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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆.Σ της ΕΕΜΦ
Περίοδος από 1/1/2013 έως 31/12/2013

1. Μέλη ΕΕΜΦ
Κατά την περίοδο 1/1/2013 έως και 31/12/2013 εγκρίθηκε η εγγραφή στην ΕΕΜΦ 6 νέων
µελών, από τα οποία τα 4 είναι τακτικά και τα 2 έκτακτα.
Στο τέλος του 2013 η ΕΕΜΦ έχει συνολικά 426 εγγεγραµµένα µέλη. Πρέπει πάντως να
σηµειωθεί ότι παρά την µεγάλη προσπάθεια εκκαθάρισης και ενηµέρωσης του αρχείου των
µελών, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας κλπ. υπάρχουν µόνον για 248 τακτικά και 33 έκτακτα
µέλη, καθώς έχει χαθεί η επαφή µε πολλά από τα παλαιά µέλη. Επίσης, µικρό µόνον
ποσοστό των µελών έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις απέναντι στην ΕΕΜΦ.
Το παρόν ∆.Σ. της ΕΕΜΦ δεν θεώρησε σκόπιµο µέχρι στιγµής να προχωρήσει σε διαγραφή
των µελών που επί µακρόν δεν εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Είναι όµως
απαραίτητο για την εξυγίανση του σωµατείου να γίνει εκκαθάριση του καταλόγου των µελών
της σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στο Καταστατικό (Άρθρο 4).
Το ∆Σ αποφάσισε για λόγους περιστολής των δαπανών η επικοινωνία µε τα µέλη να γίνεται
µόνον µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται τα µέλη να
ενηµερώνουν εγκαίρως για τυχόν αλλαγή στην ηλεκτρονική αλλά και στην ταχυδροµική
διεύθυνσή τους.

2. Συνεδριάσεις ∆.Σ. ΕΕΜΦ
Κατά την περίοδο 1/1/2013 έως και 31/12/2013 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 10 (δέκα)
συνεδριάσεις του ∆.Σ. της ΕΕΜΦ. Η συµµετοχή των µελών του ∆.Σ. σε όλες τις συνεδριάσεις
ήταν σχεδόν καθολική και οι αποφάσεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία οµόφωνες.

3. Συµµετοχή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις της ICOLD
Ο Πρόεδρος της ΕΕΜΦ κ. Γιώργος Ντουνιάς εκπροσώπησε την ΕΕΜΦ στο 9ο Συµπόσιο του
Ευρωπαϊκού Club της ICOLD που έλαβε χώρα στη Βενετία της Ιταλίας από τις 10 έως τις 12
Απριλίου του 2013 µε θέµα «Sharing experience for safe and sustainable water storage».
Παρόντες από την Ελλάδα ήταν επίσης ο κ.Γιάννης Θανόπουλος και ο κ. Πάνος Ντακούλας
(ο οποίος και παρουσίασε εργασία µε θέµα τη δυναµική ανάλυση του τοξωτού φράγµατος
Ταυρωπού). Το συµπόσιο που είχε µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από την Ιταλική
Επιτροπή. Στη ∆ιεθνή Συµβουλευτική Επιτροπή συµµετείχε από την Ελλάδα ο κ. Γιώργος
Ντουνιάς. Με την ευκαιρία του Συµποσίου έγινε από την Ιταλική Επιτροπή ειδική έκδοση περί
των Ευρωπαϊκών Φραγµάτων στην οποία περιλήφθηκε και άρθρο για το Φράγµα Θησαυρού
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που συντάχθηκε από µέλη της ΕΕΜΦ. Πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Club και τις
δραστηριότητές του µπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οµίλου
http://cnpgb.inag.pt/IcoldClub/index.htm.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΜΦ εκπροσώπησε την ΕΕΜΦ στην 81η Ετήσια Σύνοδο της ΙCOLD που
έγινε από 10 έως 17 Αυγούστου 2013 στο Seattle των ΗΠΑ. Συµµετείχε στις εργασίες και την
ψηφοφορία κατά τη διάρκεια του Executive meeting. Εξελέγησαν ο Jose Polimon (Ισπανία)
ως 2ος Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη (µοναδικός υποψήφιος) και στο 6ο Πόστο ως
αντιπρόεδρος ο Andy Zielinski (Καναδάς) µε την υποστήριξή µας (συνυποψήφιοι Κινέζος και
Κορεάτης). Επελέγη για τη διεξαγωγή της Συνόδου του 2016 η Νότια Αφρική (µόνη
υποψήφια χώρα). Υπενθυµίζεται ότι το συνέδριο της ICOLD το 2015 θα γίνει στη Νορβηγία.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΜΦ εκπροσώπησε την ΕΕΜΦ και στη συνάντηση των µελών του
Ευρωπαϊκού οµίλου (European Club) της ICOLD, που έγινε στα πλαίσια της Συνόδου της
ICOLD στο Seattle. Έληξε η θητεία του Jose Polimon (Ισπανία), ο οποίος εξελέγη στη
συνέχεια από τη Γενική Συνέλευση ως 2ος Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη, και εξελέγη ως
νέος Πρόεδρος για τα επόµενα 3 χρόνια (από τον Ιανουάριο 2014) ο Guido Mazza της
ITCOLD. Ήταν ο µοναδικός υποψήφιος και η υποψηφιότητά του ήταν γνωστή από το
συνέδριο της Βενετίας. Εγκρίθηκαν επίσης τα πρακτικά της συνόδου του Ευρωπαϊκού
Οµίλου στη Βενετία τον Απρίλιο του 2013.
Ο κ. Γιώργος Ντουνιάς συµµετείχε στις εργασίες της Τεχνικής Επιτροπής των
Γεωφραγµάτων (στην οποία έγινε µέλος το 2013) κατά την οποία συζητήθηκε και εγκρίθηκε
το νέο Bulletin για την εσωτερική διάβρωση (Bulletin on Internal Erosion, Volume 1).
Οι δαπάνες της συµµετοχής του κ. Ντουνιά στις ανωτέρω συναντήσεις καλύφθηκαν εξ’
ολοκλήρου από αυτόν.
Στις Τεχνικές Επιτροπές της ICOLD συµµετέχουν από την Ελλάδα οι:
• Νίκος Μουτάφης (Technical Committee P: ICOLD COMMITTEE ON CEMENTED
MATERIAL DAMS, 2013-17)
• Πάνος Ντακούλας (Technical Committee A: COMPUTATIONAL ASPECTS OF
ANALYSIS AND DESIGN OF DAMS, 2011-14)
• Γιώργος Ντουνιάς (Technical Committee E: EMBANKMENT DAMS, 2010-14))
• Αχιλλέας Παπαδηµητρίου (Technical Committee B: SEISMIC ASPECTS OF DAM
DESIGN, 2013-17)
• Χαρά- Ρέα Παπαχατζάκη (Technical Committee O: WORLD REGISTER OF DAMS
AND DOCUMENTATION, 2011-14)
Κατά τη Σύνοδο του Seattle αποφασίσθηκε η δηµιουργία των ακόλουθων νέων Τεχνικών
Επιτροπών:
[α] Cemented materials Dams, Chairman Jia Jinsheng (Κίνα, Επίτιµος Πρόεδρος της ICOLD).
[β] Multipurpose Dams and Reservoirs, Chairman Alessandro Palmieri (Ιταλία, πρώην
υπεύθυνος φραγµάτων της Παγκόσµιας Τράπεζας).
[γ] Ad Hoc Committee on Prospective and New Challenges for Dams and Reservoirs in the
21st Century, Chairman Luc Deroo (Γαλία).
[δ] Hydromechanical Equipment, Chairman M. Erbisti (Βραζιλία).
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Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στις νέες ή τις υπάρχουσες Τεχνικές
Επιτροπές να το δηλώσουν στην ΕΕΜΦ. Θα απαιτηθεί να έχουν αναγνωρισµένη εµπειρία
στο αντικείµενο της επιτροπής και το χρόνο για να συµµετάσχουν ενεργά (και τη δυνατότητα
να ταξιδεύουν µε ίδια έξοδα...). Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύονται από
βιογραφικό σηµείωµα στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά.
4. Ιστοσελίδα ΕΕΜΦ
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της επιτροπής έχει αλλάξει και τώρα είναι www.eeft.gr.
Συνεχίζεται, κυρίως µε προσωπική επιµέλεια της Γενικής Γραµµατέως της ΕΕΜΦ κας
Παπαχατζάκη και του µέλους του ∆Σ της ΕΕΜΦ κας Λαζαρίδου, η ενηµέρωση του δικτυακού
τόπου (ιστοσελίδας) της ΕΕΜΦ. Η ιστοσελίδα έχει εµπλουτισθεί µε υλικό από τις εκδηλώσεις
της ΕΕΜΦ καθώς και µε πληροφορίες για το χώρο των φραγµάτων.

5. Οµάδες Εργασίας
Έχουν παραδοθεί οι εργασίες των ακολούθων Οµάδων:
o

Τροποποίησης του Καταστατικού της ΕΕΜΦ (Συντονιστής : κ. Α. Μπενσασσών, µέλη
: κ.κ. Κ. Αναστασόπουλος και ∆. Νικολάου). Η τροποποίηση του καταστατικού ψηφίστηκε
στην περυσινή Γενική Συνέλευση αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η διαδικασία του
Πρωτοδικείου.

o

Επεξεργασίας Σχεδίου Π.∆. για τη σύσταση ∆ιοικητικής Αρχής για την Ασφάλεια
των Φραγµάτων (Συντονιστής : κ. ∆. Νικολάου µέλη: κ.κ. Κ. Αναστασόπουλος, Ν.
Μουτάφης, Γ. Ντουνιάς). Η τελική πρόταση για το Σχέδιο του Π.∆. έχει υποβληθεί από το
2011. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την θέσπισή του.

Συνεχίζονται οι εργασίες των ακολούθων Οµάδων :
o

Κατάρτισης Καταλόγου των Μεγάλων Ελληνικών Φραγµάτων (Συντονίστρια : κ. Χ.
Παπαχατζάκη, µέλη : κ.κ. Μ. Νιφάκου, Ε. Ράµπιας, Σ. Σαρλά, Π. Τσίρα, Σ.Λαζαρίδου). Οι
εργασίες της Οµάδας λόγω του αντικειµένου της δεν έχουν συγκεκριµένο χρονικό
ορίζοντα ολοκλήρωσης. Με την ευκαιρία του 2ου Συνεδρίου Φραγµάτων και Ταµιευτήρων
η οµάδα συνέταξε ειδικό λεύκωµα που διανεµήθηκε ψηφιακά στους συνέδρους και σε
περιορισµένη εκτύπωση στους επισήµους καλεσµένους του Συνεδρίου. Έχει
αποφασισθεί η εκτύπωση ενός περισσότερο επικαιροποιηµένου λευκώµατος εντός του
2014.

o

Καθορισµού Κριτηρίων επιλογής πληµµυρών σχεδιασµού για Φράγµατα
(Συντονιστής : κ. Ι. Κουβόπουλος, µέλη : κ.κ. I. Στεφανάκος, Α. Πιστρίκα, Α. Ράµπιας). Η
επιτροπή θα υποβάλει συντόµως την εργασία της για κρίση. Έχει προγραµµατισθεί
εσπερίδα για παρουσίαση του έργου και συζήτηση στις 7 Απριλίου 2014.

o

Τεχνικής ορολογίας φραγµάτων (Συντονίστρια : κ. Σ. Σιάχου, µέλη :κ.κ. Ε. Καλτσά, ∆.
Λαµπρόπουλος, Ν.Ι. Μουτάφης, Aιµ. Πιστρίκα).
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o

Κριτηρίων επιλογής σεισµικών διεγέρσεων στο πλαίσιο του αντισεισµικού
σχεδιασµού Μεγάλων Φραγµάτων στον Ελληνικό χώρο (Συντονιστής κ. Ν. Κλήµης,
µέλη : κ.κ. Α. Αναστασιάδης, Αχ. Παπαδηµητρίου, Β. Μάργαρης και Χ. Παπαϊωάννου).

6. Εκδηλώσεις ΕΕΜΦ
Οι εργασίες του ∆.Σ. κατά το 2013 εστιάσθηκαν στην οργάνωση του 2ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Φραγµάτων και Ταµιευτήρων. Το συνέδριο έγινε µε µεγάλη επιτυχία στην
Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα στις 7 και 8 Νοεµβρίου 2013.
Συµµετείχαν συνολικά 376 άτοµα που κατανέµονται ως εξής:
•

∆ωρεάν εγγραφές για χορηγούς και επισήµους προσκεκληµένους:

28

•

Φοιτητές µε έγκαιρη εγγραφή:

29

•

Φοιτητές µε εγγραφή στο συνέδριο:

68

•

Νέοι επιστήµονες µε έγκαιρη εγγραφή:

16

•

Νέοι επιστήµονες µε εγγραφή στο συνέδριο:

6

•

Σύνεδροι µε έγκαιρη εγγραφή:

195

•

Σύνεδροι µε εγγραφή στο συνέδριο:

34

Σηµειώνεται ότι δεν προβλεπόταν δωρεάν συµµετοχή για τα µέλη της Οργανωτικής και της
Επιστηµονικής Επιτροπής αλλά ούτε και για τους εισηγητές ειδικών οµιλιών.
Εκπροσώπησαν την ∆ιεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγµάτων οι δύο Αντιπρόεδροι για την
Ευρώπη Anton Schleiss (Ελβετία) και Jose Polimon (Ισπανία) που παρουσίασαν οµιλίες.
Παρουσιάσθηκαν συνολικά:
•

Οµιλίες προσκεκληµένων οµιλητών:

3

•

Ειδικές οµιλίες:

11

•

Επιστηµονικές εργασίες:

53

Το ενδιαφέρον και η συµµετοχή των συνέδρων ήταν µεγάλα και σε πολλές συνεδρίες έγινε
εποικοδοµητικός διάλογος. Ιδιαίτερη και ελπιδοφόρα ήταν η µεγάλη συµµετοχή φοιτητών. Το
συνέδριο ολοκληρώθηκε µε µια πολύ χρήσιµη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τους
τρόπους βελτίωσης των συνθηκών µελέτης, κατασκευής και διαχείρισης των έργων
ταµίευσης νερού.
Αναλυτικά στοιχεία, παρουσιάσεις κτλ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
www.waterstorage2013.com και στην ιστοσελίδα της επιτροπής www.eeft.gr.
Το ∆.Σ. και η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστούν θερµά τους χορηγούς, χωρίς τους οποίους
δεν θα ήταν εφικτή η επιτυχής οργάνωση του συνεδρίου.
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7. Λοιπά Θέµατα
Το ∆.Σ. της ΕΕΜΦ αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει για µια ακόµη φορά τη ∆ΕΗ
Α.Ε. / ∆ΥΗΠ για την ουσιαστική της συνδροµή στις δραστηριότητές της και συγκεκριµένα :
•

Για την παραχώρηση χώρου για στέγαση του Γραφείου και Αρχείου της ΕΕΜΦ στο
κτίριο επί της οδού Αγησιλάου 56-58

•

Για τη γενικότερη στήριξη των δραστηριοτήτων της ΕΕΜΦ.

Για την Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγµάτων

ΕΕΜΦ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ

ΧΑΡΑ – ΡΕΑ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ

Πρόεδρος ΕΕΜΦ

Γενική. Γραµµατέας ΕΕΜΦ
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Nέα µέλη ΕΕΜΦ 2013
Τακτικά Μέλη
1. ∆. Αµπατζίδης
2. Ν. ∆ερµιτζόγλου
3. Ε. Λαριντζάκης
4. Κ. Κουλούρης

Έκτακτα Μέλη
1. Φανή Σούρλα
2. Ι. Λαζαρίδης
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