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Εντυπωσιακή επιτυχία από άποψη 
συμμετοχής και επιστημονικού αλλά και  

κοινωνικού ενδιαφέροντος σημείωσε  το 1Ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων 
που οργάνωσε το ΤΕΕ στη Λάρισα. Επιτυχία 
που εκφράστηκε με τη συμμετοχή 383  
συνέδρων και επιπλέον 190 φοιτητών, με 
συνολική προσέλευση ακροατών που άγγιξε 
τα 1000 άτομα, με 64 ανακοινώσεις από 
115  συγγραφείς που παρουσιάστηκαν σε 12 
συνεδρίες, με 4  ειδικές ομιλίες ξένων και 9 
Ελλήνων εισηγητών, με την παρουσία πλήθους 

Θεσσαλών παραγόντων της Αυτοδιοίκησης 
και  άλλων φορέων καθώς και μηχανικών  της 
περιοχής.

Πέραν των επιστημονικών συμπερασμάτων 
η συνεδριακή διαδικασία παρήγαγε ήδη:

-την κατάρτιση καταλόγου με τα μεγάλα 
φράγματα στην Ελλάδα

-τη δημιουργία χάρτη του ν. Λάρισας, σε 
συνεργασία με τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, 
στον οποίο αποτυπώνονται φράγματα και 
λιμνοδεξαμενές που λειτουργούν ή μελετάται να 
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Διοικούσα Επιτροπή
Ντίνος Διαμάντος - Πρόεδρος, 
Κώστας Ιακωβάκης  - Αντιπρόεδρος
Αχιλλέας Κουτελίδας  -Γραμματέας

κατασκευαστούν

-πρόταση για τη θεσμοθέτηση 
Κανονιστικού Πλαισίου 
σχεδιασμού, υλοποίησης και 
λειτουργίας φραγμάτων, που 
μέχρι τώρα δεν υπάρχει στην 
Ελλάδα. Το Πλαίσιο αποτελεί 
πρόταση του συνεδρίου για 
διαβούλευση με στόχο σε  
Ημερίδα την προσεχή Άνοιξη 
να προκύψει το οριστικό 
σχέδιο πρότασης προς το 
ΥΠΕΧΩΔΕ.

Πυκνό ακροατήριο κατέκλυσε 
την μεγάλη αίθουσα του 
ξενοδοχείου «Imperial»όπου ο 
γ. γ. ΠΕΧΩΔΕ  Ευ. Μπαλτάς 
κήρυξε - εκπροσωπώντας 
τον υπουργό Γ. Σουφλιά- 
την έναρξη του συνεδρίου. 
Νωρίτερα είχαν μιλήσει ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ  Γιάννης 
Αλαβάνος, ο πρόεδρος του 
ΠΤ Κ&Δ Θεσσαλίας ΤΕΕ 
Ντίνος Διαμάντος, ο νομάρχης 
Λάρισας και γ. γ. ΕΝΑΕ 
Λουκάς Κατσαρός, ο δήμαρχος 

Λάρισας και αντιπρόεδρος 
ΚΕΔΚΕ Κώστας Τζανακούλης, 
ο ειδικός γραμματέας  
υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης  
Δημ. Παπαγιαννίδης και ο 
πρόεδρος της Ελληνικής 
Επιτροπής Μεγάλων 
Φραγμάτων Ν. Μουτάφης. 

Η πρωτοβουλία του ΠΤ 
Κ&Δ Θεσσαλίας ΤΕΕ που 
υποστηρίχθηκε από  τη ΔΕ 
του ΤΕΕ, εξασφάλισε  ως 
συνδιοργανωτές του συνεδρίου 
το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, την ΕΝΑΕ και 
την ΚΕΔΚΕ. Συντονιστής 
της οργανωτικής επιτροπής 
ήταν ο πολιτικός μηχανικός 
Γιάννης Θανόπουλος. Χρυσός 
χορηγός του συνεδρίου ήταν 
η εταιρία «Ακτωρ», χάλκινοι 
χορηγοί οι εταιρίες ΔΕΗ, Τιτάν, 
Raycap, Set Point και χορηγός 
επικοινωνίας το περιοδικό 
«Υδρο - Οικονομία».

 

Ο Ντ. Διαμάντος

*Στην ομιλία του με την 
οποία άνοιξε το συνέδριο ο  
Ντ. Διαμάντος αναφέρθηκε 
αναλυτικά στο ρόλο των 
φραγμάτων από τη σκοπιά της 
διαχείρισης των πολύτιμων 
υδατικών πόρων όσο και στον 
κρίσιμο ενεργειακό τους ρόλο 
στις παρούσες συνθήκες. 
«Το νερό είναι το πετρέλαιο 
του 21ΟΥ αιώνα», είπε 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος  
του ΠΤ Κ&Δ Θεσσαλίας, ο 
οποίος παραθέτοντας το 
ιστορικό του συνεδρίου είπε: 
«Η ιδέα κατατέθηκε, από τον 
συνάδελφο Γιάννη Θανόπουλο, 
σημαντικό στέλεχος της ΔΕΗ 



και μέλος του Περιφερειακού μας Τμήματος. Και 
φυσικά, δεν μπορούσαμε παρά να αποδεχτούμε 
την πρόκληση για την διοργάνωση. Και από το 
βήμα αυτό τον ευχαριστώ θερμά που, μαζί με 
την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή 
του Συνεδρίου υλοποίησε την ιδέα και ήμαστε 
σήμερα εδώ. Φυσικά, ο πρόεδρος ο συνάδελφος 
Γιάννης  Αλαβάνος και η κεντρική ΔΕ, όπου 
μετέχει και ο προκάτοχός μου ο συνάδελφος 
Πέτρος Ηλιάδης, ανταποκρίθηκε αμέσως θετικά 
στο να διοργανωθεί από το ΤΕΕ στην Περιφέρεια 
ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Ένα γεγονός 
που η διάστασή του ξέφυγε από τα Ελλαδικά 
σύνορα, με την υποστήριξη της ICOLD και την 
ενεργή συμμετοχή της με την τιμητική παρουσία 
του προέδρου της καθηγητού Berga, και του τ. 
προέδρου της καθηγητού Hoeg, τους οποίους 
ιδιαίτερα ευχαριστώ».

 Αναλύοντας τους  στόχους του συνεδρίου, ο 
πρόεδρος  του ΠΤ Κ&Δ Θεσσαλίας σημείωσε:

• Να αναδείξουμε τον πολλαπλής 
ωφελιμότητας ρόλο των φραγμάτων στους 
κύριους τομείς εξασφάλισης υδατικών πόρων, 
διαχείρισης των πλημμυρικών φαινομένων, 
παραγωγής ενέργειας

• Να συμβάλλουμε στην επίτευξη ενός 
υψηλότερου επιπέδου ποιότητας στην 
υλοποίηση των έργων αυτών

• Να παρουσιάσουμε την σύγχρονη Διεθνή 
τεχνογνωσία που αφορά την μελέτη, κατασκευή 
και ασφαλή λειτουργία των έργων

• Να αναδείξουμε το έργο που συντελέστηκε 
και συντελείται στην Ελλάδα, αντλώντας 
εμπειρία τόσο από επιτυχημένα έργα όσο και 
από αστοχίες.

• Να ανακινήσουμε και να προωθήσουμε 
τον προβληματισμό σε σχέση με τις αδυναμίες 
του Ελληνικού συστήματος παραγωγής και 
χρήσης των έργων αυτών, με καίριο ζητούμενο 
τους πολλές φορές διαφορετικούς φορείς 
υλοποίησης και λειτουργίας

• Να προβληθούν τα τεχνικοοικονομικά 
κριτήρια που εξασφαλίζοντας την βέλτιστη σχέση 
κόστους /οφέλους  για κάθε έργο, συμβάλλοντας 
έτσι στην αποφυγή άστοχων επενδύσεων

Για να υπογραμμίσει: «Κυρίαρχος στόχος, 
και αν θέλετε και υποχρέωση, οι τεκμηριωμένες 
απαντήσεις σε αιτιάσεις που εκφράζουν 
περιβαλλοντικές αγωνίες και που γίνονται 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ06 07



και αντιδράσεις για την 
υλοποίηση τέτοιων έργων. 
Οφείλουμε να συμβάλλουμε 
μέσα από το Συνέδριο 
αυτό στην ανάδειξη της 
Περιβαλλοντικής διάστασης 
αλλά, και της Κοινωνικής 
συνιστώσας για κάθε έργο, 
ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη και να αποτιμώνται 
από τα αρχικά στάδια του 
σχεδιασμού. Οι συνοδές 
μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που θέτουν 
προϋποθέσεις και όρους 
για την υλοποίηση  αυτών 
των έργων πρέπει να είναι 
πλήρεις και, δεν πρέπει απλά 
να υπάρχουν αλλά και να 
ελέγχεται η εφαρμογή τους».

Και αναλύοντας την 
κατάσταση στη Θεσσαλία, ο  
Ντ. Διαμάντος ανέφερε «τη 
συμβολή στην προώθηση των 
υδροδυναμικών έργων στην 
Θεσσαλία, του υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά, τόσο με 
τις σημαντικές τροπολογίες 
για τον Αχελώο όσο και με 
την έναρξη κατασκευής του 
φράγματος της Γυρτώνης 
και την πολλαπλή εργολαβία 
στην Κάρλα θα αποδειχθεί 
στο μέλλον καταλυτικά 
σημαντική. Το ίδιο βέβαια 
απολύτως σημαντική είναι 
και η δραστηριότητα με 
υδροδυναμικά έργα από 

το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης όπου ο αρμόδιος 
ειδικός γραμματέας 
Κοινοτικών Πόρων και 
Υποδομών κ. Παπαγιαννίδης 
απετέλεσε σημαντικό αρωγό 
στην Θεσσαλική προσπάθεια 
για την αντιμετώπιση του 
υδατικού ζητήματος μέσω της 
αναμόρφωσης των υποδομών 
στον αγροτικό τομέα».

Ο Γ. Αλαβάνος

«Το ζήτημα της διαχείρισης 
και προστασίας του νερού 
απασχολεί ολοένα και 
περισσότερο τη διεθνή 
κοινότητα. Η κλιματική αλλαγή 
αναγνωρίζεται πλέον ως το 
κατ’ εξοχήν πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει ο πλανήτης». Μ΄ 
αυτές τις διαπιστώσεις ξεκίνησε 
την ομιλία του  ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ  Γιάννης Αλαβάνος 
για να συνεχίσει: «Η Ελλάδα,  
σε σύγκριση με άλλες χώρες 
της ΝΑ Ευρώπης, φαίνεται 
να είναι σε πλεονεκτική θέση  

όσον αφορά την επάρκεια 
του νερού. Με  γνώση 
των κυκλικών εναλλαγών, 
παρατηρούμε ότι τα τελευταία 
χρόνια οι βροχοπτώσεις στη 
χώρα μας μειώνονται.  Φέτος τα 
πράγματα είναι ανησυχητικά. 
Κύρια, όμως,    υπάρχουν τα 
χρόνια προβλήματα, που δεν 
έχουμε ακόμη αντιμετωπίσει με 
ικανοποιητικό τρόπο. Υπάρχει 
ένα γενικότερο συμπέρασμα:  
ενώ η ανομβρία είναι κλιματικό 
φαινόμενο και η ξηρασία 
οικολογικό, η λειψυδρία έχει 
χαρακτηριστικά  κοινωνικού 
φαινόμενου που αποκτά 
μεγαλύτερη ένταση με την 
καταχρηστική κατανάλωση 
νερού, βασισμένη σε πρότυπα 
μη βιώσιμης ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη 
το έντονο ανάγλυφο της 
Ελλάδας, τη «νησιωτικότητα», 
την ανισοκατανομή των 
βροχοπτώσεων στο χρόνο και 
την ανισοκατανομή της ζήτησης 
λόγω της συγκέντρωσης 
πληθυσμού και οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε ξηρότερες 
περιοχές, γίνεται φανερό ότι 
το πρόβλημα της λειψυδρίας 
στην Ελλάδα σχετίζεται, με 
τη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων, περισσότερο ίσως από  
την ανεπάρκειά τους. Η έννοια 
της διαχείρισης του νερού, 
αφορά  την ορθολογική χρήση 
του όσο και την προστασία του 
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περιβάλλοντος.  Στην Ελλάδα, 
ωστόσο, δεν μπορούμε καν να 
μιλάμε για διαχείριση νερού. 
Βρισκόμαστε ακόμα στο 
στάδιο της «εκμετάλλευσης» 
των υδάτινων πόρων μας. 
Αυτό  πρέπει να αλλάξει το 
συντομότερο δυνατό.  Τα 
υδατικά συστήματα δεν είναι και 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται 
σαν «δεξαμενές νερού» 
προς άντληση - και τελικά 
εξάντληση.

Ο σχεδιασμός πρέπει να 
στηρίζεται στο νομοθετικό 
πλαίσιο που θα εξασφαλίζει 
την υποδομή και διοικητική 
οργάνωση των αρμόδιων 
οργάνων της πολιτείας, 
στη συλλογή  αξιόπιστων 
δεδομένων και την εξαγωγή 
δεικτών που θα αφορούν 
όλες τις σχετικές φυσικές 
παραμέτρους. Από εκεί και 
πέρα, υπάρχει στη χώρα μας 
η απαραίτητη τεχνογνωσία για 
την κατασκευή και λειτουργία 
έργων που μπορούν να 
επιλύσουν τα προβλήματα 
της ανισοκατανομής του 
νερού ενώ ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζουν την προστασία 
των οικοσυστημάτων και την 
προστασία ή και αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος».  

Ο Γ. Αλαβάνος, που δεν 
παρέλειψε να επικρίνει την 
κυβέρνηση απαιτώντας αύξηση 
του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, το οποίο 
«φαίνεται στον Προϋπολογισμό  
να περιορίζεται υποχωρώντας 
στα επίπεδα της δεκαετίας 
του ΄50. Την ώρα που όλες 
οι ανεπτυγμένες χώρες το 
ενισχύουν, στην Ελλάδα 
η κυβέρνηση επιλέγει να 
μειώσει τη φορολογία και 
όχι να αυξήσει το Π.Δ.Ε.», 
ειδικότερα για το συνέδριο 
σημείωσε: «Ένας από τους 
αρχαιότερους τρόπους 
διαχείρισης των διαθέσιμων 
υδάτινων πόρων είναι η 
κατασκευή φραγμάτων.  Η 
ανάγκη εξασφάλισης πόσιμου 
νερού και νερού για άρδευση 
ήταν η αρχική αιτία κατασκευής 
τους.  Οι πρώτες κατασκευές, 
που χρονολογούνται στην 
4η χιλιετία π.Χ. και δεν ήταν 
τίποτα περισσότερο από απλά 
προχώματα που εμπόδιζαν το 
νερό να ξεφύγει  προκειμένου 
να παροχετευθεί  σε 
ανθρώπους και καλλιέργειες, 
εξελίχθηκαν με το πέρασμα 
του χρόνου στα μεγάλα 
τεχνικά έργα που, ιδιαίτερα 
στο δεύτερο μισό του εικοστού 
αιώνα, κατασκευάστηκαν για 

να καλύψουν τις ανάγκες του 
σύγχρονου κόσμου σε ενέργεια 
και νερό και να συμβάλουν στην 
αντιπλημμυρική προστασία. 
Τα φράγματα συνέβαλαν χωρίς 
αμφιβολία στην οικονομική 
ανάπτυξη και είχαν πολλαπλά 
κοινωνικά οφέλη.  Στις μέρες 
μας τέτοια τεχνικά έργα δεν 
αρκεί να είναι αποδοτικά από 
οικονομικής άποψης.  Ήδη από 
τις αρχικές φάσεις σύλληψης 
και σχεδιασμού τους πρέπει να 
αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία 
στις περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές συνέπειές τους και 
να εντάσσονται στο συνολικό 
προγραμματισμό διαχείρισης 
υδάτων μιας περιοχής.

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Μεγάλων Φραγμάτων με 
το διατυπωμένο στόχο 
του «να θέσει τα θεμέλια ή 
τουλάχιστον να ξεκινήσει τον 
προβληματισμό και το διάλογο 
για το σωστό σχεδιασμό και 
τη λειτουργία έργων» που 
αποσκοπούν στην επίλυση των 
αυξανόμενων αναγκών στη 
χώρα μας για νερό, πόσιμο ή 
αρδευτικό και την αντιμετώπιση 
φυσικών φαινομένων που 
σχετίζονται με τις κλιματικές 
αλλαγές, θα προσδιορίσει, 
περισσότερο,   τον, ούτως ή 
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άλλως, κεντρικό  ρόλο, των 
μηχανικών στη διαχείριση 
του νερού, αλλά και τις 
συνεργασίες που επιβάλλεται 
να έχουν σε ένα θέμα που έχει  
τεχνικές αλλά και οικονομικές 
και κοινωνικές παραμέτρους», 
κατέληξε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ, ο οποίος εξαίροντας τη 
δουλειά και τις παρεμβάσεις 
του Τμήματος Κ-Δ Θεσσαλίας 
«που κινούνται και πέραν των 
ορίων του, πανελλαδικά», 
συνεχάρη τον πρόεδρο 
Ντίνο Διαμάντο αλλά και τον 
εμπνευστή του συνεδρίου 
Γιάννη Θανόπουλο.

Ο Δ. Παπαγιαννίδης
Το πρόγραμμα 

αντιμετώπισης της λειψυδρίας 
μέσω αναμόρφωσης των 
υποδομών στον αγροτικό 
τομέα παρουσίασε στην 
ομιλία του ο Ειδικός 
Γραμματέας Κοινοτικών 
Πόρων και Υποδομών του 
εκ των συνδιοργανωτών 
του συνεδρίου υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Δημήτρης 
Π α π α γ ι α ν ν ί δ η ς , 
επισημαίνοντας: «Το 
νερό ανέκαθεν υπήρξε σε 
παγκόσμια κλίμακα, ισχυρός 
πολλαπλασιαστής δύναμης και 
εισοδήματος για τον αγροτικό 
τομέα. Στη χώρα μας, όπου 
η γεωργική δραστηριότητα 
εξακολουθεί να είναι η 
κύρια πηγή απασχόλησης 

και εισοδήματος σε μεγάλο 
ποσοστό των κατοίκων 
της υπαίθρου, η χρήση 
του νερού για αρδεύσεις 
ήταν και είναι καθοριστικός 
παράγοντας για την 
Αγροτική Ανάπτυξη. Η ταχεία 
αξιοποίηση των τεχνολογικών 

επιτευγμάτων στις αγροτικές 
δραστηριότητες, έχει επιφέρει 
πολυδιάστατες αλλαγές 
στο περιβάλλον εξαιτίας 
της εντατικής και εκτατικής 
γεωργίας, που εφαρμόζεται 
για την μεγιστοποίηση των 
αποδόσεων.

 Επομένως τίθεται εύλογα 
το ερώτημα εάν η ανάπτυξη 
και ο εκσυγχρονισμός της 
γεωργίας μπορούν να 
συμβαδίσουν με την ορθή 
διαχείριση και τον απόλυτο 
σεβασμό στο περιβάλλον, 
δηλαδή στα πλαίσια μιας 
αειφόρου ανάπτυξης. Η 
απάντηση είναι ναι - αρκεί να 
υπάρχει σωστός σχεδιασμός 
στις γεωργικές πρακτικές 
και ευαισθητοποίηση όλων, 

των εμπλεκομένων στην 
υπόθεση αυτή ώστε σταδιακά 
και σταθερά να ανατραπεί 
η σημερινή κατάσταση και 
να σταματήσει πλέον το 
περιβάλλον να υφίσταται μη 
αναστρέψιμη  ανθρωπογενή 
πίεση.

 Οι δεσμοί μεταξύ 
του πλούτου του φυσικού 
περιβάλλοντος και των 
γεωργικών πρακτικών είναι 
πολύπλοκοι και παρατηρείται 
ότι ορισμένοι είναι δυνατόν να 
έχουν δυσμενείς επιπτώσεις 
πάνω στο περιβάλλον. 
Ενδεικτικά περιβαλλοντικά 
θέματα που σχετίζονται με τη 
γεωργία είναι η διαχείριση των 
υδατικών και των εδαφικών 
πόρων και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας σε σχέση με 
την κλιματική αλλαγή. Είναι 
γνωστό ότι όλοι οι τομείς του 
αγροτικού τομέα ( γεωργία, 
κτηνοτροφία, δάση, αλιεία 
) χρειάζονται πολύ νερό 
για την ανάπτυξή τους και 
απορροφούν το 87 % της 
ετήσιας κατανάλωσης νερού 
στη χώρα μας. Οι μεγάλες 
ανάγκες σε νερό οδηγούν 
και στις μεγάλες πιέσεις 
που διαπιστώνονται στο 
περιβάλλον και ειδικότερα 
στους υδατικούς πόρους.

 Το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης-Ανασυγκρότηση 



Υπαίθρου υλοποιεί έργα ταμίευσης επιφανειακών 
νερών με λιμνοδεξαμενές και φράγματα, 
εκσυγχρονισμού παλαιών αρδευτικών 
δικτύων και τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων 
υδροφορέων με ένα ιεραρχημένο πρόγραμμα 
που αφορά τις αγροτικές περιοχές της χώρας. 
Πιστεύουμε ότι με τη χρήση της σύγχρονης 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας συμβάλλουμε 
αποφασιστικά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη 
της υπαίθρου», τόνισε ο Δ. Παπαγιαννίδης 
παρουσιάζοντας επιγραμματικά το πρόγραμμα  
σημαντικών έργων του υπουργείου στο 
συγκεκριμένο τομέα.

ΕΝΑΕ και ΚΕΔΚΕ
*Συγχαίροντας τους οργανωτές ο νομάρχης 

Λάρισας Λ. Κατσαρός και μιλώντας ως γ. γ. 

της ΕΝΑΕ συνδιοργανώτριας του συνεδρίου-
παρόντος και του νομάρχη Τρικάλων  Ηλία 
Βλαχογιάννη, μέλους της Ε. Ε. της Ένωσης 
Ν.Α. -   τόνισε μεταξύ άλλων: «Υπάρχει πλέον 
ανάγκη για μια σοβαρή πολιτική, μακριά από 
ερασιτεχνισμούς και προχειρότητες. Πιστεύω 
ότι έχουμε ανάγκη από  έναν Ανεξάρτητο Φορέα 
Διαχείρισης Φραγμάτων και λοιπών υποδομών 
εξοικονόμησης υδάτων. Έναν φορέα με δικούς 
του πόρους, που θα λειτουργεί Κεντρικά αλλά 
θα έχει Περιφερειακές Υπηρεσίες που δεν θα 

είναι απλώς τοπικά παραρτήματα, αλλά θα 
διαθέτουν ουσιαστικές αρμοδιότητες. Ένα φορέα 
που θα διαθέτει δικούς του πόρους, μέσα και 
εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής ποιότητας». 

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Λαρισαίων 
Κ. Τζανακούλης , αντιπρόεδρος της επίσης 
συνδιοργανώτριας ΚΕΔΚΕ, επικέντρωσε στο 
ζήτημα της ύδρευσης «το μέλλον της οποίας 
βρίσκεται στα φράγματα. Η ΔΕΥΑ Λάρισας  
σε συνεργασία με άλλους φορείς προχωρά 
σε προμελέτες για φράγματα στην ευρύτερη 
περιοχή που θα δώσουν λύση στο ζήτημα της 
ύδρευσης της Λάρισας αλλά  και των κατοίκων 
των γειτονικών της δήμων  για τις επόμενες 
δεκαετίες». 

Έναρξη
*Ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής 

Μεγάλων Φραγμάτων  Ν. Μουτάφης αναφέρθηκε 
στο χαιρετισμό του επιγραμματικά στην αξία των 
φραγμάτων από ενεργειακής πλευράς αλλά και 
της διαχείρισης των υδατικών πόρων καθώς 
και σε ζητήματα σχεδιασμού και ασφάλειας των 
κατασκευών.

* Συγχαίροντας θερμά τους οργανωτές, 
ο Γεν. Γραμματέας ΠΕΧΩΔΕ Ευάγγελος 
Μπαλτάς ανήλθε στο βήμα κηρύσσοντας την 
επίσημη έναρξη των εργασιών του συνεδρίου 
εκπροσωπώντας τον υπουργό  Γ. Σουφλιά και 
παρουσιάζοντας με την ευκαιρία τις πολιτικές 
του υπουργείου στον τομέα των υδατικών 
πόρων και των φραγμάτων «μέσα από τη 
λογική της αειφορικής διαχείρισης του νερού», 
αναγνωρίζοντας της συνεισφορά του τεχνικού 
κόσμου στην παραγωγή τεχνολογιών που 
ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες 
της  χώρας.

* Στην εισαγωγική συνεδρίαση με προεδρείο  
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Ειδική Ομιλία : Π. Μαρίνος: Η Γεωλογία στην κατασκευή των φραγμάτων
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2ο Προεδρείο : 

Ορ. Παπαγεωργίου, Ν. Καζίλης,  Γ. Σίσκος,

ΕΝΟΤΗΤΑ :  ΦΡΑΓΜΑΤΑ – 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ  & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α) Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων κατά την κατασκευή του φράγματος Ιλαρίωνα.  Κ. Αναστασόπουλος, Κ. 
Αντωνακόπουλος, Χ. Παπαχατζάκη.

Β) ΥΗΕ Ιλαρίωνα: Τα σημαντικότερα γεωλογικά & γεωτεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε η μελέτη & η κατασκευή 
μέχρι τώρα.       

Β. Καραγιαννάκη, Χ. Μινόπετρος.

Γ) Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας – Φράγμα, γεωτεχνικαί συνθήκαι & μέτρα θεμελιώσεως.

Ορ. Παπαγεωργίου.

Δ) Ο Γεωλογικός Παράγοντας στη Μελέτη, κατασκευή και Λειτουργία των Υδροηλεκτρικών Έργων. Σ. Ραυτόπουλος.

Ε) Γεωτεχνικά θέματα του φράγματος Αποσελέμη Κρήτης – Τεχνικά στοιχεία του έργου. M. Καββαδάς, Α. Κοτσώνης,                   
Λ. Σωμάκος, Α. Γκιόλας, Σ. Λαζαρίδου.

Στ) Γεωλογικά –Γεωτεχνικά Θέματα κατά την κατασκευή του Φράγματος Γαδουρά Ρόδου –Τεχνικά στοιχεία του έργου. 
Π. Μαρίνος,         Μ. Καββάδας, Α. Κοτσώνης, Λ. Σωμάκος,          Β. Περλέρος, Σ. Λαζαρίδου. 
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3ο Προεδρείο :

Αλ. Παρασκευόπουλος,  Γ. Τσικνάκου,  Α. Κόκκαλης 

ΕΝΟΤΗΤΑ :  ΦΡΑΓΜΑΤΑ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειδική Ομιλία: Γρ. Παπαγρηγορίου 

Η προστασία του Περιβάλλοντος σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη Μεγ. Φραγμάτων

Α) Πραγματικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληματισμοί ή αφορμές για καθολική αντίθεση στα μεγάλα 
φράγματα.   Ι. Στεφανάκος,  Ν.Ι. Μουτάφης.

Β) Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις & Πρακτικές.   Αλ. Παρασκευόπουλος

Γ) Ανάλυση Κύκλου Ζωής των φραγμάτων.

Κ. Χατζημπίρος

Δ) Υδροηλεκτρικά έργα & αειφόρος ανάπτυξη. Στρατηγικές - Μύθοι και πραγματικότητα.  Γ. Τσικνάκου.

Ε) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οφέλη από την κατασκευή των μεγάλων  φραγμάτων της ΔΕΗ Α.Ε 

Σ. Τζιτζή. 

Στ) Πρόγραμμα παρακολούθησης εμπλουτισμού και διατήρησης των ανοδικών χελιών στους ταμιευτήρες της ΔΕΗ 
Α.Ε. Σ. Τζιτζή.

Ζ) Φράγματα, λειτουργίες οικοσυστήματος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  Αγ. Φιλίντας, Σ. Πολύζος.



Ειδική Ομιλία :  Ορ. Παπαγεωργίου

Τύποι φραγμάτων, γεωτεχνικά προβλήματα και συμπαρομαρτούντα έργα.
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4ο Προεδρείο : 

Κ. Αναστασόπουλος,   Χ. Παπαχατζάκη, 

 Κ. Τσαλαπόρτας

ΕΝΟΤΗΤΑ :  ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΙΚΑ 

Α) Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 
(RCC). Τεχνολογία κατασκευής και ποιοτικός έλεγχος.  Δ. 
Κούμουλος, Θ. Κοργιαλός

Β) Αξονοσυμμετρικό Φράγμα Στενού Σερίφου  από 
κυλινδρούμενο σκληρό επίχωμα. Στ. Φελέκος,  Αλ. 
Γιάγκος

Γ) Λιθόρριπτα Φράγματα με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 
: Εμπειρίες από τον Θεσσαλικό χώρο και σύγχρονη 
τεχνογνωσία 

Ι. Θανόπουλος, Κ. Αναστασόπουλος

 Δ) Φράγμα Αστερίου: Μελέτη & Σχεδιασμός του σώματος 
του φράγματος.  Π. Παναγόπουλος, Μ. Καββαδάς, Αθ. 
Πλατής

Ε) Φράγμα Κανναβιού:Το πρώτο λιθόρριπτο φράγμα 
με ανάντη πλάκα στην Κύπρο με κατασκευαστικές 
καινοτομίες.  Δ. Αντωνίου

Στ) Διαστασιολόγιση «self hardening» μειγμάτων 
πλήρωσης διαφραγματικών τοίχων, στη θεμελίωση 
φραγμάτων.  Χαρ. Γκούβας
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Α) Η Εκμετάλλευση των 
Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) 
της ΔΕΗ Α.Ε. ως Έργα Πολλαπλού 
Σκοπού. Γ. Λέρης 

Β) Η ανάπτυξη φραγμάτων μετά 
την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ).  

Γ. Κοτζαγεώργης, Φ. Βαγιανού, Σ. 
Παπαγρηγορίου

Γ) Ο ρόλος των φραγμάτων στην 
ολοκληρωμένη διαχείριση των 
υδάτων του συστήματος  του Νότιου 
Αγωγού στην Κύπρο και ο ρόλος των 
φραγμάτων.  Σπ. Στεφάνου  

Δ) Ταξινόμηση αποδοτικότητας έργων 
εκμετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: 
Εφαρμογή στη Θεσσαλία  

Ι. Θανόπουλος, Κ. Γκούμας, Π. 
Δούβλης

Ε) Η συμμετοχή των φραγμάτων στη 
διαχείριση των υδατικών πόρων  στην 
Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού 
των νησιών του Αιγαίου (GR14). 

Σπ. Μίχας, Δ. Οικονομίδης, Θ. 
Τσιάλας 

5ο Προεδρείο : 

Δ. Κουτσογιάννης, Σ.  Παπαγρηγορίου, Α. Μπαρμπούτης 

ΕΝΟΤΗΤΑ :ΦΡΑΓΜΑΤΑ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &   ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
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Α) Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ & η Συμβολή τους 
στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Χώρας. 

Ι. Αργυράκης

Β)Υδροηλεκτρικά Έργα της ΔΕΗ Α.Ε. στον Ποταμό  
Αλιάκμονα. Α. Καραγιαννίδης,  Ε. Παπαϊωάννου

Γ) Αξιοποίηση Μέσου & Άνω Αλιάκμονα : Κατασκευή του 
Φράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου (ΥΗΕ) Ελαφίου.     
Δ. Γεωργιόπουλος 

Δ) Μέσος και άνω ρους ποταμού Αλιάκμονα : Ένα 

μεγάλο 

ΥΗΕ ή πέντε Μικρά: - Περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
ενεργειακές παράμετροι. Ι. Π. Στεφανάκος,  Ε. Ράμπιας 

Ε) Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Δαφνοζωνάρας στον  
κύριο ρου του  ποταμού Αχελώου.  Ι.  Στεφανάκος,                         

Ν. Κυριακόπουλος,  Ε. Ράμπιας

Στ) Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο 
αρδευτικό Φράγμα Νεστορίου Καστοριάς. Ε. Ράμπιας,       
Σ. Κοτσάκος, Ι. Στεφανάκος

Ειδικός Ομιλία: Ι.Στεφανάκος

Ο ρόλος των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. Πρέπει να 
κατασκευαστούν & άλλα φράγματα πολλαπλού σκοπού?

6ο Προεδρείο : 

 Ν. Μαυρονικολάου, Ι. Αργυράκης,  Κ. Κουλώτσιος

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΦΡΑΓΜΑΤΑ  & ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Σε ειδική συνεδρίαση, με προεδρείο, παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις 

- «Φράγματα :Υδραυλική υποσκαφή  & Υδραυλική αστοχία» Kaare Hoeg, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Όσλο

- «Η ανάπτυξη των Φραγμάτων στην Ελλάδα – Παρελθόν, παρόν και μέλλον» Γ. Ντουνιάς γεωτεχνικός μελετητής

-  « Η Ασφάλεια των φραγμάτων - Πρόταση για ένα Κανονιστικό Πλαίσιο» Ν. Ι. Μουτάφης Λεκτ. ΕΜΠ, πρόεδρος 
Eλληνικής Eπιτροπής ICOLD.

7ο Προεδρείο : 

Π. Μαρίνος,  Σ.  Καβουνίδης,  Β.  Μπασδάνης

ΕΝΟΤΗΤΑ :  ΦΡΑΓΜΑΤΑ – 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ  & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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8ο Προεδρείο:

 Δ. Νικολάου,- Λ. Λαζαρίδης,  Κ.. Γαβριάς 

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (1)

Α) Φράγμα Σέττα-Μανίκα Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου. Ν.Ι. Μουτάφης,  Γ. Εμμανουηλίδης, Σ. Φώτη

Β) Στεγανοποίηση ταμιευτήρα Πραμόριτσας : Σχεδιασμός, κατασκευή και αξιολόγηση κουρτίνας τσιμεντενέσεων.  Κ. 
Αναστασόπουλος, Ι. Κουβόπουλος,   Χ. Οικονομίδης, Σ.Ραυτόπουλος

Γ) Το φράγμα του Ευήνου : Σχεδιασμός, Κατασκευή, Πλήρωση και Λειτουργία. 

Γ. Ντουνιάς, Ι. Καραβοκύρης, Δ. Νικολάου

Δ) Κατασκευή του φράγματος Αγ. Βαρβάρας και ενόργανη παρακολούθησή του. 

Θ. Καλαϊτζής,  Σ. Σιάχου, Κ. Διπλαρίδου, 

Χ . Παπαχατζάκη

Ε) Ολοκλήρωση και πρώτη πλήρωση του φράγματος Σμοκόβου. Ι. Καραβοκύρης,  Γ. Ντουνιάς, Δ. Νικολάου, Α. 
Καστούδης, Γ. Ανδριώτης
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Α) Φράγματα Θεσσαλίας : Λογγά, Λιβαδίου, 
Παναγιώτικου. Προβλήματα κατά την κατασκευή & 
αντιμετώπιση τους. 

Ι. Θανοπουλος, Π. Δούβλης 

Β) Φράγμα (ρουφράκτης) Γυρτώνης. Ν. Μαυρονικολάου 

Γ) Φράγμα Damte Αιθιοπίας –Προβλήματα σχεδιασμού 
& κατασκευής φράγματος στο εξωτερικό,  από Ελληνική 
ΜΚΥΟ. Ν. Ι. Μουτάφης,  Ι. Κουγιανός

Δ) Τα φράγματα και οι Λιμνοδεξαμενές του Υπουρ. Αγρ. 
Ανάπτυξης & Τροφίμων. Α. Καπλανίδης

Ε) Πρόσφατες εμπειρίες από υπό κατασκευή και σε 
λειτουργία φράγματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Αβρ. Μπενσανσών

ΣT) Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού 
Έργου Πουρναρίου. Ν.Ι. Μουτάφης, Χ. Παπαχατζάκη

9ο Προεδρείο:  

Αλ. Αναστόπουλος,  Ι. Καραβοκύρης,  

Χρ. Λυτροκάπης 

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (2)
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Α) Συστήματα Ασφαλείας &  Παρακολούθησης  

των Φραγμάτων στην Κύπρο. Κυρ. Κύρου 

Β) Αστοχίες και ατυχή συμβάντα Ελληνικών Φραγμάτων. Ν.Ι. Μουτάφης 

Γ) Αστοχίες και αίτια αστοχιών στο φράγμα ZIPINGPU (επαρχία SICHUAN, CHINA) από τον σεισμό των 7,9 R της 
12ης Μαίου 2008.            Ευθ. Λέκκας

Δ) Συνθήκες Αστοχίας Φράγματος Τριαδίου του Δ. Θεσ/νίκης τον Ιούνιο 2007.  Ν.Καζίλης

Ε) Επισκόπηση Παλιών Φραγμάτων από Σκυρόδεμα.  Ι. Παπαγιάννη,  Ι. Στεφανάκος,  Ν. Μητσιγιώργης, Α. 
Ουζουνίδου, 

Α. Παλιοκώστα

Στ) Έλεγχος παραμορφώσεων Φραγμάτων της ΔΕΗ.   Σ. Στείρος, Σ. Πυθαρούλη,                            Β. Κοντογιάννη, Π. 
Ψιμούλης

Α. Κουντούρης, Φ. Στρεμμένος,                    Κ. Σκούρτης, Γ. Λέρης 

Ζ) Παρακολούθηση παραμορφώσεων φραγμάτων με γεωδαιτικές μεθόδους.                 Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής

10ο Προεδρείο: 

Ε. Κολώνιας, Γ. Ντουνιάς,  Ευαγ. Μπεκερτζής

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΣΦΆΛΕΙΑ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
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11ο Προεδρείο: 

Γ. Λέρης ,  Α. Στάμου, Αγ. Βενέτη

ΕΝΟΤΗΤΑ :ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΘΡΑΥΣΗ  ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Α) Αντιμετώπιση Πλημμυρών στα Φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε. στους ποταμούς Αχελώο,Άραχθο & Νέστο. Γ. Λέρης  

Β) Αναγκαιότητα καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών μελετών αστοχίας φράγματος. Α. Στάμου, Ν.Ι. Μουτάφης, 

Ι. Στεφανάκος

Γ) Μαθηματική προσομοίωση της αστοχίας φράγματος. 

Α. Στάμου

Δ)  Υποθετική Θραύση Φράγματος: Εκτίμηση απωλειών ζωής για την αποτίμηση της διακίνδυνευσης πλημμύρας.   
Αιμ. Πιστρίκα, Γ.Τσακίρης

Ε) Γενικές Αρχές για τη σύνταξη Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων.  Γ. Τσικνάκου

Στ) Διάδοση  Κυμάτων λόγω Θραύσης Φραγμάτων σε σειρά.  Μ. Πολίτης,  Κ. Μέμος.

Ζ) Αναλυτική & αριθμητική προσομοίωση της  υδροδυναμικής καταπόνησης άκαμπτων φραγμάτων. 

Γ. Παπαζαφειρόπουλος, Π. Ψαρρόπουλος, 

Ι. Τσομπανάκης



Α) Νέα Μεθοδολογία εκτίμησης 
σεισμικών συντελεστών για τη 
ψευδοστατική ανάλυση ευστάθειας 
πρανών χωμάτινων φραγμάτων.   Αχ. 
Παπαδημητρίου, Γ. Μπουκοβάλας,

Κ. Αναστασόπουλος

Β) Μη γραμμική 3Δ προσομοίωση της 
σταδιακής κατασκευής και πλήρωσης 
του Φράγματος Μεσοχώρας. Π. 
Ντακούλας, Ι. Θανόπουλος,   Κ. 
Αναστασόπουλος

Γ) Μη γραμμική 3Δ σεισμική ανάλυση 
και φράγματος λιθορριπής με ανάντη 
πλάκα σκυροδέματος. Π. Ντακούλας, 
Β. Ευαγγέλου

Δ) Υλικά Κατασκευής Χωμάτινων 
Φραγμάτων και  Προσομοίωση της 
Ελαστοπλαστικής Συμπεριφοράς 
τους – Εφαρμογή στο φράγμα 
Σφηκιάς. Κ. Λουπασάκης, 
Β.Χρηστάρας, Γ. Δημόπουλος, Θ. 
Χατζηγώγος

Ε) Απόκριση χωμάτινου φράγματος 
κατά την κατασκευή και πλήρωση 
του : Επιπτώσεις από τη μεταβολή 

της δυσκαμψίας του σώματος 
στη-ριξης. Αιμ. Κωμοδρόμος, 
Κ.Αναστασόπουλος  Ν. Κλήμης, 
Μ. Παπαδοπούλου, Κ.Κουκαλιά-
ρογλου 

ΣΤ) Αστάθεια πρανών γεωφραγμάτων 
λόγω σεισμικής καταπόνησης. Β. 
Ζανιά, 

Ι. Τσομπανάκης , Π. Ψαρρόπουλος 

Ζ) Κρίσιμες Παράμετροι της 
παραμόρφωσης του φράγματος 
Κρεμαστών. Σ. Πυθαρούλη, Σ. 
Στείρος 
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12ο Προεδρείο : 

Ν. Μουτάφης, Αχ. Παπαδημητρίου,

Γρ. Σουλιώτης 

ΕΝΟΤΗΤΑ :ΦΡΑΓΜΑΤΑ : 

ΑΝΑΛΥΣΗ –ΜΕΛΕΤΗ

Ειδική Ομιλία : Π. Ντακούλας

 Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης φραγμάτων 
από επίχωμα.
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Επιτροπές

Στις επιτροπές του συνεδρίου 
μετείχαν:

• Οργανωτική επιτροπή

Συντονιστής: Θανόπουλος Γιάννης – Πολ. Μηχ-
ΔΕΗ/ΔΑΥΕ- ΤΕΕ ΚΔΘ, Αναστασόπουλος Κων/
νος Πολιτικός Μηχ - ΔΕΗ/ΔΑΥΕ, Αναστόπουλος 
Αλεξ. Πολιτικός Μηχ/κός  – Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης, 
Ηλιάδης Πέτρος   Πολιτικός Μηχ.-  μέλος ΔΕ 
ΤΕΕ, Κοτρώνης Βασίλης  Πολιτικός Μηχ-   μέλος 
ΔΕ ΤΕΕ, Λαζαρίδης Λάζαρος     Γρ. Υδραυλικών 
Μελετών, Λέρης Γεώργιος ΔΕΗ-Δντης Εκμεταλ. 
Υδροηλ/κών έργων,  Μαραγκός Γεώργιος  
Τοπογράφος Μηχ-μέλος ΔΕ ΤΕΕ, Μαυρονικολάου 
Νικ.  Υδραυλικός μελετητής, Μουτάφης Νίκος  
Λέκτ. ΕΜΠ, Πρόεδρος Ελλην. Επιτροπής ICOLD, 
Μπαρμπούτης Αναστ.  Πολιτικός Μηχ/κός-
ΤΕΕ ΚΔΘ , Μπεκερτζής Ευάγ.  Αρχ/των  Μηχ/
κός  – Αντ/πεία ΤΕΕ ΚΔΘ, Νικολάου Δημήτρης Γεν. 
Δ/ντής ΥΠΕΧΩΔΕ, Ντακούλας Πάνος Αν. Καθηγ. 
Παν. Θεσσαλίας, Ντουνιάς Γεώρ.  Γεωτεχν ικός 
Μελετητής, Παπαχατζάκη Χαρά Πολιτικός Μηχ/
κός,  Ράμπιας Ευάγγελος Πολιτικός Μηχ/κός,  
Σίσκος Ιωάννης Πολιτικός Μηχ/κός  -Γεωτεχνικός 
Μελετητής, Τσέγκος Στάθης Πολιτικός Μηχ-   Αναπλ. 
Γεν. Γραμ. ΔΕ ΤΕΕ, Τσελάς Σταύρος Πολ. Μηχ. – 
Ειδ. Σύμβουλος Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης    

• Επιστημονική επιτροπή 

Θανόπουλος Γιάννης Πολιτικός Μηχ/κός- ΔΕΗ/
ΔΑΥΕ- ΤΕΕ,              

Καββαδάς Μιχαήλ Αν. καθ. ΕΜΠ, Κουτσογιάννης 
Δημήτριος  Αν. καθηγ. ΕΜΠ, Μαρίνος Παύλος 
Καθ. ΕΜΠ,  Μουτάφης Νίκος λέκτορας ΕΜΠ, 
Ελληνική Επιτροπή ICOLD, Παπαγεωργίου 
Ορέστης τ. Δ/ντης Μελετών ΔΑΥΕ, Παπαγρηγορίου 
Σπύρος Περιβαλλοντολόγος, Παρασκευόπουλος 
Αλ.  Περιβαλλοντολόγος, Στάμου  Αναστάσιος Αν. 
καθ. ΕΜΠ, Στεφανάκος Ιωάννης λέκτορας  ΕΜΠ -  
Υδραυλικός Μηχ., Τσικνάκου Γιούλα  Υδραυλικός 
Μηχ. 

Συμπερασματικός Απολογισμός 
από την Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή-

Κλείσιμο εργασιών Συνεδρίου 

• Τιμητική επιτροπή

Αλαβάνος  Γιάννης Πρόεδρος ΤΕΕ, 
Διαμάντος Κω/νος Πρόεδρος ΤΕΕ-Κεντρ. Δυτ 
Θεσσαλίας, Ηλιάδης Πέτρος ΠΜ- μέλος ΔΕ 
ΤΕΕ, Δραγκιώτης Θεόδωρος  μέλος 
ΔΕ-Υπ. Επιστημ. Εργου ΤΕΕ, Ξανθόπουλος 
Θεμιστοκλής Υφ. ΠΕΧΩΔΕ, Παπαγιαννίδης 
Δημήτρης  Ειδ. Γραμματέας Υπ. Αγρ. 
Ανάπτυξης, Γκούπας Φώτιος Γεν. Γραμ. 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κατσαρός Λουκάς 
Νομάρχης Λάρισας- ΕΝΑΕ, Τζανακούλης 
Κώστας Δήμαρχος Λαρισαίων- ΚΕΔΚΕ, 
Βαρνάς Γιάννης Πρόεδρος Α/πείας 
ΤΕΕ ΚΔΘ, Μπασδάνης Βασίλης Πρόεδρος 
Συλλόγου Πολ. Μηχ. Ν. Λάρισας, Καλαούζης  
Γεώργιος Πολιτικός Μηχ/κός, Κολώνιας 
Ευάγγελος    Συμβ. Μηχ/κός
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Παράλληλα με  τις εργασίες του συνεδρίου λειτούργησε και Έκθεση Υλικών 
στην οποία  προβλήθηκαν προϊόντα και υλικά που έχουν σχέση με την 

Τεχνολογία-Τεχνογνωσία και τη διαχείριση των Φραγμάτων. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου 
τιμήθηκε ο πολιτικός μηχανικός 

Ορέστης Παπαγεωργίου για την 
πολυετή προσφορά του στον τομέα 
των φραγμάτων.

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
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Το συνέδριο 
ολοκληρώθηκε  με 

τεχνική επίσκεψη και 
ξενάγηση των συνέδρων 
στο φράγμα Ιλαρίωνας 
στον ΥΗΕ της ΔΕΗ στην 
Αιανή Κοζάνης.

επίσκεψη
ξενάγηση
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1. Επεξεργασία Θεμάτων από ομάδες 
εργασίας

Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε 
επεξεργασία θεμάτων γενικότερου 
ενδιαφέροντος γύρω από τα φράγματα στην 
Ελλάδα και το καθεστώς διαχείρισης των. 
Συγκεκριμένα:

1. Από ομάδα εργασίας της Οργανωτικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου, παρουσιάστηκε 
πρόταση οργάνωσης ειδικού φορέα που 
θα θεσπίσει και θα εποπτεύει την τήρηση 
«κανονιστικού πλαισίου  σχετικά με τη μελέτη, 
κατασκευή, λειτουργία και τη θέση εκτός 
λειτουργίας μεγάλων φραγμάτων».

Η πρόταση αφορά σε μεγάλα φράγματα 
(ύψος>15m ή χωρητικότητας >1hm3) και         
προβλέπει την ίδρυση:

• Διοικητικής αρχής φραγμάτων (ΔΑΦ) που 
θα αδειοδοτεί για την έναρξη της κατασκευής, την 
έμφραξη και πρώτη πλήρωση, την λειτουργία 
και την τυχόν απόσυρση φραγμάτων. Η ΔΑΦ 
θα εγκρίνει το  Φορέα Υλοποίησης που θα είναι 
υπεύθυνος για την κατασκευή και την πρώτη 
πλήρωση και τον Φορέα Λειτουργίας, υπεύθυνο 
για τη λειτουργία και παρακολούθηση του 
έργου, μετά από σχετική εισήγηση του Κυρίου 
του Έργου.

• Σώματος εμπειρογνωμόνων φραγμάτων 

(ΣΕΦ) που απαρτίζεται από (14) μέλη τα οποία 
προτείνονται από σχετικούς με το αντικείμενο 
φορείς, στους οποίους έχει απευθυνθεί η

 ΔΑΦ και έχουν τετραετή θητεία. Το ΣΕΦ 
είναι ο επιστημονικός σύμβουλος της ΔΑΦ με 
αντικείμενο τη σύνταξη και έκδοση Κανονισμών, 
Οδηγιών, Τεχνικών Προδιαγραφών, τη 
συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Ασφάλειας 
κλπ.

Η πρόταση αυτή θα τεθεί υπό Δημόσια 
Διαβούλευση από το ΤΕΕ και την Ελληνική 
Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων με στόχο την 
διοργάνωση μίας Ημερίδας που θα αποδώσει 
ένα τελικό κείμενο του «Κανονιστικού Πλαισίου 
Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Λειτουργίας των 
μεγάλων Φραγμάτων στην Ελλάδα»που θα 
προταθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

2. Από ομάδα εργασίας της ΟΕ του 
Συνεδρίου συντάχθηκε και παρουσιάστηκε 
Κατάλογος Μεγάλων Ελληνικών Φραγμάτων, 
στον οποίο έχουν καταγραφεί, στο βαθμό που 
ήταν γνωστά, τα βασικά τους χαρακτηριστικά.  
Σύμφωνα με τον Κατάλογο (ο οποίος απαιτεί 
περεταίρω προσθήκες και ενημέρωση στα 
επιμέρους στοιχεία) τα Μεγάλα Ελληνικά 
φράγματα (περιλαμβάνονται και τα υπό 
κατασκευή) ανέρχονται σε 151.

3. Από ομάδα εργασίας του ΤΕΕ και της 
ΕΝΑΕ, με την συνδρομή της ΝΑ Λάρισας 

Συμπεράσματα 

από το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων

Στο συνέδριο που έγινε στη Λάρισα από 13 – 14 Νοεμβρίου 2008, υπήρξε 
πολύ μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον, καταγράφηκαν πάνω από 

700 συμμετοχές και παρουσιάσθηκαν πολύ ενδιαφέροντα άρθρα ενώ έγιναν 
ζωντανές συζητήσεις
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συντάχθηκε και παρουσιάσθηκε χάρτης του ν. 
Λάρισας με απόδοση όλων των υδρονομικών 
έργων που υφίστανται και μελετώνται για να 
κατασκευασθούν, με χαρακτηρισμένη τη θέση 
τους με συντεταγμένες.

2. Συμπεράσματα των επί μέρους ενοτήτων

Ειδικότερα και σε κάθε επιμέρους θεματολογική 
ενότητα διατυπώθηκαν τα παρακάτω 
συμπεράσματα:

Ενότητα: Φράγματα – Γεωλογικά & Γεωτεχνικά 
Θέματα

• Τονίστηκε η μεγάλη σημασία της σωστής 
προσέγγισης των γεωλογικών συνθηκών στην 
θέση του φράγματος αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή. Το σύστημα φράγμα και θεμελίωση 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύνολο.

• Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν πλήθος 
Έργων και συζητήθηκαν οι ιδιαιτερότητες 
των γεωλογικών συνθηκών και οι τρόποι 
αντιμετώπισης των γεωτεχνικών προβλημάτων 
κατά την κατασκευή και μετέπειτα..

• Τονίστηκε επίσης η που εμπλέκονται 
μεγάλη σημασία της συνεχούς συνεργασίας-
επικοινωνίας όλων των ειδικοτήτων σε όλες 
τις φάσεις της υλοποίησης και λειτουργίας του 
έργου.

Ενότητα: Φράγματα και Ενέργεια

• Παρουσιάστηκε ο σημαντικός ρόλος των 
υδροηλεκτρικών Έργων στην ευστάθεια και 
αξιόπιστη λειτουργία του Διασυνδεδεμένου 
Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
της χώρας, αλλά και ο ζωτικός τους ρόλος σαν 
έργα πολλαπλού σκοπού (άρδευσης, ύδρευσης, 
αντιπλημμυρικής προστασίας, αναψυχής). 

• Αναλύθηκε και τεκμηριώθηκε  γιατί πρέπει 
και μπορεί να κατασκευαστούν και άλλα ακόμη 
μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα.

• Συζητήθηκαν προβληματισμοί για 
την κατασκευή ενός μεγάλου ή 5 μικρών 

υδροηλεκτρικών έργων στον μέσω ρου του 
ποταμού Αλιάκμονα από ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής πλευράς. 

• Επίσης παρουσιάστηκαν οι περιπτώσεις 
μεσαίου μεγέθους φραγμάτων με μικρούς 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς πάνω στον κύριο 
ρου μεγάλου ποταμού.

Ενότητα: Φράγματα και Περιβάλλον και 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 

• Για τον υδρολογικό σχεδιασμό νέων 
ταμιευτήρων και υπερχειλιστών αλλά και 
τον ανασχεδιασμό και τη διαχείριση έργων 
σε λειτουργία, υπάρχει σήμερα επαρκές 
μεθοδολογικό πλαίσιο που αναδεικνύει και 
περιγράφει ικανοποιητικά την έννοια της 
διακινδύνευσης (ρίσκου) αποφεύγοντας 
απόλυτες έννοιες του παρελθόντος, όπως 
τις έννοιες της εγγυημένης απόληψης ή της 
πιθανής μέγιστης κατακρήμνισης, έννοιες που 
υπονοούσαν εξάλειψη της αβεβαιότητας και της 
διακινδύνευσης. 

• Σήμερα έχει μελετηθεί σε μεγαλύτερο 
βάθος και έχει κατανοηθεί πληρέστερα ο δομικός 
χαρακτήρας της αβεβαιότητας στη φύση. Αυτή 
η πληρέστερη κατανόηση έχει οδηγήσει σε 
καλύτερο εννοιολογικό και υπολογιστικό πλαίσιο 
για τις υδρολογικές μελέτες φραγμάτων.

Ενότητα: Ασφάλεια Έργων

• Επισημάνθηκε η πληθώρα των φορέων 
που κατασκευάζουν και λειτουργούν μεγάλα 
φράγματα και η εμφάνιση πολλών ανησυχητικών 
ενδείξεων προβληματικής συμπεριφοράς. 
Τονίσθηκε ότι αυτό οφείλεται, κατά κανόνα στην 
έλλειψη ενιαίας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης  
της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας από 
πλευράς ασφαλείας.   

• Τονίστηκε η ανάγκη προσεκτικής 
παρακολούθησης της συμπεριφοράς των 
φραγμάτων και γενικότερα της κατακλυζόμενης 
περιοχής τόσο κατά τη φάση πλήρωσης των 
ταμιευτήρων όσο και στη φάση λειτουργίας 
των Εργων, καθώς οι διαδικασίες αυτές  δεν 
τηρούνται στον επιθυμητό βαθμό σήμερα. 

Ενότητα: Φράγματα και Περιβάλλον
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• Οι περιβαλλοντικές παράμετροι 
διαμορφώνουν ένα ρυθμιστικό παράγοντα 
για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την 
λειτουργία των ΥΗΕ. Το θεσμικό πλαίσιο χρήζει 
πλέον συγκεκριμένων πρωτοβουλιών ώστε 
να εξασφαλίζεται η έγκαιρη θεώρηση της 
περιβαλλοντικής συνιστώσας στο σχεδιασμό, 
να θωρακίζονται οι μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων με την πλέον συγκεκριμένη 
αναφορά σε επεμβάσεις ή επιπτώσεις και 
να κατοχυρώνονται οι αντίστοιχες ΚΥΑ 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με σαφήνεια 
απαιτήσεων και επάρκεια θεωρήσεων για την 
εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων από 
τους φορείς υλοποίησης των έργων.

• Χρειάζεται να καθοριστεί θεσμικά μία 
μέθοδος υπολογισμού της οικολογικής 
παροχής με βάση τις ανάγκες του οικολογικού 
υποβάθρου σε νερό, να υπολογίζονται με 
πραγματικές παραδοχές τα χαρακτηριστικά της 
στερεομεταφοράς, η ανάγκη προστασίας της 
ιχθυοπανίδας και η συσχέτιση των παραμέτρων 
λειτουργίας των φραγμάτων με τις κατάντη 
προστατευόμενες περιοχές Natura 2000.

• Τονίζεται η ανάγκη προώθησης των 
έργων αυτών, που στα πλαίσια της βιώσιμης 
ανάπτυξης τεκμηριώνονται ότι έχουν τις 
ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

• Είναι ευθύνη της πολιτείας να ενημερώσει 
τις τοπικές κοινωνίες για τα πλεονεκτήματα των 
υδροηλεκτρικών έργων με ταμιευτήρα ως έργα 
πολλαπλής σκοπιμότητας.

• Με την επερχόμενη κλιματική αλλαγή 
τις επόμενες δεκαετίες και στα πλαίσια των 
απαιτήσεων για την εφαρμογή της Οδηγίας 
2000/60 θα πρέπει να διαμορφωθεί μία εθνική 
πολιτική διαχείρισης νερών και ο τομέας των 
ΥΗΕ δύναται να αποκτήσει την πραγματική του 
προτεραιότητα. Για την διαχρονική παρουσία 
και λειτουργία των ΥΗΕ στο περιβάλλον 
χρειάζεται να γίνεται η εκτίμηση όλων των 
παραμέτρων με την ανάλυση του κύκλου ζωής 
του φράγματος με τον συνυπολογισμό όλων 
των βασικών παραμέτρων από την κατασκευή 
έως την αποξήλωση – αποκομιδή.

• Με την απειλή της λειψυδρίας και 
των συνεπειών της και σε συνδυασμό με 
ανυπέρβλητες δυσκολίες υλοποίησης των 
μεγάλων τεχνικών έργων με δευτερεύουσες 
και ασήμαντες αιτιάσεις είναι επιτακτική η 
ανάγκη αποκατάστασης και διεύρυνσης της 
επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών 
όπως επίσης είναι απαραίτητο να αρχίσει ένας 

επίπονος, επίμονος αλλά ειλικρινής διάλογος με 
το κοινό, με πλήρη διαφάνεια και δημοσιότητα 
γύρω από τα θέματα της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Ενότητα Ανάλυση-Μελέτη

Στο θέμα της ανάλυσης φραγμάτων από 
επίχωμα παρουσιάσθηκαν σύγχρονες μέθοδοι

για προχωρημένη μη γραμμική 3Δ 
προσομοίωση της σταδιακής κατασκευής,

πλήρωσης λεκάνης και σεισμικής απόκρισης 
φραγμάτων, με χρήση ρεαλιστικών

καταστατικών προσομοιωμάτων των υλικών 
για στατική και δυναμική συμπεριφορά,

και συνοδεύθηκαν από εφαρμογές και 
παραμετρικές αναλύσεις. 

Επίσης, αναπτύχθηκαν απλουστευμένες 
μεθοδολογίες για την ανάλυση της σεισμικής

ευστάθειας πρανών χωμάτινων φραγμάτων. 

Παρουσιάσθηκαν μερικά παραδείγματα 
λεπτομερών αναλύσεων φραγμάτων από 
τον ελληνικό χώρο, όπως για τα φράγματα 
Μεσοχώρας, Ιλαρίωνα και Σφηκιάς. 

Τέλος, μελετήθηκε η μεταβολή των καθιζήσεων 
στο φράγμα Κρεμαστών λόγω μεταβολής της 
στάθμης της λεκάνης. 

Από την αξιολόγηση των άρθρων της ενότητας 
αυτής συμπεραίνεται ότι, το επίπεδο της

ανάλυσης και μελέτης είναι πολύ υψηλό και 
επιτρέπει μια αρκετά ρεαλιστική

προσομοίωση της πραγματικής 
συμπεριφοράς φραγμάτων από επίχωμα σε 
όλα τα

στάδια της κατασκευής, φόρτισης και 
σεισμικής συμπεριφοράς. 
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