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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Δ.. ΕΕΜΦ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΜΑΡΣΙΟΤ - ΙΟΤΛΙΟΤ 2009 

 

 

1. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4 ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ηεο ΔΔΜΦ (ζηηο 26/03, 29/04, 23/06 θαη 

28/07/09). 

2. Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΔΜΦ ζπκκεηείρε, σο Δθπξόζσπνο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο, ζηελ 

77ε Δηήζηα πλάληεζε - 23ν πλέδξην ηεο ΗCOLD ζηε Brasilia. ηα πιαίζηα ηεο 

Δηήζηαο πλάληεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ Δζληθώλ 

Αληηπξνζώπσλ, θαη εμειέγε λένο Πξόεδξνο ηεο ΗCOLD ν Κηλέδνο ππνςήθηνο θ. JIA 

Jinsheng.  

3. Δγθξίζεθε, κεηά από πξόηαζε ηεο ΔΔΜΦ, ε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ηεο Καζεγεηή θ. 

Π. Νηαθνύια ζηελ Σερληθή Δπηηξνπή Νν 1 (Committee on computational aspects of 

analysis and design of dams) ηεο ICOLD.  

4. Ζ ΔΔΜΦ πξόηεηλε ζηελ ICOLD ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηεο θ.θ. Αρ. Παπαδεκεηξίνπ 

(Λέθηνξαο ρνιήο Πνι. Μεραληθώλ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο) θαη                                               

Ε.Ρ. Παπαραηδάθε (κέινο Γ.. ΔΔΜΦ) ζηηο Σερληθέο Δπηηξνπέο Νν 2 (Committee on 

seismic aspects of dam design) θαη 15 (Committee on register of dams and 

documentation) αληίζηνηρα. Καη νη δύν έγηλαλ θαηαξρήλ απνδεθηέο από ηνπο 

Πξνέδξνπο ησλ ππόςε Δπηηξνπώλ (ηππηθά ζα γίλνπλ απνδεθηέο ζηελ επόκελε 

Δηήζηα πλάληεζε ηεο ICOLD, ζην Hanoi ηνπ Βηεηλάκ). 

5. Τπνβιήζεθε ζηελ ICOLD αλαζεσξεκέλνο Πίλαθαο ζηνηρείσλ ησλ Διιεληθώλ 

Φξαγκάησλ.  

6. πζηάζεθαλ δύν Οκάδεο Δξγαζίαο, κε αληηθείκελα αληίζηνηρα : 

 Δλεκέξσζε ηνπ Καηαιόγνπ ησλ Διιεληθώλ Φξαγκάησλ (κέιε : X. Παπαραηδάθε 

– Δ. Ράκπηαο)  

 Σερληθή Οξνινγία Φξαγκάησλ (κέιε : Ν. Μνπηάθεο, . ηάρνπ).  

Παξαθαινύληαη όζα από ηα κέιε ηεο ΔΔΜΦ ελδηαθέξνληαη γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

ππόςε νκάδεο, λα ην γλσζηνπνηήζνπλ απνζηέιινληαο ζρεηηθή αίηεζε ζηελ   

πξνζσξηλή ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ΔΔΜΦ (s.siachou@dei.com.gr). 

 



7. Δγηλαλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ (ηζηνζειίδαο) ηεο 

ΔΔΜΦ. Ζ ηζηνζειίδα (www.eemf.gr) βξίζθεηαη ππό δηακόξθσζε θαη ζύληνκα ζα είλαη 

δηαζέζηκε. 

8. Σν Γ.. ηεο ΔΔΜΦ ελέθξηλε θαη΄ αξρήλ ηελ εγγξαθή 37 λέσλ ηαθηηθώλ κειώλ θαη       

7 εθηάθησλ. Γηα ηα ππόςε κέιε ζα δεηεζεί ε έγθξηζε ηεο επόκελεο Γελ. πλέιεπζεο, 

ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην ηζρύνλ Καηαζηαηηθό ηεο ΔΔΜΦ. 

9. Μεηά από πξόηαζε ηεο ΔΔΜΦ ζπκθσλήζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε δύν δηαιέμεσλ ησλ 

μέλσλ εκπεηξνγλσκόλσλ, εηδηθώλ ζε ζέκαηα θξαγκάησλ, θ. θ. Hoeg θαη Riemer. Οη 

δηαιέμεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2009, θαηά ηε δηάξθεηα 

πξνγξακκαηηζκέλεο επίζθεςεο ησλ ππόςε εκπεηξνγλσκόλσλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

επηζεώξεζε θξαγκάησλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. Θα αθνινπζήζεη αλαθνίλσζε πξνο ηα κέιε 

ηεο ΔΔΜΦ κε ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηόπν, ρξόλν θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ νκηιηώλ. 

10. Tαθηνπνηήζεθαλ αδαπάλσο εθθξεκή θνξνινγηθά ζέκαηα ηεο ΔΔΜΦ (εθεμήο δελ ζα 

ππνβάιινληαη πεξηνδηθέο θαη εθθαζαξηζηηθέο δειώζεηο ΦΠΑ θιπ). 

11.  Γηακνξθώζεθαλ πξνηάζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο ΔΔΜΦ, ώζηε 

λα αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. Μόιηο ην λέν ζρέδην 

Καηαζηαηηθνύ νινθιεξσζεί, ζα απνζηαιεί ζηα κέιε ηεο ΔΔΜΦ γηα ελεκέξσζή ηνπο – 

δηαηύπσζε πξνηάζεσλ, πξηλ ηεζεί ζε ςεθνθνξία ζε επόκελε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΣΑ  

 

ηηο 22 Ηνπλίνπ 2009 ν πξνεγνύκελνο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο ΔΔΜΦ θ. Οξ. Παπαγεσξγίνπ, 

ππέβαιε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ αγσγή θαηά ηνπ σκαηείνπ καο 

΄΄Διιεληθή Δπηηξνπή Μεγάισλ Φξαγκάησλ’’. Δπηθαινύκελνο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αγσγή ηνπ, ν θ. Παπαγεσξγίνπ δεηά από ην δηθαζηήξην ηα αθόινπζα : 

• Να αθπξσζνύλ όιεο νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 11-03-2009, θαη 

ζπγθεθξηκέλα : α) ε εγγξαθή 70 λέσλ κειώλ, β) ε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ 

Απνινγηζκνύ θαη γ) νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ σκαηείνπ. 

• Να δηνξηζηεί πξνζσξηλή δηνίθεζε ηεο EEMΦ, κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηε δηελέξγεηα 

εθινγώλ γηα ηελ εθινγή λέσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔΜΦ. Ωο 

θαηαιιειόηεξα πξόζσπα γηα ην πξνζσξηλό Γηνηθεηηθό πκβνύιην ν θ. Παπαγεσξγίνπ 

πξνηείλεη : 

α) Από ηελ θαηεγνξία ησλ Τπαιιήισλ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Καζεγεηώλ ηνπ Δζληθνύ 

Μεηζνβείνπ Πνιπηερλείνπ, ηνπο Δπθξνζύλε Καιθάλε, Παύιν Μαξίλν θαη Αλδξέα Καπιαλίδε, 

β) από ηελ θαηεγνξία ησλ ππαιιήισλ ηεο ΓΔΖ ελ ελεξγεία, ηνπο Γεκήηξην Γησξγηόπνπιν, 

Κσλ/λν αθειιαξηάδε θαη Μηραήι ηεθαδνύξν θαη,  

http://www.eemf.gr/


γ) από ηνπο Διεύζεξνπο Δπαγγεικαηίεο, ηνπο Οξέζηε Παπαγεσξγίνπ, Γεώξγην Νηνπληά θαη 

Παξαζθεπά Παληδαξηδή 

• Να θαηαδηθαζζεί ην σκαηείν ζηε δηθαζηηθή ηνπ δαπάλε. 

Ζ δηθάζηκε έρεη νξηζηεί γηα ηηο 15 Οθησβξίνπ 2009. 

 

 

 

Κ. ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ                                        . ΣΔΦΑΝΑΚΟ 

    Πξόεδξνο ΔΔΜΦ                                             Γ. Γξακκαηέαο ΔΔΜΦ 

 

 

      


