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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆.Σ της ΕΕΜΦ στη Γ.Σ της 03/02/2010 

 
 
 
 
1.  Συνθέσεις ∆ιοικητικού (∆.Σ) και Εποπτικού (Ε.Σ) Συµβουλίου EEMΦ                                 
µετά τις Εκλογές της 11/03/2009
 
∆.Σ.:   Κ. Αναστασόπουλος       Πρόεδρος – ∆ΕΗ 
          Γ. Ντουνιάς                   Α’ Αντιπρόεδρος – Ελ. Επαγγελµατίας 
          Μ. Στεφαδούρος            Β’ Αντιπρόεδρος – ∆ΕΗ 
          Ι. Στεφανάκος                Γεν. Γραµµατέας – ∆ηµόσιο 
          Σ. Σιάχου                      Ταµίας – ∆ΕΗ 
          Α. Μπενσασσών             Μέλος – Ελ. Επαγγελµατίας 
          ∆. Νικολάου                   Μέλος – ∆ηµόσιο 
          Ο. Καρασαχινίδης           Μέλος – ∆ηµόσιο 
          Χ. Παπαχατζάκη             Μέλος – Ελ. Επαγγελµατίας 
           
          Ν. Μουτάφης                  Επίτιµος Πρόεδρος    
 

Ε.Σ.:   Σ. Μαρονικολάκης (Προϊστάµενος) - ∆ΕΗ 
           Ι. Θανόπουλος - ∆ΕΗ 
           Α. Αναστόπουλος - ∆ηµόσιο 
 
 
2.  Μέλη ΕΕΜΦ 
 
Η ΕΕΜΦ, σε καταγραφή της 31-12-2009, έχει : 

• 334 τακτικά µέλη (εξ αυτών υπάρχουν πλήρη στοιχεία µόνο για τα 184 µέλη).   

• 4 έκτακτα µέλη και    

• 5 εταιρείες µέλη 

Από τα τακτικά µέλη, έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις έναντι της ΕΕΜΦ 

τα 143. 

 

3. ∆ραστηριότητες νέου ∆.Σ. της ΕΕΜΦ κατά το έτος 2009
 
1. Πραγµατοποιήθηκαν 8 συνεδριάσεις του ∆.Σ. της ΕΕΜΦ (στις 26/03, 29/04, 23/06, 

28/07, 02/09, 02/10, 10/11 και 8/12/2009). 

 



2. Εγκρίθηκε καταρχήν από το ∆.Σ. της ΕΕΜΦ  η εγγραφή νέων µελών, ως ακολούθως : 

o 45 Tακτικά  

o 4 Εκτακτα 

o 4 Εταιρείες  

Για τα υπόψη νέα µέλη θα ζητηθεί ονοµαστικά η έγκριση της Γεν. Συνέλευσης, σύµφωνα µε 

τα καθοριζόµενα στο Καταστατικό της ΕΕΜΦ. 

 

3. Ο Πρόεδρος της ΕΕΜΦ συµµετείχε, ως Εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτροπής, στην 77η 

Ετήσια Συνάντηση - 23ο Συνέδριο της ΙCOLD στη Brasilia. Στα πλαίσια της Ετήσιας 

Συνάντησης πραγµατοποιήθηκε ψηφοφορία µεταξύ των Εθνικών Αντιπροσώπων, και 

εξελέγη νέος Πρόεδρος της ΙCOLD ο Κινέζος υποψήφιος κ. JIA Jinsheng.  

 

4. Κατά την διάρκεια των εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής (Τ.Ε) Νο 15 (Committee on 

register of dams and documentation) στη Brasilia αποφασίστηκε, µετά από πρόταση του 

Προέδρου της ΕΕΜΦ προς τον Πρόεδρο της Τ.Ε Νο 15, να αναλάβει η Ελλάδα το 

συντονισµό της ενηµέρωσης του αρχείου φραγµάτων (W.R.D) της ICOLD µε τα στοιχεία 

φραγµάτων γειτονικών της χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων (F.Y.R.O.M, Αλβανίας και 

Βοσνίας – Ερζεγοβίνης), αντί αυτών των οποίων είχε την ευθύνη έως τώρα (νήσων του 

Ειρηνικού κλπ). 

 

5. Ολοκληρώθηκε η συλλογή στοιχείων µε την κατάσταση των Μεγάλων Ελληνικών 

Φραγµάτων έως το τέλος του 2009 και θα υποβληθεί άµεσα στην ICOLD σχετικός Πίνακας 

για την ενηµέρωση του World Register of Dams (WRD).  

 

6. Μετά από παράσταση του Προέδρου της ΕΕΜΦ προς τον οµόλογό της VnCOLD (Βιετνάµ, 

το οποίο διοργανώνει της 78η Ετήσια συνάντηση της ICOLD στο διάστηµα 23-26 Μαΐου 

2010 στο Hanoi), διορθώθηκε στο 2ο Ενηµερωτικό δελτίο (Bulletin) για την Ετήσια 

Συνάντηση η ονοµασία της γειτονικής χώρας σε F.Y.R. of Macedonia αντί του Macedonia 

απλώς, όπως αναγραφόταν στο 1ο Ενηµερωτικό δελτίο (Bulletin), το οποίο διανεµήθηκε 

στη Brasilia κατά την Ετήσια συνάντηση του 2009. 

  

7. Εγκρίθηκε, µετά από πρόταση της ΕΕΜΦ από την 77Η Ετήσια Συνάντηση της ICOLD η 

συµµετοχή του µέλους µας Καθηγητή κ. Π. Ντακούλα στην Τεχνική Επιτροπή Νο 1 

(Committee on computational aspects of analysis and design of dams) της ICOLD.  

 

8. Η ΕΕΜΦ πρότεινε στην ICOLD τη συµµετοχή των µελών της κ.κ. Αχ. Παπαδηµητρίου 

(Λέκτορας Σχολής Πολ. Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας) και             

Ζ.Ρ. Παπαχατζάκη (µέλος ∆.Σ. ΕΕΜΦ) στις Τεχνικές Επιτροπές Νο 2 (Committee on seismic 

aspects of dam design) και 15 (Committee on register of dams and documentation) 

αντίστοιχα. Και οι δύο έγιναν καταρχήν αποδεκτές από τους Προέδρους των υπόψη 



Επιτροπών (τυπικά θα γίνουν αποδεκτές στην επόµενη 78η Ετήσια Συνάντηση της ICOLD, 

στο Hanoi). 

 

9. Η ΕΕΜΦ έστειλε αίτηση για να γίνει δεκτή ως Τακτικό µέλος του Εuropean Club της 

ICOLD, η οποία έγινε καταρχήν δεκτή (θα οριστικοποιηθεί το Σεπτέµβριο 2010, στην 

συνάντηση του Innsbruck). Το European Club οργανώνει ετήσιες συναντήσεις σε 

διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες παρουσιάζονται ανακοινώσεις για θέµατα 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ευρώπη (αναβάθµιση υφιστάµενων φραγµάτων, θέµατα 

διακινδύνευσης και ασφάλειας φραγµάτων κλπ). 

 

10. Συστάθηκαν τέσσερεις Οµάδες Εργασίας της ΕΕΜΦ, ως ακολούθως : 

o Οµάδα Εργασίας για την Κατάρτιση του Καταλόγου των Μεγάλων Ελληνικών 

Φραγµάτων (Συντονίστρια : Χ. Παπαχατζάκη, µέλη : Ε. Ράµπιας, Α. Φράγκος) 

o Οµάδα εργασίας Τεχνικής  ορολογίας φραγµάτων (Συντονίστρια : Σ. Σιάχου, µέλη : 

∆. Λαµπρόπουλος, Ν.Ι. Μουτάφης) 

o Οµάδα εργασίας για την τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΕΜΦ (Συντονιστής : 

Α. Μπενσασσών, µέλη: Κ. Αναστασόπουλος, ∆. Νικολάου)  

o Οµάδα εργασίας για την επεξεργασία Σχεδίου Π.∆. ∆ιοικητικής Αρχής Φραγµάτων 

(Συντονιστής : ∆. Νικολάου µέλη: Κ. Αναστασόπουλος, Ν.Ι. Μουτάφης, Γ. Ντουνιάς) 

Από τις παραπάνω Οµάδες, η Οµάδα τροποποίησης του Καταστατικού της ΕΕΜΦ περάτωσε 

τις εργασίες της και το τελικό κείµενο θα προωθηθεί στα µέλη της ΕΕΜΦ για σχολιασµό. 

11. ∆ηµιουργήθηκε δικτυακός τόπος (ιστοσελίδα) της ΕΕΜΦ (www.eemf.gr). 

 

12. Η ΕΕΜΦ πραγµατοποίησε στις 19 Νοεµβρίου 2009 εκδήλωση, στα πλαίσια της οποίας 

δόθηκαν  δύο διαλέξεις των ξένων εµπειρογνωµόνων κ. κ. Hoeg και Riemer. ειδικών σε 

θέµατα φραγµάτων. Τα θέµατα των διαλέξεων ήταν τα ακόλουθα : 

• ‘’The Asphalt Core Embankment Dam: A Very Competitive Alternative’’ ( Dr. Kaare Höeg). 

• “Concrete Face Rockfill Dams - benefits and concerns - a geological/geotechnical 

perspective’’ ( Dr. Wynfrith Riemer) 

13. Η ΕΕΜΦ, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (∆ΥΗΠ) της ∆ΕΗ Α.Ε.  

πραγµατοποίησε στις 26 Ιανουαρίου 2010 εκδήλωση, στα πλαίσια της οποίας εκφωνήθηκαν 

οι ακόλουθες οµιλίες : 

 

• “On seismic Earth pressures, with some observations on Seismic Performance of 

Dams”, Οµιλητής Ν. Sitar, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Berkeley HΠΑ  

http://www.eemf.gr/


 

• “Σεισµική Ανάλυση Φραγµάτων Λιθορριπής µε Ανάντη Πλάκα Σκυροδέµατος”,             

Οµιλητής Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

 
14. Tακτοποιήθηκαν αδαπάνως εκκρεµή φορολογικά θέµατα της ΕΕΜΦ (εφεξής δεν θα 

υποβάλλονται περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ κλπ). 

 

15. Εγιναν από τον Πρόεδρο και τον Α’ Αντιπρόεδρο της ΕΕΜΦ δύο παρουσιάσεις, των στόχων 

και του έργου της ΕΕΜΦ αφενός, και των Ελληνικών Φραγµάτων αφετέρου, σε φοιτητές 

του ΕΜΠ (9ου εξαµήνου Πολ. Μηχανικών και µεταπτυχιακού προγράµµατος Επιστήµης και 

Τεχνολογίας Υδατικών Πόρων), µε στόχο την προσέλκυση νέων µελών και τη στελέχωση 

των Οµάδων εργασίας της ΕΕΜΦ. 

 

16. Στάλθηκε απάντηση σε δηµοσίευµα του ένθετου  Περιοδικού ‘’ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ’’ της 

εφηµερίδας ‘’TA ΝΕΑ’’ της 07/11/2009 στο οποίο αναγράφονται σοβαρές ανακρίβειες, µε τις 

οποίες δυσφηµείται στο αναγνωστικό κοινό το Φράγµα Μεσοχώρας. Συµφωνήθηκε στο 

µέλλον τυχόν ανάλογα δυσφηµιστικά δηµοσιεύµατα για Μεγάλα Φράγµατα να απαντώνται 

άµεσα από την ΕΕΜΦ. 

 
 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 
Στις 22 Ιουνίου 2009 ο προηγούµενος Γενικός Γραµµατέας της ΕΕΜΦ κ. Ορ. Παπαγεωργίου, 

υπέβαλε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή κατά του Σωµατείου µας 

΄΄Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγµάτων’’. Επικαλούµενος λόγους που αναφέρονται 

στην αγωγή του, ο κ. Παπαγεωργίου ζητά από το δικαστήριο τα ακόλουθα : 

• Να ακυρωθούν όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 11-03-2009, και 

συγκεκριµένα : α) η εγγραφή 70 νέων µελών, β) η έγκριση του ∆ιοικητικού και 

Οικονοµικού Απολογισµού και γ) οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του νέου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου. 

• Να διοριστεί προσωρινή διοίκηση της EEMΦ, µε αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια 

εκλογών για την εκλογή νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΕΜΦ. Ως 

καταλληλότερα πρόσωπα για το προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο ο κ. Παπαγεωργίου 

προτείνει : 

α) Από την κατηγορία των Υπαλλήλων ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή Καθηγητών του Εθνικού 

Μετσοβείου Πολυτεχνείου, τους Ευφροσύνη Καλκάνη, Παύλο Μαρίνο και Ανδρέα 

Καπλανίδη, 

β) από την κατηγορία των υπαλλήλων της ∆ΕΗ εν ενεργεία, τους ∆ηµήτριο Γιωργιόπουλο, 

Κων/νο Σακελλαριάδη και Μιχαήλ Στεφαδούρο και,  

γ) από τους Ελεύθερους Επαγγελµατίες, τους Ορέστη Παπαγεωργίου, Γεώργιο Ντουνιά και 

Παρασκευά Παντζαρτζή 



• Να καταδικασθεί το Σωµατείο στη δικαστική του δαπάνη. 

 

Η εκδίκαση της αγωγής, στην οποία παρέστη ως µάρτυρας ο προηγούµενος Πρόεδρος της 

ΕΕΜΦ κ. Ν. Μουτάφης,  έγινε  στις 15 Οκτωβρίου 2009, και αναµένεται η έκδοση της 

απόφασης από το Πρωτοδικείο. 

 
 
 
 
 
Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ                                           Ι. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ 
    Πρόεδρος ΕΕΜΦ                                             Γεν. Γραµµατέας ΕΕΜΦ 

 
 

 
 


