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Σηηο 22 θαη 23 Σεπηεκβξίνπ δηεμήρζε ζην Innsbruck ηεο Απζηξίαο ην 8
ν
 Σπλέδξην ηνπ European Club 

ηεο ΙCOLD κε ζέκα : ‘’Dam safety – Sustainability in a changing Environment’’. 

 

Τηο εξγαζίεο ηνπ Σπλεδξίνπ παξαθνινύζεζαλ 400 πεξίπνπ ζύλεδξνη, ελώ εθ κέξνπο ηεο ΕΕΜΦ 

παξεπξέζεθαλ (κε δηθά ηνπο έμνδα) ηα κέιε ηνπ Δ.Σ. ηεο Κ. Αλαζηαζόπνπινο (Πξόεδξνο), Γ. 

Νηνπληάο (Α’ Αληηπξόεδξνο), Δ. Νηθνιάνπ (Μέινο) θαη Ν. Μνπηάθεο (Τέσο Πξόεδξνο).  

 

Τν ζεκαηνιόγην ηνπ Σπλεδξίνπ πεξηειάκβαλε ηηο αθόινπζεο ελόηεηεο : 

 

- Sustainability of Know How   

- Public Awareness of Dams and Dam Safety    

- Maintenance and Rehabilitation    

- Regulations and Guidelines    

- Small Dams   

- Surveillance Practice  

 

Σηα πιαίζηα ηνπ Σπλεδξίνπ παξνπζηάζηεθαλ 126 εξγαζίεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ησλ                         

Κ. Αλαζηαζόπνπινπ, Χ. Οηθνλνκίδε, Χ. Παπαραηδάθε θαη Σ. Σηάρνπ κε ηίηιν :                                        

‘’ Securing Watertightness of Papadia Dam Foundation’’.  Πιήξε Πξαθηηθά ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ κειώλ ηεο ΕΕΜΦ ειεθηξνληθά, κεηά από επηθνηλσλία κε ην Πξνεδξείν.  

 

Τν απόγεπκα ηεο δεύηεξεο εκέξαο ηνπ Σπλεδξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζύλνδνο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ 

European Club ηεο ICOLD. Τν ζώκα απηό έρεη ζπζηαζεί από 15-εηίαο θαη ζ΄απηό κεηέρνπλ νη 

πεξηζζόηεξεο Έζληθέο Επηηξνπέο ησλ Επξσπατθώλ ρσξώλ. Αληηθείκελν ηνπ European Club απνηειεί 

ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκόο ησλ Εζληθώλ Επηηξνπώλ, ε έθδνζε Τερληθώλ Δειηίσλ γηα ζέκαηα 

θξαγκάησλ κέζσ ζύζηαζεο Οκάδσλ Εξγαζίαο θιπ. Καηά ηε ζπλεδξίαζε απηή, ε νπνία αζρνιήζεθε 

θπξίσο κε νξγαλσηηθά ζέκαηα, ε ΕΕΜΦ έγηλε, κεηά από αίηεζή ηεο, νκόθσλα δεθηή σο ην 21ν κέινο 

ηνπ European Club. 

 

Σηα πιαίζηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ Σπκπνζίνπ έγηλαλ επηζθέςεηο ζηα Φξάγκαηα Finstertal (ιηζόξξηπην κε 

αζθαιηηθό ππξήλα, ύςνπο 150 m) θαη Zillergruendl (ηνμσηό, ύςνπο 186 m). Τν θξάγκα Finstertal έρεη 

ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο ελζσκάησζεο εληόο ηνπ ζώκαηόο ηνπ θξέαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (θαηά βάζε ηνπ αζθαιηηθνύ ππξήλα). Τν θξάγκα Zillergruendl, ην νπνίν απαηηήζεθε 

λα εθθελσζεί ιόγσ ξσγκάησζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηα αλάληε θαη θνληά ζηε ζεκειίσζε  κεηά ηελ 

πξώηε πιήξσζε θαη λα επηζθεπαζηεί, δηαζέηεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα θνπξηίλαο ηζηκεληελέζεσλ ζηελ 

ζεκειίσζε εθηόο θξάγκαηνο, θάησ από νγθώδεο ζώκα ζθπξνδέκαηνο επξηζθόκελν αλάληε θαη ζε 

επαθή κε ην ζώκα ηνπ θξάγκαηνο, κε εηδηθή ζηεγαλνπνίεζε ηνπ κεηαμύ ηνπο αξκνύ. Καη ζηα δύν 

θξάγκαηα είλαη εγθαηεζηεκέλν πνιύ εθηεηακέλν δίθηπν νξγάλσλ παξαθνινύζεζεο.ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ηόζν γηα ηα θξάγκαηα απηά, όζν θαη γηα ην γεληθόηεξν Πξόγξακκα 

ηνπ Σπλεδξίνπ, κπνξνύλ λα ιεθζνύλ από ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www.iecs2010.tugraz.at/.

 



  

 

 
 

 

 
 

 

Φξάγκα θαη ηακηεπηήξαο Finstertal 

 

 

  
 

 

Φξάγκα θαη ηακηεπηήξαο Zillergruendl 

 

 

 

 

 

 


