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4 Φεβρουαρίου 2014 
 

                         Νέα πολυάριθμη αποςτολή του ΤΕΕ ςτην Κεφαλονιά 

     με έκτακτη πτήςη που πρόςφερε η Aegean Airlines 

 

Και νζα αποςτολι κακθγθτών και ειδικών μθχανικών ςτθν Κεφαλονιά – πζραν όςων 

ιδθ εργάηονται ςτο νθςί από τισ 27 Ιανουαρίου - αποφάςιςε το ΤΕΕ, μετά το νζο 

χτεςινό ιςχυρό κτφπθμα του Εγκζλαδου. Επικεφαλισ τθσ νζασ αποςτολισ είναι ο 

πρόεδροσ του ΤΕΕ Χριςτοσ Σπίρτηθσ, ενώ ςτθν αποςτολι, θ οποία ζφταςε ςτο νθςί 

με ζκτακτθ πτιςθ που πρόςφερε δωρεάν θ Aegean Airlines, μετζχουν, μεταξφ 

άλλων, οι:  Γεώργιοσ Βαδαλοφκασ ΠΜ αντιςειςμικά,  Νικόλαοσ Βαδαλοφκασ ΜΜ μθ 

καταςτροφικόσ ζλεγχοσ, Μθνάσ Γρθγοράτοσ ΠΜ δομοςτατικόσ, Αναςτάςιοσ Ζαννίασ 

ΠΜ, Σπυρίδων Ζαννιάσ ΠΜ, Ιωάννθσ Καλυβιώτθσ ΠΜ δομοςτατικόσ-αντιςειςμικά, 

Παναγιώτθσ Καρφδθσ ΠΜ κακθγθτισ αντιςειςμικισ τεχνολογίασ και αντιςειςμικών 

καταςκευών, ο οποίοσ ιδθ βρίςκεται ςτο νθςί, Ιωάννθσ Κυριακόπουλοσ ΠΜ 

δομοςτατικόσ, Αλζξανδροσ Λάλασ ΠΜ δομοςτατικόσ –αντιςειςμικά, Γεώργιοσ 

Μπουκουβάλασ κακθγθτισ εδαφομθχανικισ, Ιωάννθσ Πρωτονοτάριοσ κακθγθτισ 

ςειςμικισ γεωτεχνικισ μθχανικισ, Κωνςταντίνοσ Σπυράκοσ ΠΜ κακθγθτισ 

αντιςειςμικζσ καταςκευζσ, Ιωάννθσ Ψυχάρθσ ΠΜ κακθγθτισ ςειςμικισ μθχανικισ 

και αντιςειςμικοφ ςχεδιαςμοφ, Παναγιώτθσ Ψυχογιόσ ΠΜ ςτατικόσ. 

Το κλιμάκιο των μθχανικών του ΤΕΕ κα αναλάβει τον κεντρικό ρόλο επιςτθμονικισ 

ευκφνθσ για τον ζλεγχο των κτιρίων και των άλλων υποδομών του νθςιοφ, από 

μθδενικι βάςθ, κζτοντασ κατά προτεραιότθτα ςε απόλυτθ προςταςία τόςο τθν 

αςφάλεια των ανκρώπων, όςο και τθν ζγκαιρθ και ολοκλθρωμζνθ αποκατάςταςθ 

των ηθμιών, που ζχουν προκλθκεί από τον Εγκζλαδο, ςε ςυνεργαςία με τισ κρατικζσ 

και τοπικζσ αρχζσ.  

Το ΤΕΕ, ωσ επιςτθμονικόσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ τθσ πολιτείασ επιβεβαιώνει, κατ’ 

αυτό τον τρόπο, για ακόμθ μια φορά, τον κεςμικό αλλά και κοινωνικό ρόλο του. 

Θυμίηουμε ότι το ΤΕΕ, από τισ πρώτεσ ώρεσ μετά τον πρώτο μεγάλο ςειςμό τθσ 27θσ 

Ιανουαρίου, επζδειξε τα αντανακλαςτικά του και κινθτοποίθςε περίπου 60 

μθχανικοφσ από τθν Ακινα, τθν Πάτρα και τθν Κεφαλονιά, οι οποίοι προχώρθςαν 

ςτον άμεςο ζλεγχο όλων των καταςκευών. Ωςτόςο, ο νζοσ ιςχυρόσ ςειςμόσ 

υποχρεώνει ςε επανζλεγχο όλων των κτιρίων που ιδθ είχαν ελεγχκεί.  
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Το ζργο των μθχανικών του ΤΕΕ ςτθν Κεφαλονιά ςυντονίηουν ο πρόεδροσ 

του ΤΕΕ Χριςτοσ Σπίρτηθσ, ο πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ ΤΕΕ 

Δυτικισ Ελλάδασ Ακανάςιοσ Γιανναδάκθσ και ο πρόεδροσ τθσ Νομαρχιακισ 

Επιτροπισ ΤΕΕ Κεφαλονιάσ Σταφροσ Τραυλόσ. 

 


