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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ 

(ΜΕΛΟ ΣΗ ΔΘΕΘΝΟΤ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ) 

ΑΓΗΘΛΑΟΤ 56-58 (κέζσ Δ.Ε.Η. Α.Ε–ΔΤΗΠ) 104 36 ΑΘΗΝΑ 

Fax : 210 – 5241223, Η/Δ : eemf@eeft.gr 
 
 
 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ ΕΕΜΦ   
για ηην πεπίοδο 31/12/2014 έωρ 21/01/2015 

 
 
 
1. Μέλη ΕΕΜΦ 

Καηά ηελ πεξίνδν 2701/2014 έσο θαη 21/01/2015 εγθξίζεθε από ην Δ ε εγγξαθή ζηελ ΕΕΜΦ 

10 λέσλ κειώλ, από ηα νπνία όια είλαη ηαθηηθά κέιε. Εθθξεκεί ε έγθξηζή ηνπο από ηε Γ.. Σα 

κέιε απηά είλαη ηα αθόινπζα:  

1. Γθακάλεο Γεώξγηνο  

2. Ζαιαρώξε Θσάλλα 

3. Κιάδεο Αλαζηάζηνο 

4. Λύθνπ Αξρνληία 

5. Σζάια Υξπζνύια 

6. Μακάζεο Νηθόιανο 

8. αθειιαξίνπ νθία 

9. Κσζηαξά Υαξίθιεηα 

10. Δεξκαηάο Δεκήηξεο 

 

Σα Σαθηηθά κέιε ηεο ΕΕΜΦ πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο κέρξη 

21/05/2015 θαη ζεσξνύληαη ηακεηαθώο εληάμεη (δειαδή έρνπλ πιεξώζεη θαη’ ειάρηζηνλ θαη ηε 

ζπλδξνκή ηνπ 2014) ήηαλ 36 ελώ αλακέλεηαη λα θαιύςνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο 

θαη άιια κέιε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο Γ. . Σα έθηαθηα κέιε (κε θπζηθά πξόζσπα) πνπ 

έρνπλ εθπιεξώζεηο ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ήηαλ κέρξη ζήκεξα 2. Τπελζπκίδεηαη όηη 

ηα έθηαθηα κέιε δηθαηνύληαη λα παξαζηνύλ ζηε Γ. . ρσξίο όκσο δηθαίσκα ςήθνπ. 

Σα εγγεγξακκέλα κέιε είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα θαη παξαηεξείηαη όηη πνιιά από απηά 

θαζπζηεξνύλ ηελ πιεξσκή ηεο ζπλδξνκήο ηνπο γηα πνιιά έηε. Σν Δ. . πξνηείλεη λα 

ζεσξνύληαη ηακεηαθώο εληάμεη ηα κέιε πνπ έρνπλ πιεξώζεη ηηο ζπλδξνκέο ηνπο ησλ 

ηειεπηαίσλ πέληε εηώλ. Σν δήηεκα απηό ζα ζπδεηεζεί ζηε ζπλέρεηα. 
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2. Σςνεδπιάζειρ Δ.Σ. ΕΕΜΦ 

 
Καηά ηελ πεξίνδν 27/01/2014 έσο 21/01/2015πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 29 (είθνζη ελλέα) 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ.. ηεο ΕΕΜΦ. Η ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ζε όιεο ζπλεδξηάζεηο 

ήηαλ ζρεδόλ θαζνιηθή θαη νη απνθάζεηο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νκόθσλεο. 

 

 

3. Σςμμεηοσή ζε δπαζηηπιόηηηερ και εκδηλώζειρ ηηρ ICOLD 

Η ΕΕΜΦ πξόηεηλε ζηελ ICOLD σο κέινο ηεο λέαο Σερληθήο Επηηξνπήο ηεο «Cemented 

material dams” ηνλ Επίηηκν Πξόεδξν ηεο ΕΕΜΦ θ.Ν.Μνπηάθε, ν νπνίνο θαη έγηλε απνδεθηόο.  

Ο Επίηηκνο Πξόεδξνο ηεο ΕΕΜΦ θ. Ν. Μνπηάθεο εθπξνζώπεζε ηελ ΕΕΜΦ ζηελ 82ε Εηήζηα 

πλάληεζε ηεο ΘCOLD ζην Μπαιί ηεο Θλδνλεζίαο ηνλ Θνύλην ηνπ 2014, ζπκκεηέρνληαο ζηηο 

εξγαζίεο θαη ηελ ςεθνθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Executive meeting, θαζώο θαη ζηηο εξγαζίεο 

ηεο Σερληθήο Επηηξνπήο «Cemented material dams”, ζηελ νπνία είλαη κέινο.  

Οη δαπάλεο ζπκκεηνρήο ηνπ θ. Μνπηάθε δελ βάξπλαλ ηεο ΕΕΜΦ. 

ηηο Σερληθέο Επηηξνπέο ηεο ICOLD ζπκκεηέρνπλ από ηελ Ειιάδα νη: 

 Νίθνο Μνπηάθεο (Technical Committee P: ICOLD COMMITTEE ON CEMENTED 

MATERIAL DAMS, 2013-17) 

 Πάλνο Νηαθνύιαο (Technical Committee A: COMPUTATIONAL ASPECTS OF 

ANALYSIS AND DESIGN OF DAMS, 2011-14) 

 Γηώξγνο Νηνπληάο (Technical Committee E: EMBANKMENT DAMS, 2010-14)) 

 Αρηιιέαο Παπαδεκεηξίνπ (Technical Committee B: SEISMIC ASPECTS OF DAM 

DESIGN, 2013-17) 

 Υαξά- Ρέα Παπαραηδάθε (Technical Committee O: WORLD REGISTER OF DAMS 

AND DOCUMENTATION, 2011-14) 

 

Η ΕΕΜΦ απέζηεηιε ζηελ ICOLD άξζξν/communication γηα ην ζπλέδξην ηεο ICOLD ζην 

Stavanger ηεο Ννξβεγίαο (2015) πνπ ζπληάρζεθε από κέιε ηεο ΕΕΜΦ.  

 

 

4. Ιζηοζελίδα ΕΕΜΦ 

πλερίδεηαη, κε επηκέιεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ Δ.. ηεο ΕΕΜΦ θ. Παπαραηδάθε θαη ηεο 

θ.Λαδαξίδνπ, ε ελεκέξσζε ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ  (ηζηνζειίδαο) ηεο ΕΕΜΦ www.eeft.gr. Λόγσ 

πξνβιεκάησλ κε ηνλ πάξνρν ηεο ηζηνζειίδαο αιιάμακε ην όλνκα ζε eeft πνπ ζα 

αληηπξνζσπεύεη ην λέν ηίηιν ηνπ ζσκαηείνπ καο. Η ηζηνζειίδα βξίζθεηαη ππό ζπλερή 

αλάπηπμε θαη παξαθαινύκε όια ηα κέιε λα βνεζήζνπλ γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε 

πιηθνύ.  

http://www.eeft.gr/
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5. Ομάδερ Επγαζίαρ 

Έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο  ησλ αθνινύζσλ Οκάδσλ : 

o Τποποποίηζηρ ηος Καηαζηαηικού ηηρ ΕΕΜΦ (πληνληζηήο : θ. Α. Μπελζαζζώλ, κέιε : 

θ.θ. Κ. Αλαζηαζόπνπινο θαη Δ. Νηθνιάνπ).  Σν πξνζαξκνζκέλν πιένλ ζηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα ρέδην ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Καηαζηαηηθνύ έρεη απνζηαιεί κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ζηα κέιε καο θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ Θζηνζειίδα ηεο ΕΕΜΦ γηα ζρνιηαζκό. 

o Επεξεπγαζίαρ Σσεδίος Π.Δ. για ηη ζύζηαζη Διοικηηικήρ Απσήρ για ηην Αζθάλεια 

ηων Φπαγμάηων (πληνληζηήο : θ. Δ. Νηθνιάνπ κέιε: θ.θ. Κ. Αλαζηαζόπνπινο, Ν.Θ. 

Μνπηάθεο, Γ. Νηνπληάο). Σν ρέδην ηνπ Π.Δ, όπσο απηό δηακνξθώζεθε κεηά ην ζρνιηαζκό 

από ηα κέιε καο θαη αθνύ ιήθζεθαλ ππόςε θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ ζηελ 

Ηκεξίδα ηεο 07/06/2011 έρεη απνζηαιεί σο πξόηαζε ηεο ΕΕΜΦ ζηνλ αξκόδην θνξέα 

(ΤΠΤΜΕΔΘ) πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί λνκνζεηηθά.  

πλερίδνληαη νη εξγαζίεο ησλ αθνινύζσλ Οκάδσλ : 

o Καηάπηιζηρ Καηαλόγος ηων Μεγάλων Ελληνικών Φπαγμάηων (πληνλίζηξηα :  θ. Υ. 

Παπαραηδάθε, κέιε : θ.θ. .Λαδαξίδνπ,  Γ.Μπηξκπίιεο, Μ. Νηθάθνπ, Ε. Ράκπηαο,  . 

αξιά, Π. Σζίξα). Οη εξγαζίεο ηεο Οκάδαο ιόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δελ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό νξίδνληα νινθιήξσζεο. 

o Τεσνικήρ  οπολογίαρ θπαγμάηων (πληνλίζηξηα : θ. . ηάρνπ, κέιε : θ.θ. Ε. Καιηζά,  Δ. 

Λακπξόπνπινο, Ν.Θ. Μνπηάθεο, Aηκ. Πηζηξίθα).  

o Καθοπιζμού κπιηηπίων επιλογήρ πλημμςπών ζσεδιαζμού για Φπάγμαηα  

(πληνληζηήο : θ. Θ. Κνπβόπνπινο, κέιε : θ.θ. Α. Πηζηξίθα, Α. Ράκπηαο, I. ηεθαλάθνο, 

Π.Σζίξα). Έρεη ζρεδόλ νινθιεξσζεί θαη αλακέλεηαη ε ηειηθή έθζεζε κεηά θαη ηελ εζπεξίδα 

ηνπ Ννεκβξίνπ 2014.  

 

6. Εκδηλώζειρ ΕΕΜΦ 

ηηο 10/11/2014 ε ΕΕΜΦ δηνξγάλσζε Εζπεξίδα, κε ζέκα ηνλ «Καζνξηζκό Κξηηεξίσλ 

Επηινγήο Πιεκκπξώλ ρεδηαζκνύ γηα Φξάγκαηα» πνπ δηνξγάλσζε ε αληίζηνηρε Οκάδα 

Εξγαζίαο. Η Εζπεξίδα, ηελ νπνία παξαθνινύζεζαλ πάλσ από 100 άηνκα, είρε ηδηαίηεξε 

επηηπρία θαη ραξαθηεξίζηεθε από ηελ έληνλε ζπκκεηνρή (κε πιεζώξα παξεκβάζεσλ, 

εξσηήζεσλ θιπ).  
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7. Έκδοζη Λεςκώμαηορ  

Γηα λα ηηκήζεη ηα 50 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο Ειιεληθήο Επηηξνπήο Μεγάισλ Φξαγκάησλ, ε 

Οκάδα Εξγαζίαο Καηάξηηζεο Καηαιόγνπ ησλ Μεγάισλ Ειιεληθώλ Φξαγκάησλ θαη ηα κέιε 

ηνπ Δ. . εξγάζζεθαλ γηα λα εθδνζεί έλα Λεύθσκα Ειιεληθώλ Φξαγκάησλ. Η πξώηε κνξθή 

ηνπ Λεπθώκαηνο είρε εηνηκαζζεί θαη δηαλεκεζεί ςεθηαθά ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην 

Φξαγκάησλ θαη Σακηεπηήξσλ ην Ννέκβξην ηνπ 2013. 

Η Οκάδα Εξγαζίαο κε πνιύ ζθιεξή δνπιεηά θαηάθεξε λα βειηηώζεη ζεκαληηθά ηελ πξώηε 

έθδνζε, λα ηελ εκπινπηίζεη κε εηζαγσγηθό θείκελν θαη ζηνηρεία από πεξηζζόηεξα θξάγκαηα 

θαη λα γίλεη έηζη εθηθηή κηα επεηεηαθή έθδνζε. 

Ζεηήζακε από ηε ΔΕΗ ΑΕ θαη ιάβακε ηελ απαξαίηεηε νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα ηελ έθδνζε γηα 

ηελ νπνία ηελ επραξηζηνύκε ηδηαηηέξσο.  

Ειπίδνπκε όινη λα ραξείηε ην ιεύθσκα. 

Σν ιεύθσκα ζα δηαηεζεί δσξεάλ ζε όια ηα κέιε πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ηακεηαθέο ηνπο 

ππνρξεώζεηο θαη ζα απνζηαιεί ζε όια ηα Πνιπηερλεία θαη Παλεπηζηήκηα πνπ αζρνινύληαη κε 

ζέκαηα θξαγκάησλ θαζώο θαη ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο Δεκόζηεο Τπεξεζίεο ή Ννκηθά Πξόζσπα 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ. 

 

 

8. Λοιπά Θέμαηα  

 Σαθηνπνηήζεθαλ θνξνινγηθέο εθθξεκόηεηεο ηεο ΕΕΜΦ. 

 Με ηελ ππνζηήξημε ηεο ΔΕΗ ΑΕ,  εμνθιήζεθε  ε ζπλδξνκή ηεο ΕΕΜΦ  ζηελ ICOLD γηα 

ηα έηε 2013 θαη 2014,  

 Η ΕΕΜΦ ζπλέδξακε ην Ειιεληθό Δεκόζην (Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ) ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηεο αλάληε παξεηάο ηνπ 

Φξάγκαηνο Φηιηαηξηλνύ κε εηδηθέο γεσκεκβξάλεο κεηά από ζρεηηθό αίηεκά ηνπο. 

 Η ΕΕΜΦ απέζηεηιε ζηνηρεία ζηελ νκάδα ζύληαμεο ηνπ World Register of Dams. 

 Η ΕΕΜΦ απέζηεηιε επηζηνιή ζην δηθηπαθό ηόπν energypress ζρεηηθά κε  δεκνζηεπκέλν 

από απηό άξζξν πνπ δπζθεκνύζε ηα θξάγκαηα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθαηαζηαζεί 

ε δεκόζηα εηθόλα ησλ θξαγκάησλ ζην επξύ θνηλό. 

 Σν Δ.. ηεο ΕΕΜΦ αηζζάλεηαη ηελ ππνρξέσζή κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ λα 

επραξηζηήζεη ζεξκά ηελ ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΤΗΠ γηα ηελ νπζηαζηηθή ηεο ζπλδξνκή ζηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα : 

o Γηα ηελ πιεξσκή ησλ εηήζησλ ζπλδξνκώλ ηεο ΕΕΜΦ πξνο ηελ ICOLD, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο άλσ ησλ 6000,00 ΕΤΡΩ +VAT/ΦΠΑ θαηά ηελ ηξηεηία 2011-2014. 
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o Γηα ηε ρνξεγία ύςνπο 4700,00 ΕΤΡΩ +ΦΠΑ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ιεπθώκαηνο «ΣΑ 

ΦΡΑΓΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ» 

o Γηα ηελ παξαρώξεζε ρώξνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Γξαθείνπ θαη Αξρείνπ ηεο ΕΕΜΦ 

ζην θηίξην επί ηεο νδνύ Αγεζηιάνπ 56-58. 

 

 

 

ΓΘΩΡΓΟ ΝΣΟΤΝΘΑ ΥΑΡΑ – ΡΕΑ ΠΑΠΑΥΑΣΖΑΚΗ 

Πξόεδξνο ΕΕΜΦ Γεληθή. Γξακκαηέαο ΕΕΜΦ 

 

 

Ειέγρζεθε – Εγθξίζεθε 
Γηα ην Επνπηηθό πκβνύιην 
 
 
 
Ο Πξντζηάκελνο 
. ΜΑΡΟΝΘΚΟΛΑΚΗ       

 


