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Κύριο Γκόλια Ιωάννη,  

Πρύτανη ΕΜΠ          

Αθήνα, 22 Απριλίου 2015 

Αξιότιμε κ. Πρύτανη, 

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) συμπλήρωσε φέτος 50 χρόνια από την ίδρυσή 

της και διοργανώνει μια επετειακή εκδήλωση την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015 στην Αθήνα.  

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Θ. Τάσιος, 

Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ και εκ των αρχαιότερων μελών της ΕΕΜΦ.  

Επιθυμία της ΕΕΜΦ είναι να αναδείξει τη συμβολή των φραγμάτων στην ανάπτυξη της χώρας μέσω 

της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων και την παραγωγή πράσινης υδροηλεκτρικής 

ενέργειας και να θέσει τη σωστή περιβαλλοντική διάσταση της κατασκευής και λειτουργίας των 

φραγμάτων και ταμιευτήρων, καλύπτοντας τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες σε 

ορισμένες περιπτώσεις είναι ανεπαρκώς πληροφορημένες. 

Η συμμετοχή σας θα προσδώσει ιδιαίτερο κύρος στην εκδήλωσή μας. 

Τέλος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά με την εκδήλωση τα μέλη ΔΕΠ που μπορεί να 

ενδιαφέρονται. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Γιώργος Ντουνιάς 

Πρόεδρος 

 

Τηλ. 210 3222 050, Fax. 210 3241607 

 

 

Χαρά Παπαχατζάκη 

Γεν. Γραμματέας 

 

Τηλ. 210 3355 328 
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Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ), που συμπλήρωσε φέτος 50 χρόνια από την 

ίδρυσή της, διοργανώνει εσπερίδα την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015 στις 17:30 στην Αίθουσα Τελετών του 

Κτιρίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου. 

Τα μέλη της ΕΕΜΦ είναι επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων που ασχολούνται με την έρευνα, τη 

μελέτη, την κατασκευή και λειτουργία έργων ταμίευσης και διαχείρισης νερού. 

Σκοπός της ΕΕΜΦ είναι η ανάπτυξη της τεχνικής σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και 

συντήρηση των φραγμάτων και των συναφών προς αυτά κατασκευών, καθώς και η διενέργεια 

σχετικών επιστημονικών εργασιών. Στις μέρες μας, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για 

ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του υδατικού δυναμικού, επιδίωξη της ΕΕΜΦ είναι και η 

ανάδειξη της θετικής συμβολής των φραγμάτων στο περιβάλλον, στην ανάπτυξη και στην αειφόρο 

διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα www.eeft.gr. 

Η ΕΕΜΦ είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD) και του European 

Club της ICOLD. Συμμετέχει στις δραστηριότητες της Διεθνούς Επιτροπής με την παρουσία 

εκπροσώπων της στις συνόδους, τα συνέδρια και τις τεχνικές επιτροπές. Διοργανώνει τακτικά 

συνέδρια και ημερίδες για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων των μελών της. Επίσης, μέσω 

ειδικών ομάδων εργασίας, επιδιώκει να συμβάλει, με την διατύπωση προτάσεων και την έκδοση 

οδηγιών, στην βελτίωση του υφιστάμενου καθεστώτος και στην υποστήριξη των προσπαθειών της 

Πολιτείας για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και διαχείρισης των έργων ταμίευσης νερού. Τέλος 

η ΕΕΜΦ παρέχει υποστήριξη στις Δημόσιες Υπηρεσίες για θέματα σχετικά με τα φράγματα και τους 

ταμιευτήρες.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ 

17:30 – 18:00 Έναρξη, Χαιρετισμοί  

18:00 – 18:15 Γ. Ντουνιάς,  

Πρόεδρος της ΕΕΜΦ 

Σύντομη ανασκόπηση της κατασκευής φραγμάτων 

και του έργου της ΕΕΜΦ 

18:15 – 19:00 Θ. Τάσιος 

Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ 
Κεντρική Ομιλία  

19:00 – 19:20 Ε. Τολέρης 

Δ/ντης ΔΙΠΑ 
Φράγματα και περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

19:20 – 19:40 Παρεμβάσεις Παρεμβάσεις παλαιών μελών με σύντομες 

αναφορές 
 

Ακολούθως,  θα προσφερθεί ελαφρύ φαγητό και ποτό. 
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