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ηηο 29/03/2011 πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπκκεηνρή πάλσ απφ 50 κειψλ ηεο ε εηήζηα Γεληθή 

πλέιεπζε (Γ..) ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Μεγάισλ Φξαγκάησλ. Θέκαηα ηεο Γ.. ήηαλ ε 

έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Απνινγηζκνχ ηνπ 2010 θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ 2011 θαη ε ελεκέξσζε ησλ κειψλ γηα δηάθνξα ηξέρνληα ζέκαηα θαη 

πξνγξακκαηηδφκελεο εθδειψζεηο. 

 

Καηά ηε Γ.. ηέζεθε ζε ςεθνθνξία θαη εγθξίζεθε νκφθσλα ν Γηνηθεηηθφο θαη ν Οηθνλνκηθφο 

Απνινγηζκφο ηνπ 2010 (κε κπζηηθή ςεθνθνξία) θαζψο θαη ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2011. 

Πξνεγήζεθε ε ελεκέξσζε ησλ κειψλ γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ 2010, ηα νπνία ζπλνπηηθά 

έρνπλ σο αθνινχζσο : 

 

 

1.  Μέλη ΕΕΜΦ 

 
Η ΔΔΜΦ, ζε θαηαγξαθή ηεο 31-12-2010, έρεη : 

 

 334 ηαθηηθά κέιε (εμ απηψλ ππάξρνπλ πιήξε ζηνηρεία κφλν γηα ηα 202 κέιε) θαη   

 8 έθηαθηα κέιε, απφ ηα νπνία ηα 5 είλαη επηρεηξήζεηο ή εηαηξείεο 

    

Απφ ηα ηαθηηθά κέιε, έσο ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο ΔΔΜΦ ηα 85.  

 

2.  Δραζηηριόηηηες ΕΕΜΦ καηά ηο έηος 2010 

 

 

2.1  Σσνεδριάζεις Δ.Σ. 

 

Δληφο ηνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 9 ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ηεο ΔΔΜΦ (ζηηο 26/01, 10/03, 

13/04, 11/05, 15/06, 20/07, 16/09, 14/10 θαη 18/11). 

 

2.2 Νέα μέλη 

 

Δληφο ηνπ 2010 εγθξίζεθε θαηαξρήλ απφ ην Γ.. ηεο ΔΔΜΦ ε εγγξαθή 18 Tαθηηθψλ θαη 5 

Δθηαθησλ κειψλ (έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη Δηαηξεία). H Γ.. ελέθξηλε νκφθσλα ηα ππφςε 

 



λέα κέιε, θαζψο θαη επηπιένλ 14 ηαθηηθά θαη 3 έθηαθηα λέα κέιε, ηα νπνία είραλ γίλεη 

δεθηά θαηαξρήλ απφ ην Γ.. ηεο ΔΔΜΦ εληφο ηνπ 2011.  

 

2.3 78η Εηήζια Σσνάνηηζη ICOLD 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΔΜΦ ζπκκεηείρε, σο εθπξφζσπνο ηεο, ζηελ 78ε Δηήζηα πλάληεζε ηεο 

ΙCOLD ζην Hanoi ηνπ Βηεηλάκ, κε δαπάλεο ηεο ΓΔΗ Α.Δ. ηελ Δηήζηα πλάληεζε 

ζπκκεηείραλ επίζεο ηα κέιε ηεο ΔΔΜΦ θ.θ. Θαλφπνπινο θαη Νηαθνχιαο. 

  

o Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΔΜΦ ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Καηαγξαθήο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Καηαιφγνπ Φξαγκάησλ (World Register of Dams and Documentation – 

WRDD). Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ είρε απνζηαιεί ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ WRDD θ. Floegl ν πιήξεο θαηάινγνο κε ηα ζηνηρεία ηφζν ησλ Διιεληθψλ 

θξαγκάησλ, φζν απηψλ θαη γεηηνληθψλ ρσξψλ (Αιβαλία, FYROM θαη Βνζλία – 

Δξδεγνβίλε), θαζψο νη ρψξεο απηέο δελ ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξνζψπνπο ηνπο ζηελ 

Δπηηξνπή ηνπ WRDD. Η Διιάδα έρεη πιένλ πιήξσο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηηο 

νπνίεο είρε αλαιάβεη απέλαληη ζηε WRDD θαηά ηελ 77ε Δηήζηα πλάληεζε ηεο 

ICOLD ζηε Brasilia.  

o Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Δθηειεζηηθήο πλφδνπ έγηλε απνδεθηφο σο 

κέινο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο Β ηεο ICOLD (Seismic Aspects on Dam Design), ν θ. 

Αρ. Παπαδεκεηξίνπ, ε ππνςεθηφηεηα ηνπ νπνίνπ είρε ππνζηεξηρηεί απφ ηελ ΔΔΜΦ. 

ήκεξα πιένλ ε ΔΔΜΦ ζπκκεηέρεη κε 3 κέιε ηεο ζε αληίζηνηρεο Σερληθέο Δπηηξνπέο 

ηεο ICOLD, θαζηζηψληαο ηελ παξνπζία ηεο εκθαλέζηεξε. 

 

2.4    8ο Σσνέδριο ηοσ European Club ηης ΙCOLD 

 

ηηο 22 θαη 23 επηεκβξίνπ 2010 δηεμήρζε ζην Innsbruck ηεο Απζηξίαο ην 8ν πλέδξην ηνπ 

European Club ηεο ΙCOLD κε ζέκα : ‘’Dam safety – Sustainability in a changing 

Environment’’. 

 

Σν European Club ηεο ICOLD έρεη ζπζηαζεί πξηλ 15 ρξφληα θαη ζ΄απηφ ζπκκεηέρνπλ νη 

πεξηζζφηεξεο Έζληθέο Δπηηξνπέο Μεγάισλ Φξαγκάησλ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ (ε Διιάδα 

δελ ζπκκεηείρε έσο ην 2010). Αληηθείκελν ηνπ Club είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο 

ησλ Δζληθψλ Δπηηξνπψλ, ε έθδνζε Σερληθψλ Γειηίσλ γηα ζέκαηα θξαγκάησλ κέζσ ηεο 

ζχζηαζεο Οκάδσλ Δξγαζίαο θιπ. Σν European Club έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε πνιχ 

ελδηαθέξνπζεο δεκνζηεχζεηο επί δηαθφξσλ ζεκάησλ αηρκήο ζηε  κειέηε θαη ζπκπεξηθνξά 

θξαγκάησλ (κπνξείηε λα πιεξνθνξεζείηε ζρεηηθά επηζθεπηφκελνη ηνλ ζχλδεζκν: 

http://cnpgb.inag.pt/IcoldClub/index.htm). 

 

http://cnpgb.inag.pt/IcoldClub/index.htm


Σηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ παξαθνινχζεζαλ εθ κέξνπο ηεο ΔΔΜΦ κε δηθά ηνπο έμνδα ηα 

κέιε ηνπ Γ.. ηεο ΔΔΜΦ Κ. Αλαζηαζφπνπινο, Γ. Νηνπληάο, Γ. Νηθνιάνπ θαζψο θαη ν ηέσο 

Πξφεδξνο Ν. Μνπηάθεο. ηα πιαίζηα ηνπ πλεδξίνπ παξνπζηάζηεθαλ 126 εξγαζίεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη απηή ησλ Κ. Αλαζηαζφπνπινπ, Υ. Οηθνλνκίδε, Υ. Παπαραηδάθε θαη . 

ηάρνπ κε ηίηιν : ‘’ Securing Watertightness of Papadia Dam Foundation’’.   

 

Καηά ηε πλεδξίαζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Δuropean Club ηεο ICOLD ηελ ηειεπηαία εκέξα 

ηνπ πλεδξίνπ, ε ΔΔΜΦ έγηλε νκφθσλα δεθηή σο ην 21ν κέινο ηεο. Η ΔΔΜΦ είρε ππνβάιεη 

ππνςεθηφηεηα γηα λα θαηαζηεί κέινο  ηνπ Δuropean Club ην 2009.  

 

2.5. ICOLD European Club Workshop on Public Safety around Dams and 

Waterways (Chambery, Γαλλία, 28-30 Ιανοσαρίοσ 2010) 

 

ην πλάληεζε απηή ζπκκεηείρε εθ κέξνπο ηεο ΔΔΜΦ, κε δαπάλεο ηεο ΓΔΗ Α.Δ, ην κέινο 

ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θ. Ι. Θαλφπνπινο. ηε πλάληεζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

εθπξφζσπνη απφ ηελ Απζηξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ννξβεγία, Πνξηνγαιία, νπεδία θαη Μεγ. 

Βξεηαλία, ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα δεκφζηαο αζθάιεηαο γχξσ απφ ηα θξάγκαηα & 

πδαηνξέκαηα.  

 

Η πξνζέγγηζε ζην ζέκα απηφ πνηθίιεη απφ θξάηνο ζε θξάηνο. Γεληθά φκσο φιεο νη ρψξεο ηεο 

ΔΔ δηαζέηνπλ έλα λνκνζεηεκέλν θαλνληζηηθφ πιαίζην ζρεηηθφ κε ηελ αζθάιεηα ζηνλ ηνκέα 

απηφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηέινο φηη φινη νη θαλνληζκνί γηα ζέκαηα δεκφζηαο αζθάιεηαο 

πξνήιζαλ κεηά απφ έλα αηχρεκα.  

 

2.6   Ομάδες Εργαζίας 

 

Σν έηνο 2010 ζπλερίζηεθαλ νη Δξγαζίεο ησλ αθνινχζσλ Οκάδσλ Δξγαζίαο : 

o Καηάξηηζεο ηνπ Καηαιφγνπ ησλ Μεγάισλ Διιεληθψλ Φξαγκάησλ (πληνλίζηξηα : Υ. 

Παπαραηδάθε, κέιε : Δ. Ράκπηαο, Π. Σζίξα) 

o Σερληθήο  νξνινγίαο θξαγκάησλ (πληνλίζηξηα : . ηάρνπ, κέιε : Γ. 

Λακπξφπνπινο, Ν.Ι. Μνπηάθεο. Δ. Καιηζά, Α. Πηζηξίθα) 

o Σξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΔΜΦ (πληνληζηήο : Α. Μπελζαζζψλ, κέιε: 

Κ. Αλαζηαζφπνπινο, Γ. Νηθνιάνπ)  

o Δπεμεξγαζίαο ρεδίνπ Π.Γ. Γηνηθεηηθήο Αξρήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Φξαγκάησλ 

(πληνληζηήο : Γ. Νηθνιάνπ, κέιε: Κ. Αλαζηαζφπνπινο, Ν.Ι. Μνπηάθεο, Γ. 

Νηνπληάο) 

Δληφο ηνπ 2010 ζπζηάζεθαλ νη αθφινπζεο λέεο Οκάδεο Δξγαζίαο : 



o Κξηηεξίσλ επηινγήο ζεηζκηθψλ δηεγέξζεσλ ζην πιαίζην αληηζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ 

Μεγάισλ Φξαγκάησλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν (πληνληζηήο Ν. Κιήκεο, κέιε : Α. 

Αλαζηαζηάδεο, Α. Παπαδεκεηξίνπ, Β. Μάξγαξεο θαη Υ. Παπατσάλλνπ). 

o Καζνξηζκνχ Κξηηεξίσλ επηινγήο πιεκκπξψλ ζρεδηαζκνχ γηα Φξάγκαηα  

(πληνληζηήο : I. ηεθαλάθνο, κέιε : Ι. Κνπβφπνπινο, Α. Πηζηξίθα, Α. Ράκπηαο) 

2.7 Ιζηοζελίδα ΕΕΜΦ (www.eemf.gr). 

 

πλερίζηεθε αλά ηαθηά δηαζηήκαηα κε επηκέιεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. ηεο ΔΔΜΦ                          

θ. Παπαραηδάθε ε ελεκέξσζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο Ιζηνζειίδαο ζην Γηαδίθηπν. 

εκεηψλεηαη φηη βξίζθεηαη ππφ ζχληαμε ζειίδα κε ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

θσηνγξαθίεο ησλ κεγάισλ ειιεληθψλ θξαγκάησλ.  

 

2.8 Προώθηζη ζηότων ΕΕΜΦ  

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζηφρνη ηεο ΔΔΜΦ παξνπζηάζηεθαλ αθελφο ζηα γξαθεία ηνπ 

ΟΑΓΤΚ (Οξγαληζκφο Ύδξεπζεο Γπηηθήο Κξήηεο) ζε ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ, θαη αθεηέξνπ 

ζηνπο  θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τδαηηθψλ 

Πφξσλ ηνπ ΔΜΠ, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ θαη ηε ζηειέρσζε ησλ Οκάδσλ 

Δξγαζίαο ηεο ΔΔΜΦ. Δγηλε επίζεο παξνπζίαζε ζηνπο λενπξνζιεθζέληεο κεραληθνχο ηεο 

ΓΔΗ Α.Δ./ΓΤΗΠ. 

 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο ΔΔΜΦ, κε ζεηξά άξζξσλ πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ζην Γηαδηθηπαθφ 

ηφπν www.capital.gr, ππεξαζπίδεηαη ην ξφιν ησλ θξαγκάησλ θαη αληηθξνχεη ηηο ζέζεηο ησλ 

γλσζηψλ αληηπάισλ ηνπο. ηελ Ιζηνζειίδα καο, ζηε ζηήιε ‘’Σν Βήκα ησλ Φξαγκάησλ’’ 

ππάξρνπλ ζχλδεζκνη (links) γηα ηελ πξνζπέιαζε ησλ άξζξσλ απηψλ.  

 

3.  Τρέτοσζες δραζηηριόηηηες ΕΕΜΦ 

 

3.1.  Ομάδες Εργαζίας 

Oη Οκάδεο Σξνπνπνίεζεο Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΔΜΦ αθελφο θαη Δπεμεξγαζίαο ρεδίνπ Π.Γ. 

Γηνηθεηηθήο Αξρήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Φξαγκάησλ αθεηέξνπ πεξάησζαλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο θαη ηα ηειηθά θείκελα ζα αλαξηεζνχλ ζχληνκα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΔΜΦ 

πξνθεηκέλνπ λα ζρνιηαζηνχλ.  

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηε ζχζηαζε Οκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή θίιηξσλ 

απφ ζξαπζηά αζβεζηνιηζηθά πιηθά, έγηλαλ επαθέο κε εηδηθνχο, Διιελεο θαη μέλνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα ππνβνεζεζεί ε πξνζπάζεηα, ε ΔΔΜΦ απεπζχλζεθε θαη ζηηο Δζληθέο 

Δπηηξνπέο φισλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ICOLD. Απφ ηηο επαθέο απηέο, ζηηο 

http://www.eemf.gr/
http://www.capital.gr/


νπνίεο αληαπνθξίζεθαλ 5 Δζληθέο Δπηηξνπέο, πξνέθπςε φηη ε εκπεηξία ζην ζέκα απηφ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ζπλερίδνληαη.  

 

3.2.  Στέδιο Π.Δ. Διοικηηικής Αρτής για ηην αζθάλεια ηων Φραγμάηων – Ημερίδα 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Οκάδαο Δπεμεξγαζίαο, ην ρέδην Π.Γ. γηα ηε 

ζχζηαζε Γηνηθεηηθήο Αξρήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Φξαγκάησλ ζα αλαξηεζεί ζχληνκα ζηελ 

Ιζηνζειίδα ηεο ΔΔΜΦ θαη ζα απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζηα κέιε καο.  

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηχπσζεο απφςεσλ επί ηνπ ζρεδίνπ (ε νπνία ζα πεξαησζεί 

εληφο ηνπ Απξηιίνπ), ε ΔΔΜΦ πξνγξακκαηίδεη ηα αθφινπζα : 

 

o πλαληήζεηο κε επηθεθαιήο θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη θξάγκαηα θαη ελεκέξσζε 

ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ Π.Γ.  

o Γηνξγάλσζε Ηκεξίδαο ζην ΔΜΠ ηε Γεπηέξα, 7 Ινπλίνπ, ζηελ νπνία ζα ζπδεηεζεί θαη 

ζα ζρνιηαζηεί ην ηειηθφ θείκελν ηνπ ρεδίνπ Π.Γ. ηελ εκεξίδα έρνπλ πξνζθιεζεί 

θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ εθπξφζσπνη Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ Φξαγκάησλ ή αλάινγσλ 

νξγάλσλ απφ ην εμσηεξηθφ, νη νπνίνη ζα παξνπζηάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αξρψλ απηψλ ζηηο ρψξεο ηνπο 


