για τους έχοντες ασφάλιση για σύνταξη
απο 1-1-1993 είναι: 24,41 ευρώ για κάθε µήνα ισχύος του ΜΕΕΠ και 11,24 ευρώ ετήσια αναδροµικά για το 2005, εφόσον η εισφορά του
2005 καταβλήθηκε έως τις 31/5/2005.
Για τη χορήγηση βεβαίωσης συµµετοχής
στις δηµοπρασίες απαιτείται αίτηση προς το
Ταµείο, η απόδειξη πληρωµής των εισφορών
και αντίγραφο του ΜΕΕΠ.
Για την εγγραφή νέου ασφαλισµένου, εκτός
των παραπάνω δικαιολογητικών, απαιτείται

βεβαίωση από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης
για την ηµεροµηνία ασφάλισής του πριν το
1993, εάν υπάρχει.
Στους ασφαλισµένους του Ταµείου υπενθυµίζεται ότι: 1) Για την πληρωµή των εισφορών
και της κράτησης 1% στην Τράπεζα είναι απαραίτητο το σηµείωµα κατάθεσης υπέρ του
ΤΠΕ∆Ε. 2) Στην ΕΤΕ να αποφεύγεται η πληρωµή των παραπάνω µέσω ΑΤΜ ή Ιnternet και να
ακολουθείται η γνωστή διαδικασία κατάθεσης, δηλ. µε αντίγραφο γραµµατίου εισπράξεως για Νοµικά Πρόσωπα, που διαβιβάζεται απο το Κ.Μ.
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