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1. Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός  

Η διαμόρφωση κριτηρίων για την επιλογή της πλημμύρας σχεδιασμού (ΠΣ) φράγματος, προκειμένου να επι-

τυγχάνεται ομοιόμορφη και αποδοτική εφαρμογή των επιταγών της υδρολογικής ασφάλειας κατά τον σχεδια-

σμό του έργου.  

1.2 Η έννοια της πλημμύρας σχεδιασμού 

Ως πλημμύρα σχεδιασμού φράγματος νοείται μια πλημμύρα κατάλληλης πιθανότητας και μεγέθους, η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό για να εξασφαλιστεί για το φράγμα ένα επίπεδο υδρολογικής ασφα-

λείας σύμφωνο με τα πρότυπα ασφαλείας του σχεδιασμού του φράγματος και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέ-

πειες της αστοχίας του (International Commission of Large Dams, 1992). Επομένως, η υιοθέτηση του προτύ-

που της πλημμύρας σχεδιασμού αποτελεί μιαν από τις μείζονες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά τη 

μελέτη του έργου και συνδέεται όχι μόνο με την επίδρασή της στον σχεδιασμό καθ’ αυτόν, αλλά και με την 

αποτροπή των δυνητικών συνεπειών σε ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές εξ αιτίας αστοχίας του φράγ-

ματος. 

Ο όρος «πλημμύρα σχεδιασμού» αναφέρεται στο υπολογισμένο υδρογράφημα εισροής στον ταμιευτήρα, το 

οποίο, όπως μετασχηματίζεται από τον ταμιευτήρα, χρησιμοποιείται για τη διαστασιολόγηση των έργων υ-

περχείλισης και τον προσδιορισμό των απαιτήσεων πρόσθετης αποθήκευσης του ταμιευτήρα.  

1.3 Ιστορική αναφορά στη χρήση σχεδιαστικών μεγεθών πλημμύρας  

Στην πρόσφατη ιστορία των φραγμάτων, περίπου οι μισές αστοχίες φραγμάτων ύψους άνω των 15 m προ-

κλήθηκαν από υπερπήδηση εν καιρώ πλημμύρας (ICOLD 1995). Επομένως, είναι κεφαλαιώδες το πρόβλημα 

της εξασφάλισης του φράγματος απέναντι στις πλημμύρες που μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της 

ζωής του, υπό το πρίσμα πάντοτε των ισχυόντων τεχνικών και οικονομικών περιορισμών κατά την κατασκευή 

του. 

Tα σχεδιαστικά μεγέθη πλημμύρας εξελίχθηκαν από τον εμπειρισμό του 19ου αιώνα, με τη μέγιστη παρατη-

ρημένη πλημμύρα προσαυξημένη με κάποιο συντελεστή ασφαλείας, στις σύγχρονες μεθόδους πιθανοτικού 

σχεδιασμού που χρησιμοποιούν ανάλυση διακινδύνευσης και λεπτομερή θεώρηση των επιπτώσεων της α-

στοχίας του φράγματος. Η διαχρονική εξέλιξη των πλημμυρών σχεδιασμού, με αντίστοιχες επεμβάσεις, του 

φράγματος Woodhead στην κοιλάδα Longdendale της Αγγλίας, είναι χαρακτηριστική. Το φράγμα αυτό, το 

πλέον ανάντη μιας σειράς φραγμάτων στον ποταμό Etherow, αποσκοπούσε στην υδροδότηση της ευρύτερης 

περιοχής του Manchester. Κατά την έναρξη της κατασκευής του, το 1847, η μέγιστη παρατηρημένη πλημμύρα 

ήταν 28,3 m3/s. Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, λόγω μεγάλης πλημμύρας στην κοντινή 

κωμόπολη Blackburn, η πλημμύρα σχεδιασμού του αυξήθηκε κατά 50% και έφθασε τα 42,5 m3/s. Κατά τη δε-

καετία του 1870, μετά από έντονες βροχοπτώσεις, διαπιστώθηκε ανεπάρκεια του υπερχειλιστή και, για τον 

λόγο αυτόν, αποφασίστηκε να κρατιέται η στάθμη του ταμιευτήρα κατά 1,5 m χαμηλότερη, ώστε να δημιουρ-

γείται όγκος αποθήκευσης πλημμύρας. Το 1938, μετά από συστάσεις της Επιτροπής Πλημμυρών του Ινστι-

τούτου Πολιτικών Μηχανικών, η πλημμύρα σχεδιασμού ανέβηκε στα 204 m3/s. Τελικά, το 1986, ως αποτέλε-

σμα του Νόμου για την Ασφάλεια Φραγμάτων του 1975 και με βάση το Flood Studies Report, προσδιορίστη-

κε η Πιθανή Μέγιστη Πλημμύρα στο ύψος των 550 m3/s (Chalmers, 1990). 
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Με την εξέλιξη της υδρομετρίας λοιπόν, και της επιστήμης της Υδρολογίας, από τα τέλη του 19ου αιώνα κατέ-

στη δυνατή κάποια εκτίμηση των αναμενόμενων πλημμυρικών αιχμών βάσει των λεγόμενων «ορθολογικών» 

μεθόδων, από τη μέγιστη ημερήσια βροχή, την έκταση της λεκάνης απορροής και έναν συντελεστή απορροής 

(Biswas, 1970). Πατέρας της μεθόδου ήταν ο Ιρλανδός Thomas J. Mulvaney (1822-1892). Καθώς με την πά-

ροδο του χρόνου καταγράφονταν όλο και περισσότερα δεδομένα πλημμυρικών ροών, αναπτύχθηκε ένα πλή-

θος εμπειρικών τύπων, με τους οποίους μπορούσε η πλημμυρική αιχμή να εκτιμηθεί σε μια συγκεκριμένη πε-

ριοχή, ως συνάρτηση της τετραγωνικής ή κάποιας άλλης ρίζας του εμβαδού της λεκάνης απορροής και ενός 

διορθωτικού συντελεστή. Το αυξανόμενο όμως πλήθος των δεδομένων οδήγησε τον Αμερικανό μηχανικό 

George W. Rafter (1851-1907) να προτείνει, το 1896, την στατιστική αξιολόγησή τους, σύμφωνα με την κανο-

νική κατανομή των σφαλμάτων του Karl F. Gauss, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την πιθανοτική θεώρησή τους. 

Το 1914, στις ΗΠΑ, ο Allen Hazen (1869-1930) διαπίστωσε ότι οι λογάριθμοι των παροχών προσαρμόζονταν 

καλύτερα στην κανονική κατανομή. Στη συνέχεια, προτάθηκαν και άλλες μέθοδοι ανάλυσης συχνοτήτων από 

πολλούς υδρολόγους (Schnitter, 1994). 

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Le Roy K. Sherman (1870-1954) πρότεινε, το 1932, τη χρήση του μοναδιαίου υ-

δρογραφήματος για τον μετασχηματισμό της ενεργού βροχόπτωσης σε υδρογράφημα πλημμύρας. Οι πιο μα-

κροχρόνιες καταγραφές των καταιγίδων μπορούσαν πλέον να αξιοποιηθούν πιθανοτικά για την εκτίμηση 

πλημμυρικών μεγεθών ορισμένης πιθανότητας. Παράλληλα, από τη δεκαετία του 40, το Σώμα Μηχανικού μαζί 

με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ  άρχισαν τον προσδιορισμό του μεγέθους και της χωροχρονικής 

κατανομής της πιθανής μέγιστης κατακρήμνισης για διάφορες περιοχές, επί τη βάσει των δυσμενέστερων δυ-

νατών μετεωρολογικών συνθηκών. Από αυτήν, μπορούσε να προσδιοριστεί η πιθανή μέγιστη πλημμύρα 

(Schnitter, 1994). 

1.4 Ιστορική αναφορά στη χρήση σχεδιαστικών μεγεθών πλημμύρας - ΗΠΑ  

Η συμβολή των ΗΠΑ στην εξέλιξη της επιστήμης της Υδρολογίας και ειδικά στην τεχνογνωσία της ασφάλειας 

φραγμάτων έναντι πλημμυρικού κινδύνου είναι αδιαμφισβήτητη και δικαιολογεί μια σύντομη ιστορική ανα-

δρομή στις σχετικές εξελίξεις της χώρας αυτής, παρμένη από έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτι-

κής Προστασίας των ΗΠΑ (Federal Emergency Management Agency, 2013). 

Αν και νομοθεσία σχετιζόμενη με τα φράγματα προϋπήρχε του 1700, ο σχεδιασμός των πρώτων φραγμάτων 

στις ΗΠΑ γινόταν μόνον βάσει της κρίσης του Μηχανικού. Οι εκτιμήσεις του πλημμυρικού κινδύνου γίνονταν 

με εμπειρικές μεθόδους και με την κρίση του Μηχανικού, χρησιμοποιώντας ίχνη ή καταγραφές ιστορικών 

πλημμυρών. Η επιλογή της πλημμύρας σχεδιασμού ξεκίνησε ως ένας τρόπος για να προστατευτούν τα φράγ-

ματα και τα εξ αυτών οφέλη.  

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, μέχρι τα 1900 το πεδίο της υδρομετρίας είχε αρκετά προ-

χωρήσει, ώστε να υποστηρίζει την κατάρτιση εμπειρικών τύπων για τον υπολογισμό των εισροών στη λεκάνη 

απορροής ενδιαφέροντος και την πρόβλεψη της αιχμής των πλημμυρικών απορροών. Περίπου την ίδια επο-

χή, η καταστρεπτική αστοχία πολλών φραγμάτων (Mill River - Μασαχουσέτη 1874, South Fork - Πενσυλβάνια 

1889, Walnut Grove - Αριζόνα 1890, Austin - Πενσυλβάνια 1911, St. Francis - Καλιφόρνια 1928) οδήγησε 

στην αύξηση της κοινωνικής ευαισθησίας και στη λήψη διαφόρων νομοθετικών μέτρων για την προστασία 

του πληθυσμού από δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. 

Η συστηματική συλλογή υδρολογικών πληροφοριών στις ΗΠΑ σε εθνικό επίπεδο άρχισε το 1934 από την 

Αμερικανική Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών (USGS) όταν, με το Νιου Ντήλ, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση των 
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Δημοσίων Έργων απέκτησε κονδύλια για τη διεξαγωγή λεπτομερών μελετών των πλημμυρών, των βροχο-

πτώσεων και της απορροής. Ακολούθησαν κατά τις δεκαετίες των ’30 και ’40 σοβαρές πρόοδοι στην Υδρολο-

γία, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας του μοναδιαίου υδρογραφήματος.  

Ακόμη όμως και με αυτές τις βελτιώσεις στην εκτίμηση των πλημμυρών, τα πρότυπα σχεδιασμού πριν το 

1950 συνέχιζαν να βασίζονται στην κρίση και την εμπειρία. Μέχρι το 1964, το ένα τέταρτο των Πολιτειών δεν 

ασκούσε κανένα έλεγχο φραγμάτων και το ένα τρίτο δεν ασκούσε καμιά αρμοδιότητα για τη λειτουργία και 

συντήρηση του φράγματος από τη στιγμή της κατασκευής του κι έπειτα. Το ίδιο έτος ο Franklin F. Snyder, 

Υδραυλικός Μηχανικός του Αμερικάνικου Στρατού (USACE), πρότεινε ένα σύστημα ταξινόμησης φραγμάτων 

το οποίο περιλάμβανε συνιστώμενες πλημμύρες σχεδιασμού βάσει του ύψους του φράγματος, της αποθηκευ-

τικής ικανότητας και των δυνητικών βλαβών. 

Οι δεκαετίες των ’50 και ’60 ήταν εξίσου σημαντικές για την ανάπτυξη θεωρητικών και μαθηματικών προσεγ-

γίσεων για την επίλυση υδρολογικών προβλημάτων. Αυτό, μαζί με την πρόοδο των ηλεκτρονικών υπολογι-

στών στην εκτέλεση δύσκολων υπολογισμών, οδήγησε σε μεγαλύτερη χρήση των προσομοιώσεων της α-

πορροής μέσω μοναδιαίων υδρογραφημάτων και των βροχών επί της λεκάνης απορροής.  Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, οι μηχανικοί απευθύνθηκαν στους μετεωρολόγους για να καθοριστούν οριακές τιμές της 

κατακρήμνισης για τις ανάγκες του σχεδιασμού. Μεταξύ των ετών 1963 και 1999 εκπονήθηκαν και  επικαιρο-

ποιήθηκαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) μια σειρά Υδρομετεωρολογικών Εκθέσεων για 

την καθιέρωση εκτιμήσεων της πιθανής μέγιστης κατακρήμνισης (ΠΜΚ) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 

1.5 Ανάδειξη του προβλήματος στον ελλαδικό χώρο  

Για την ανάδειξη του προβλήματος στον Ελλαδικό χώρο, αναζητήθηκε κατ’ αρχάς να προσδιοριστούν και α-

ναδειχθούν τυχόν υπάρχουσες προβλέψεις για την επιλογή των πλημμυρών σχεδιασμού φραγμάτων (μεγά-

λων ή μικρών) στη σχετική νομοθεσία ή τους κανονισμούς και τις ισχύουσες διατάξεις. Διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπάρχει κάτι σχετικό που να καθοδηγεί τους μελετητές στην επιλογή των μεγεθών αυτών και ότι ο κάθε ε-

μπλεκόμενος τα επιλέγει ανάλογα με την εμπειρία του και την υποκειμενική εκτίμησή του για την σπουδαιότη-

τα του έργου που εξετάζει. 

Στο επόμενο βήμα έγινε προσπάθεια καταγραφής των περιόδων επαναφοράς των πλημμυρών σχεδιασμού 

των 160 περίπου φραγμάτων της λίστας της ΕΕΜΦ. Αναζητήθηκαν στοιχεία από μελετητές και ιδιοκτήτες των 

υπόψη έργων και τελικά βρέθηκαν στοιχεία για 51 φράγματα (το 31% περίπου).  

Σε παράρτημα της Έκθεσης δίνονται σε Πίνακα τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού των υπόψη έργων (τύπος 

φράγματος, ύψος φράγματος και πλημμύρα σχεδιασμού). Από την καταγραφή αυτή προέκυψαν τα ακόλουθα 

συγκεντρωτικά διαγράμματα και βασικά συμπεράσματα: 

α) Το 41 % έχει σχεδιαστεί με την ΠΜΠ, το 20% με την Τ = 10.000 έτη και το 26% με την Τ = 1.000 έτη. 

 

β) Ως προς τη συσχέτιση περιόδου επαναφοράς και ύψους φράγματος προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας και διάγραμμα. 
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Πίνακας 1. Συσχέτιση περιόδου επαναφοράς πλημμύρας σχεδιασμού και ύψους φράγματος 

Η (m) Αριθμός Φραγμάτων (%) 

 ΠΜΠ T=10.000 T=5.000 T=1.000 T=500 

150-175 100     

125-150 30 70    

100-125 35 35  30  

75-100 75   25  

50-75 50 35  15  

25-50 20 25 5 50  

0-25 40 20  20 20 

 

Εικόνα 1. Διάγραμμα συσχέτισης περιόδου επαναφοράς πλημμύρας σχεδιασμού και ύψους φράγματος 

 

γ) Ως προς τη συσχέτιση περιόδου επαναφοράς και τύπου φράγματος, προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας και διάγραμμα. 

Πίνακας 2. Συσχέτιση περιόδου επαναφοράς πλημμύρας σχεδιασμού και τύπου φράγματος 

 Αριθμός Φραγμάτων (%) 

Φράγματα ΠΜΠ T=10.000 T=5.000 T=1.000 T=500 

Χωμάτινα 46 23 2 27 2 

Λιθόρριπτα 60 30  10  

Βαρύτητας 25 25  50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Διάγραμμα συσχέτισης περιόδου επαναφοράς πλημμύρας σχεδιασμού με τύπο φράγματος 
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δ) Ως προς τον τύπο φράγματος ανά περίοδο επαναφοράς προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας και διάγραμμα. 

 

Πίνακας 3. Τύπος φράγματος ανά περίοδο επαναφοράς 

Τ (έτη) Χωμάτινα (%) Λιθόρριπτα (%) Βαρύτητας (%) 

ΠΜΠ 70 25 5 

10.000 45 45 10 

5.000 100   

1.000 50 32 18 

500 100   

 

Εικόνα 3. Διάγραμμα τύπου φράγματος ανά περίοδο επαναφοράς πλημμύρας σχεδιασμού 

 

1.6 Ενέργειες ΕΕΜΦ 

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, έχοντας επίγνωση του προβλήματος και του κενού που υπάρχει από την 

άποψη των κανονιστικών ή καθοδηγητικών κειμένων αναφορικά με τις πλημμύρες σχεδιασμού των φραγμάτων και ότι 

ο κάθε εμπλεκόμενος, μελετητής είτε ιδιοκτήτης, επιλέγει τα σχετικά μεγέθη ανάλογα με την εμπειρία του και 

την υποκειμενική εκτίμησή του για την σπουδαιότητα του έργου που εξετάζει, προχώρησε το 2011 στη σύσταση 

Ομάδας Εργασίας με θέμα τον Καθορισμό Κριτηρίων Επιλογής των Πλημμυρών Σχεδιασμού για Φράγματα. Η Ο.Ε. 

στελεχώθηκε με τα μέλη της ΕΕΜΦ Ιωάννη Κουβόπουλο, Αιμιλία Πιστρίκα, Ευάγγελο Ράμπια, Ιωάννη Στεφανάκο και 

Πηνελόπη Τσίρα. Συντονιστής ορίσθηκε ο Ι. Στεφανάκος και κατά την εξέλιξη των εργασιών τον διαδέχθηκε ο Ι. Κουβό-

πουλος.  

Η Ο.Ε. προχώρησε προς την ολοκλήρωση του έργου της με τη σύνταξη σχεδίου της παρούσας Έκθεσης, το οποίο τέ-

θηκε σε δημόσιο διάλογο σε προγραμματισμένη Εσπερίδα τον Νοέμβριο 2014. Η ολοκλήρωση του έργου επιτεύχθηκε 

με τη συμπερίληψη, κατά το δυνατόν, των κυριοτέρων σημείων του διαλόγου στο οριστικό κείμενο της Έκθεσης. Ταυτό-

χρονα, η Ο.Ε. παρήγαγε ένα ξεχωριστό, συνοπτικό κείμενο Οδηγιών, με τίτλο «Κριτήρια επιλογής πλημμύρας σχεδια-

σμού για φράγματα», το οποίο αποτελεί αποκρυστάλλωμα της παρούσας Έκθεσης, και του οποίου το περιεχόμενο πε-

ριορίζεται στις κανονιστικές διατάξεις και τους απαραίτητους ορισμούς. 
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2. Ορολογία 

Ανάλυση της διακινδύνευσης πλημμύρας (Flood Risk Analysis): Διαδικασία κατά την οποία υπολογίζο-

νται οι δυσμενείς συνέπειες πλημμυρικών γεγονότων, η διακινδύνευση αυτών και των εναλλακτικών 

επιλογών προς μετριασμό των συνεπειών, και κατατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η 

λήψη αποφάσεων. Η ανάλυση διακινδύνευσης αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο για την επιλογή της 

πλημμύρας σχεδιασμού ενός φράγματος. Γενικά περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: προσδιορισμός 

συστήματος, αναγνώριση φυσικού κινδύνου και μηχανισμών αστοχίας, εκτίμηση, αποτίμηση, αξιολό-

γηση, και διαχείριση διακινδύνευσης. 

Ανάλυση ευαισθησίας: Ανάλυση κατά την οποία προσδιορίζεται η σχετική σημασία μιας ή περισσοτέρων 

μεταβλητών που θεωρείται ότι επιδρούν στο υπό μελέτη φαινόμενο. 

Αναρρίχηση κύματος: Κατακόρυφο ύψος υπεράνω της στάθμης ηρεμίας του νερού, μέχρι το οποίο θα ανε-

βεί ένα συγκεκριμένο κύμα αναρριχώμενο επάνω στην επιφάνεια μιας κατασκευής ή επιχώματος.  

Αξιολόγηση της διακινδύνευσης πλημμύρας (Flood Risk Assessment): Η διαδικασία περιλαμβάνει τη 

σύγκριση μεταξύ  της εκτίμησης πλημμυρικής διακινδύνευσης και των αποδεκτών / ανεκτών ορίων δια-

κινδύνευσης, έτσι ώστε να μπορεί να προτείνει κανείς κατάλληλη στρατηγική λήψης μέτρων αντιπλημ-

μυρικής προστασίας. 

Αποθήκευση πλημμύρας: Η συγκράτηση του νερού, ή η καθυστέρηση της απορροής, είτε με σκοπούμενες 

ενέργειες, όπως σε έναν ταμιευτήρα, η με προσωρινή πλήρωση περιοχών υπερχείλισης, όπως κατά 

την προέλαση πλημμυρικού κύματος μέσα από ένα φυσικό υδατόρρρευμα. 

Αποτίμηση της διακινδύνευσης πλημμύρας (Flood Risk Evaluation): H διαδικασία λήψης απόφασης 

σχετικά με τον καθορισμό των αποδεκτών / ανεκτών ορίων διακινδύνευσης για την υπό απειλή πλημ-

μύρας κοινωνία, δεδομένων των αποτελεσμάτων της εκτίμησης της διακινδύνευσης. Η διαδικασία αυτή 

αντανακλά την ικανότητα πρόσληψης της πλημμυρικής διακινδύνευσης από την πλευρά της τοπικής 

κοινωνίας. 

Αστοχία φράγματος: Η κατάρρευση ή μετακίνηση μέρους του φράγματος ή της θεμελίωσης του, τέτοια ώστε 

το φράγμα να μην μπορεί να συγκρατήσει νερό. Η αστοχία έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του 

αποθηκευμένου νερού. Με την ευρύτερη έννοια η αστοχία περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που το σύνο-

λο του έργου αδυνατεί να συγκρατήσει νερό. 

Διακινδύνευση πλημμύρας (Flood Risk): Ως διακινδύνευση πλημμύρας ορισμένης έντασης σε ένα χωρο-

χρονικά ορισμένο σύστημα ορίζεται το γινόμενο της ανεξάρτητης πιθανότητας εκδήλωσης ενός δυσμε-

νούς γεγονότος πλημμύρας επί το μέγεθος της επακόλουθης ζημιάς. Επομένως, η εκτίμηση της πλημ-

μυρικής διακινδύνευσης μπορεί να είναι σε οικονομικούς όρους, ή σε απώλειες ανθρώπινης ζωής, ό-

ταν οι ζημιές είναι μετρήσιμες, ή σε ποιοτικούς όρους (π.χ. κλάσεις) όταν οι ζημιές δεν είναι μετρήσι-

μες. 

Διόδευση πλημμύρας: Η διαδικασία προσδιορισμού, με προοδευτικό τρόπο, του πλάτους του πλημμυρικού 

κύματος, καθώς κινείται προς τα κατάντη του υδατορρεύματος και, ιδιαιτέρως, καθώς περνά μέσα από 

έναν ταμιευτήρα. 

Δυνητικές συνέπειες: Δυσμενείς επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα πλημμυρικών 

ροών που απελευθερώνονται από το φράγμα ή τις προκαλεί μερική ή ολική αστοχία του φράγματος. 

Πρωτεύουσας σημασίας είναι οι απώλειες ζωής, οι οικονομικές απώλειες, η αποδιάρθρωση των βασι-
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κών δικτύων (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, κυκλοφορίας, επικοινωνιών) και οι περιβαλ-

λοντικές επιπτώσεις. 

Ελεύθερο ύψος: Κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της μέγιστης στάθμης ηρεμίας της επιφάνειας του νερού κα-

τά τη διόδευση του υδρογραφήματος της πλημμύρας σχεδιασμού μέσω ταμιευτήρα και της στέψης του 

φράγματος, μη υπολογιζομένων των επικλίσεων. 

Επικινδυνότητα Πλημμύρας (flood hazard): Ως επικινδυνότητα πλημμύρας ορίζεται η πιθανότητα εκδήλω-

σης ενός γεγονότος πλημμύρας ορισμένης ή μεγαλύτερης έντασης που αναμένεται ότι θα συμβεί σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε χωρικά ορισμένη περιοχή. 

Θυρόφραγμα: Ένας κινητός υδροφράκτης για τον έλεγχο του νερού. 

Κανονισμός λειτουργίας ταμιευτήρα: Αναφέρεται σε μια συλλογή κριτηρίων λειτουργίας, οδηγιών και προ-

διαγραφών που καθορίζουν την αποθηκευτική και παροχετευτική λειτουργία ενός ταμιευτήρα. Συνήθως 

εκφράζονται με τη μορφή γραφημάτων και πινάκων, συμπληρωμένων με συνοπτικές προδιαγραφές, 

συχνά δε είναι ενσωματωμένα σε προγράμματα ΗΥ. Γενικά, υποδεικνύουν τις οριακές τιμές των εκρο-

ών του ταμιευτήρα, οι οποίες απαιτούνται ή επιτρέπονται κατά τη διάρκεια διαφόρων εποχών του έ-

τους, ώστε να επιτυγχάνονται όλοι οι λειτουργικοί στόχοι του έργου. 

Κατηγοριοποίηση φράγματος βάσει των δυνητικών συνεπειών αστοχίας (Downstream Hazard Classi-

fication): Ένα σύστημα που κατηγοριοποιεί τα φράγματα σύμφωνα με τον βαθμό των πρόσθετων δυ-

νητικών δυσμενών συνεπειών στις περιοχές κυρίως κατάντη του φράγματος από την αστοχία ή πλημ-

μελή λειτουργία του εξ αιτίας πλημμύρας. Η κατηγοριοποίηση των πρόσθετων δυσμενών συνεπειών 

δεν αντανακλά με κανένα τρόπο την υφιστάμενη κατάσταση του φράγματος, π.χ. από την άποψη της 

δομικής ακεραιότητας του σώματος ή της ικανότητας του ταμιευτήρα για ανάσχεση πλημμυρικής εισ-

ροής. 

Όγκος ελέγχου πλημμυρών: Ο όγκος ενός ταμιευτήρα ανάμεσα στη στάθμη ελεγχόμενης λειτουργίας (κα-

νονική στάθμη) και την ανωτάτη στάθμη πλημμύρας. Αυτός ο πλημμυρικός όγκος δεν μπορεί να συ-

γκρατηθεί μέσα στον ταμιευτήρα, αλλά θα εκρεύσει μέχρι η στάθμη της επιφάνειας του νερού να φθά-

σει τη στάθμη ελεγχόμενης λειτουργίας. 

Παροχετευτικότητα υπερχειλιστή: Η μέγιστη εκροή υπερχειλιστή η οποία μπορεί να περάσει ασφαλώς κα-

τάντη του φράγματος, με τον ταμιευτήρα στη μέγιστη στάθμη πλημμύρας. 

Πιθανή μέγιστη κατακρήμνιση (ΠΜΚ): Θεωρητικά, το μεγαλύτερο ύψος κατακρήμνισης δεδομένης διάρ-

κειας, το οποίο, μια καταιγίδα δεδομένης έκτασης είναι δυνατόν, από  φυσικής απόψεως, να προκαλέ-

σει σε συγκεκριμένη γεωγραφική θέση κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης εποχής του χρόνου. 

Πιθανή μέγιστη πλημμύρα (ΠΜΠ): Η πλημμύρα που μπορεί να αναμένεται από τον πιο δριμύ συνδυασμό 

κρίσιμων μετεωρολογικών και υδρολογικών συνθηκών, οι οποίες είναι ευλόγως δυνατές στην υπό με-

λέτη λεκάνη απορροής. 

Πλημμύρα: Προσωρινή ανύψωση της στάθμης της επιφάνειας του νερού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 

κατάκλυση περιοχών οι οποίες κανονικά δεν καλύπτονται από το νερό. Υποθετικές πλημμύρες μπο-

ρούν να εκφράζονται με όρους μέσης πιθανότητας υπέρβασης ανά έτος, όπως π.χ. πλημμύρα πιθανό-

τητας 1%, ή να εκφράζονται ως κλάσμα της πιθανής μέγιστης πλημμύρας, ή άλλης πλημμύρας αναφο-

ράς. 
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Πλημμύρα πιθανότητας εμφάνισης 1%: Μία πλημμύρα που έχει πιθανότητα 1 στα 100 να εμφανιστεί ίση ή 

μεγαλύτερή της κατά τη διάρκεια ενός οποιουδήποτε έτους. 

Πλημμύρα σχεδιασμού (ΠΣ): Η πλημμύρα σχεδιασμού ενός φράγματος ή άλλης κατασκευής συγκράτησης 

των υδάτων, είναι το υδρογράφημα πλημμύρας που χρησιμοποιείται κατά τον σχεδιασμό ενός φράγ-

ματος, των συνοδών έργων, ιδιαιτέρως για τη διαστασιολόγηση του υπερχειλιστή και των έργων εκρο-

ής, για τον προσδιορισμό του μέγιστου ύψους του φράγματος, του ελεύθερου ύψους, και των απαιτή-

σεων προσωρινής αποθήκευσης του πλημμυρικού όγκου. 

Πλημμύρα ελέγχου ασφαλείας (ΠΕΑ): Πλημμύρα, η οποία αντιστοιχεί σε εξαιρετικά μικρή πιθανότητα ή στην 

ΠΜΠ. Για αυτήν την πλημμυρική εισροή γίνεται αποδεκτό, για τη στέψη του φράγματος, τον υπερχειλιστή και τη 

διάταξη καταστροφής ενέργειας, να ευρίσκονται στα όρια της αστοχίας, δηλαδή να έχουν υποστεί βλάβες αλλά 

να εξακολουθούν να λειτουργούν με οριακή ασφάλεια, ώστε να μην καταρρεύσει το φράγμα. Κατά την ΠΕΑ, 

γίνεται δεκτή η εξάντληση του ελεύθερου ύψους, εφόσον δεν προκαλεί αστοχία. 

Πλημμυρικό πεδίο: Η κατάντη έκταση η οποία θα κατακλυζόταν, ή θα επηρεαζόταν με οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο από την αστοχία φράγματος, ή από μεγάλες πλημμυρικές ροές. 

Πόδας του φράγματος: Η τομή της κατάντη πλευράς ενός φράγματος με την επιφάνεια του εδάφους· αναφέ-

ρεται και ως κατάντη πόδας. Η τομή της ανάντη πλευράς με την επιφάνεια του εδάφους καλείται ανάντη 

πόδας. 

Προσδιοριστική μέθοδος: Μέθοδος κατά την οποία αγνοείται η πιθανότητα εμφάνισης της εξεταζόμενης με-

ταβλητής και η οποία μέθοδος, αυτή ή το χρησιμοποιούμενο μοντέλο, θεωρείται ότι ακολουθεί έναν συ-

γκεκριμένο νόμο μετά βεβαιότητος και όχι πιθανοτικώς. 

Πρόσθετες δυνητικές συνέπειες: Υπό τις ίδιες πλημμυρικές συνθήκες, η διαφορά των δυνητικών συνεπειών 

λόγω αστοχίας ή πλημμελούς λειτουργίας, από εκείνες που θα είχαν συμβεί χωρίς αστοχία ή πλημμελή 

λειτουργία του φράγματος.  

Ρήγμα ή άνοιγμα: Ένα άνοιγμα στο σώμα του φράγματος, μέσα από το οποίο αποστραγγίζεται ο ταμιευτή-

ρας. Αν το άνοιγμα είναι κατασκευασμένο για τον σκοπό αυτόν, η αποστράγγιση είναι ελεγχόμενη. 

Ένα ανεξέλεγκτο ρήγμα επιτρέπει αθέλητη διαρροή του ταμιευτήρα. 

Σημαντικό ύψος κύματος: Μέσο ύψος του μεγαλύτερου τρίτου μεμονωμένων κυμάτων. Μπορεί να εκτιμηθεί 

από την ταχύτητα του ανέμου, το μήκος ανάπτυξης και τη διάρκεια της πνοής του ανέμου. 

Στάθμη ηρεμίας: Η στάθμη που θα λάμβανε η επιφάνεια του νερού, αν απουσίαζαν οι κυματισμοί. 

Στάσιμο κύμα: Ένα κύμα που ταλαντώνεται μέσα στον ταμιευτήρα και το οποίο έχει προκληθεί από κατολί-

σθηση μέσα στον ταμιευτήρα ή από σεισμική επιτάχυνση του εδάφους. 

Σύγχρονες εισροές: Ροές αναμενόμενες σε κατάντη του φράγματος παραποτάμους, κατά τον ίδιο χρόνο που 

συμβαίνει η πλημμυρική εισροή. 

Σύγχρονες πλημμύρες: Ροές αναμενόμενες στον ποταμό, σε παραπόταμο του οποίου υπάρχει το φράγμα, 

κατά τον ίδιο χρόνο που συμβαίνει η πλημμυρική εισροή στον ταμιευτήρα. 

Υδροληψία: Τοποθετημένη στην απαρχή αγωγών έργων εκροής (αγωγοί προσαγωγής, αγωγοί ύδρευσης), η 

υδροληψία ορίζει την κατωτάτη στάθμη του ταμιευτήρα με τη θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων της 

προς το έργο εκροής. Η υδροληψία μπορεί να είναι κατακόρυφοι ή κεκλιμένοι πύργοι, εισαγωγές πτώ-

σης, ή βυθισμένες κιβωτιόσχημες κατασκευές. Η στάθμη της υδροληψίας καθορίζεται από το υδραυλι-
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κό ύψος που απαιτείται για την αναγκαία παροχετευτικότητα, από τον όγκο που διαφυλάσσεται για τις 

προσχώσεις, από το απαιτούμενο μέγεθος και ρυθμό απολήψεων, και από την επιθυμητή κατωτάτη 

στάθμη ύδατος. 

Υπερύψωση ανεμογενής (wind setup): Η κατακόρυφη άνοδος της στάθμης ηρεμίας του νερού στην επιφά-

νεια μιας κατασκευής ή επιχώματος, η προκαλούμενη από τις τάσεις του ανέμου πάνω στην επιφάνεια 

του νερού. 

Υπερχειλιστής ή Εκχειλιστής: Κατασκευή πάνω από την οποία (υπερχειλιστής), ή δια μέσου της οποίας 

(εκχειλιστής), παροχετεύεται η ροή από έναν ταμιευτήρα. Αν η παροχή μπορεί να ρυθμιστεί με μηχανι-

κά μέσα, όπως θυροφράγματα, ο εκχειλιστής θεωρείται ελεγχόμενος. Αν ο μόνος έλεγχος προκύπτει 

από τη γεωμετρία του, ο υπερχειλιστής θεωρείται ελεύθερος. Ακολουθούν ειδικοί τύποι υπερχειλιστών: 

Υπερχειλιστής λειτουργίας: Υπερχειλιστής σχεδιασμένος έτσι ώστε να παρέχει συνεχείς ή συχνές, 

ρυθμισμένες ή μη εκροές από ένα ταμιευτήρα, χωρίς σημαντικές ζημιές είτε στο φράγμα είτε στις 

συνοδές κατασκευές. 

Βοηθητικός υπερχειλιστής: Οποιοσδήποτε δευτερεύουσας σημασίας υπερχειλιστής ο οποίος είναι 

σχεδιασμένος έτσι ώστε να λειτουργεί σπάνια, πιθανώς με την πρόβλεψη δομικών βλαβών κά-

ποιου βαθμού, ή διάβρωσής του, που θα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. 

Υπερχειλιστής έκτακτης ανάγκης: Υπερχειλιστής σχεδιασμένος έτσι ώστε να παρέχει πρόσθετη 

προστασία έναντι υπερπήδησης του φράγματος, και ο οποίος αποβλέπεται να χρησιμοποιηθεί 

κάτω από ακραίες συνθήκες πλημμύρας, ή δυσλειτουργίας του υπερχειλιστή λειτουργίας και/ή του 

βοηθητικού υπερχειλιστή. 

Χάρτης κατακλυζομένων: Χάρτης που εμφανίζει τις περιοχές που θα υφίσταντο πλημμύρα εξ αιτίας ανεξέ-

λεγκτων εκροών από τον ταμιευτήρα ενός φράγματος. 
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3. Τρέχουσα πρακτική άλλων χωρών στην επιλογή πλημμυρών σχεδια-

σμού για φράγματα  

 

3.1 Εθνικοί Κανονισμοί  

Η πληροφορία που παρατίθεται στο υποκεφάλαιο αυτό και αφορά στη σχετική νομοθεσία ενός μεγάλου αριθμού ευ-

ρωπαϊκών κρατών (Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Αυστρία, Φινλανδία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβε-

νία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο) και τις ΗΠΑ, έχει κυρίως βασιστεί σε δυο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής 

Ομάδας της ICOLD με τίτλο Dam Legislation:  

 η πρώτη έκθεση (ICOLD European Club, 2001) συντάχθηκε από Ομάδα Εργασίας (Working Group) υπό τον 

Patrick Le Delliou, η οποία απαρτιζόταν από εμπειρογνώμονες από 14 κράτη μέλη με στόχο τη σύγκριση της 

νομοθεσίας των φραγμάτων στα ευρωπαϊκά κράτη, και  

 η δεύτερη (ICOLD European Club, 2007) συντάχθηκε από Ειδική Ομάδα Εργασίας (‘scouting’ Working Group) 

υπό τον Giovanni Ruggeri. Η Ομάδα Εργασίας αυτή απαρτιζόταν από 4 κράτη μέλη και παρήγαγε την επικαι-

ροποιημένη εκδοχή της πρώτης έκθεσης. 

  

Οι δύο εκθέσεις επιβεβαίωσαν το ευρύ ενδιαφέρον για εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία τη σχετική με τη νομοθεσία 

περί σχεδιασμού των φραγμάτων στα ευρωπαϊκά κράτη. Διαπιστώθηκε επίσης διαρκής εξέλιξη αυτής της νομοθεσίας 

και γι αυτό κρίθηκε απαραίτητη η συνεχής επικαιροποίηση της πληροφορίας από τις Εθνικές Επιτροπές των Ευρωπαϊ-

κών κρατών.  

3.1.1 Πεδίο εφαρμογής και εμπειρικά κριτήρια επιλογής της πλημμύρας σχεδιασμού φραγ-

μάτων 

Γαλλία 

Το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια φραγμάτων διακρίνει τέσσερις (4) κατηγορίες φραγμάτων ανάλογα με το ύψος 

(H) του φράγματος και τον ωφέλιμο όγκο (V) του ταμιευτήρα. Για την ταξινόμηση χρησιμοποιείται ένας δείκτης C, ο ο-

ποίος ορίζεται ως εξής: 

𝐶 = 𝐻2 × 𝑉0,5 ό𝜋𝜊𝜐 𝐻[𝑚] 𝜅𝛼𝜄 𝑉[ℎ𝑚3] 

 

Πίνακας 4. Σύστημα κατηγοριοποίησης φραγμάτων βάσει χαρακτηριστικών μεγεθών φράγματος στη Γαλλία 

Κατηγορία Ύψος φράγματος (m) Δείκτης C 

Αριθμός καταγε-

γραμμένων φραγμά-

των 

A >= 20 - 300 

B 10 - 20 >= 200 300 

C > 5 >= 20 1000 

D > 2 - 
Μερικές δεκάδες χι-

λιάδες 
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Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί για τον προσδιορισμό των μεγεθών σχεδιασμού των φραγμάτων. Τα θέματα 

που αφορούν σχεδιασμό φραγμάτων κατηγορίας Α ελέγχονται από την Μόνιμη Τεχνική Επιτροπή Φραγμάτων (Stand-

ing Technical Committee of Dams). Ο φάκελος των έργων αυτών που υποβάλλονται στην επιτροπή για έλεγχο έχει συ-

γκεκριμένες προδιαγραφές και περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό τευχών με αντικείμενο π.χ. τη γεωλογία, σεισμό, 

πλημμύρα, υλικά, ανάλυση διακινδύνευσης κτλ. Μετά τον συγκεκριμένο έλεγχο από την Επιτροπή, ο φάκελος μελέτης 

εγκρίνεται από τις τοπικές αρχές ή το υπουργείο.  

Επιπλέον, τα φράγματα που είναι ψηλότερα από 20 m και ο ταμιευτήρας τους έχει ωφέλιμο όγκο μεγαλύτερο από 15 

hm3 υπόκεινται στη νομοθεσία για την σύνταξη έκθεσης σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 

Ιταλία  

Μεγάλα φράγματα θεωρούνται τα φράγματα ύψους > 15 m ή με όγκο ταμιευτήρα > 1.000.000 hm3. Πριν από το 1994, 

ίσχυαν μικρότερα όρια για τις παραπάνω παραμέτρους (10 m, 100.000 m3). Περίπου το 60% των φραγμάτων ανή-

κει σε ιδιώτες. Το 2003, καταγράφηκαν 547 μεγάλα φράγματα στην Ιταλία, από τα οποία τα 512 λειτουργούν και τα 

υπόλοιπα 35 βρίσκονταν σε φάση κατασκευής, ενώ τα μικρά φράγματα ήταν πάνω από 8000.  

Η αρμόδια αρχή για τα μεγάλα φράγματα είναι η Εθνική Αρχή Φραγμάτων και για τα μικρότερα φράγματα είναι οι Πε-

ριφέρειες (η Ιταλία χωρίζεται σε 21 περιφέρειες), με αποτέλεσμα η νομοθετική κατάσταση να μην είναι ομοιογενής και 

να διαφέρει σημαντικά από Περιφέρεια σε Περιφέρεια. Η ιταλική νομοθεσία για την ασφάλεια των μεγάλων φραγμάτων 

δεν εφαρμόζει την μεθοδολογία της ανάλυσης της διακινδύνευσης αλλά βασίζεται σε εμπειρικά κριτήρια σχεδιασμού. Η 

υφιστάμενη νομοθεσία διακρίνεται σε δύο μέρη· το πρώτο μέρος (εκδόθηκε το 1954) αφορά τις διοικητικές διαδικασίες 

και το δεύτερο μέρος (εκδόθηκε το 1984), υπό τον τίτλο «Τεχνικοί Κανονισμοί», προσδιορίζει όλες τις τεχνικές προδια-

γραφές για το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός φράγματος· προσδιορισμός των στατικών και δυναμικών φορτίων, 

συνδυασμοί φορτίσεων, συντελεστές ασφαλείας, ελάχιστο ελεύθερο ύψος κ.τ.λ. 

Νορβηγία 

Η νομοθεσία για την ασφάλεια φραγμάτων ισχύει για όλα τα φράγματα στη Νορβηγία, ανεξάρτητα από τον σκοπό του 

φράγματος, και οι απαιτήσεις σχεδιασμού έως ένα βαθμό συναρτώνται με τις κατηγορίες των συνεπειών από την α-

στοχία του φράγματος. Τα φράγματα με όγκο ταμιευτήρα V <10.000 m3 και ύψος φράγματος H <2 m θεωρούνται ότι 

ανήκουν στην κατηγορία συνεπειών 0 (ασήμαντες ζημιές). Τα κριτήρια για την εκτίμηση των συνεπειών αστοχίας ενός 

φράγματος φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 5. Κριτήρια εκτίμησης συνεπειών από αστοχία φράγματος στη Νορβηγία 

Κατηγορία 

συνεπειών από α-

στοχία φράγματος 

Αριθμός κατα-

κλυσμένων 

κτηρίων 

Υποδομή 
Περιβάλλον/λοιπές υλικές ζη-

μιές 

4 > 150   

3 21 - 150 

Δρόμος/ Σιδηρόδρομος μεγάλης κυκλοφορίας, 

ή άλλη υποδομή πολύ υψηλής σπουδαιότη-

τας για τη δημόσια υγεία 

Εκτεταμένη ζημιά σε περιοχές 

πολύ σημαντικής περιβαλλοντι-

κής/υλικής αξίας 

2 1 - 20 

Δρόμος/ Σιδηρόδρομος μέτριας κυκλοφορίας 

ή άλλη υποδομή υψηλής σπουδαιότητας για 

τη δημόσια υγεία 

Εκτεταμένη ζημιά σε περιοχές 

σημαντικής περιβαλλοντι-

κής/υλικής αξίας 

1 < 1 
Δρόμος μικρής κυκλοφορίας ή άλλη υποδομή 

μέσης σπουδαιότητας για τη δημόσια υγεία 

Ζημιά σε περιοχές με περιβαλλο-

ντική/υλική αξία 
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Κατά το έτος 2012 είχαν καταγραφεί περίπου 3100 φράγματα, από τα οποία τα 341 είναι μεγάλα φράγματα (H>15 m). 

Περίπου 370 φράγματα ανήκουν στις τάξεις 3 και 4. Περίπου 150 φράγματα δεν έχουν καταγραφεί ακόμη, όπως επίσης 

και πολλά από τα μικρά φράγματα. 

Η νομοθεσία για την ασφάλεια φραγμάτων περιλαμβάνει προσδιορισμό των συνδυασμών φορτίσεων, συντελεστών 

ασφαλείας, ελεύθερου ύψους, της λειτουργίας του υπερχειλιστή και των θυροφραγμάτων, της παρακολούθησης κατά 

την κατασκευή και λειτουργία κ.τ.λ. Η νομοθεσία περιλαμβάνει λεπτομερείς απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και τη λει-

τουργία των διαφορετικών τύπων φράγματος και για διαφορετικές κατηγορίες συνεπειών. 

Πορτογαλία 

Η νομοθεσία για την ασφάλεια φραγμάτων ισχύει για φράγματα: 

α) με ύψος H > 15 m  

β) με όγκο ταμιευτήρα V > 100.000 hm3 

γ) για μικρότερα φράγματα, των οποίων η αστοχία θα προκαλούσε μεγάλου μεγέθους ζημιά στην κατακλυζόμενη ζώνη. 

Η σχετική νομοθεσία απαρτίζεται από τέσσερις κώδικες οι οποίοι προσδιορίζουν όλα τα κριτήρια και τις προδιαγραφές 

που αφορούν στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την παρακολούθηση και την επιθεώρηση των φραγμά-

των. Σε ένα σύνολο Κανονισμών και Κωδίκων Πρακτικής για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την επιθεώρηση 

των φραγμάτων, εμπεριέχεται και η μεθοδολογία για την εκτίμηση της ασφάλειας υφιστάμενων φραγμάτων. Τα φράγ-

ματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τις εκτιμώμενες δυνητικές συνέπειες που θέτει το φράγμα και την 

απόδοσή τους βάσει ενός δείκτη συνεπειών που λαμβάνει υπόψη του τρεις παραμέτρους: περιβαλλοντικές συνθήκες, 

κατάσταση φράγματος και οικονομικές συνθήκες. 

Γενικά, οι σχετικοί κανονισμοί στην Πορτογαλία δίνουν προδιαγραφές που σχετίζονται με συγκεκριμένα αντικείμενα 

που αφορούν μέρη του φράγματος, όπως είναι η θεμελίωση και οι υπερχειλιστές. Ωστόσο οι προδιαγραφές δεν είναι 

συγκεκριμένες. Επιπλέον, οι κανονισμοί διευκρινίζουν τις απαιτήσεις για τα περιεχόμενα του φάκελου μελέτης φράγμα-

τος, προκειμένου να εγκριθεί. 

Ισπανία 

Η νομοθεσία για την ασφάλεια φραγμάτων ισχύει για φράγματα: 

α) με ύψος H > 15 m, ή 

β) με ύψος 15 m > H > 10 m και όγκο ταμιευτήρα V > 1.000.000 hm3 

Οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για τη μελέτη ενός φράγματος, την κατασκευή και την πρώτη πλήρωση, περιγρά-

φουν τα γενικής φύσεως αντικείμενα (χρήση ταμιευτήρα, κλίμα, γεωλογία, σεισμολογία), τα εξειδικευμένα αντικείμενα 

(πλημμύρα σχεδιασμού, υπολογισμοί κατασκευών) και τις περιβαλλοντικές μελέτες (πληθυσμός υπό κατάκλυση, ποιό-

τητα νερού, στερεοπαροχή κ.τ.λ.), που θα πρέπει να περιλαμβάνει η μελέτη ενός φράγματος. 

Η Ισπανική Εθνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (SPANCOLD) συνεισφέρει στην παραπάνω διαδικασία μέσω των 

τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών για συγκεκριμένα αντικείμενα. 

Ρουμανία 

Η νομοθεσία για την ασφάλεια φραγμάτων ισχύει για φράγματα που ταξινομούνται σύμφωνα με τις κατηγορίες του Πί-

νακα 6: 
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Πίνακας 6.  Σύστημα κατηγοριοποίησης φραγμάτων βάσει των χαρακτηριστικών τους, στη Ρουμανία 

Κατηγορία Ύψος Φράγματος (m) 
Όγκος Ταμιευτήρα 

(hm3) 

1 H >= 100 V >=500 

2 25 <= H <=100 20 <= V <=500 

3 10 <= H <=25 1 <= V <=20 

4 H <= 10 V < 1 

 

Οι κρατικές προδιαγραφές ορίζουν τα περιεχόμενα της μελέτης ενός φράγματος και μερικούς κανόνες για το σχεδιασμό 

(παροχετευτικότητα υπερχειλιστή, ανθεκτικότητα έναντι σεισμικών φαινομένων κ.τ.λ.). Για παράδειγμα, ο υπερχειλιστής 

θα μελετηθεί με βάση την πλημμύρα σχεδιασμού και την ευστάθεια του φράγματος, οι δε πιθανότητες υπέρβασης της 

πλημμύρας σχεδιασμού εξαρτώνται από την κατηγορία που ανήκει το φράγμα. 

Φινλανδία 

Ο νόμος περί ασφάλειας των φραγμάτων εφαρμόζεται σε όλα τα φράγματα ανεξάρτητα από το ύψος τους. Η κατηγο-

ριοποίηση των φραγμάτων έχει γίνει με βάση τον εμπειρικό προσδιορισμό των δυνητικών συνεπειών κατάντη του 

φράγματος σε περίπτωση αστοχίας αυτού. 

Πίνακας 7. Σύστημα κατηγοριοποίησης φραγμάτων στη Φινλανδία βάσει των δυνητικών συνεπειών αυτών 

Κατηγορία 
Δυνητικές συνέπειες κατάντη φράγμα-

τος 

1 
Απώλεια ανθρώπινης ζωής ή σημαντικό 

κόστος στο περιβάλλον ή σε υλικές αξίες 

2 

Ενδεχόμενη απώλεια ανθρώπινης ζωής 

ή μεγαλύτερη από ασήμαντη ζημιά στο 

περιβάλλον ή σε υλικές αξίες 

3 
Ασήμαντη ζημιά στο περιβάλλον ή σε υ-

λικές αξίες 

 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση γίνεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία βασίζεται στη μελέτη που έχει υπο-

βάλλει ο ιδιοκτήτης του φράγματος. Εάν η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι το φράγμα δεν συνιστά κίνδυνο για τα κατάντη, 

τότε το φράγμα δεν κατηγοριοποιείται. Ο ιδιοκτήτης του φράγματος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή κατάσταση του 

φράγματος κατά τη διάρκεια όλης της ζωής του έργου.  

Η νομοθεσία για την ασφάλεια φραγμάτων προβλέπει την επιλογή πλημμύρας σχεδιασμού σύμφωνα με τον Πίνακα 8.  
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Πίνακας 8. Επιλογή πλημμύρας σχεδιασμού βάσει της κατηγοριοποίησης φραγμάτων στην Φινλανδία 

Κατηγορία 

Περίοδος επαναφοράς 

πλημμύρας σχεδια-

σμού 

1 5.000 – 10.000 

2 500 – 1.000 

3 100 - 500 

 

Για τα φράγματα κατηγορίας 1 θα πρέπει να συνταχθεί επιπλέον έκθεση διόδευσης πλημμυρικού κύματος από υποθε-

τική θραύση φράγματος, καθώς και σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

Γερμανία 

Δεδομένου ότι η Γερμανία είναι ομοσπονδιακό κράτος, κάθε κρατίδιο έχει τη δική νομοθεσία περί υδατικών πόρων. Η 

πληροφορία που παρατίθεται παρακάτω προέρχεται από το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας. Ο νόμος 

περί υδατικών πόρων του κρατιδίου καλύπτει όλα τα φράγματα άνω των 5 m ύψους και 100.000 m3 χωρητικότητας. Ο 

νόμος ορίζει έξη διαφορετικούς τύπους φράγματος σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα. Η τεχνική προδιαγραφή DIN 

19700 λαμβάνεται υπόψη από όλα τα κρατίδια της Γερμανίας, μαζί με πρόσθετες οδηγίες. Δεν υπάρχει κατηγοριοποίη-

ση βάσει αξιολόγησης των δυνητικών συνεπειών. 

Πίνακας 9. Τύποι φραγμάτων στη Γερμανία 

Τύποι φραγμάτων 

Προδιαγραφές νόμου περί υδάτων 

κρατιδίου Β. Ρηνανίας - Βεστφαλίας 

DIN19700 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

H > 5 m και V > 100.000 m3 Όλα τα φράγματα 

Τύπος 1: φράγματα και αναβαθμοί Μέρος 10: όλα τα φράγματα 

Τύπος 2: φράγματα τελμάτων (εσωπο-

τάμια) 
Μέρος 11: ταμιευτήρες 

Τύπος 3: μέτρα ασφαλείας όπως ο τύ-

πος 1 

Μέρος 12: αντιπλημμυρικοί 

ταμιευτήρες 

Τύπος 4: αντιπλημμυρικοί ταμιευτήρες Μέρος 13: αναβαθμοί 

Τύπος 5: αντλητικοί ταμιευτήρες 
Μέρος 14: αντλητικοί ταμιευ-

τήρες 

Τύπος 6: φράγματα τελμάτων (εξωπο-

τάμια) 
Μέρος 15: φράγματα τελμάτων 

 

Σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, ο προσδιορισμός της πλημμύρας σχεδιασμού εξαρτάται από τον τύπο του 

φράγματος και έχει μέγιστη περίοδο επαναφοράς τα 1000 έτη. Ωστόσο, ο υπολογισμός του ελεύθερου ύψους θα πρέπει 

να γίνει λαμβάνοντας υπόψη και την Πιθανή Μέγιστη Πλημμύρα.  
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Ολλανδία 

Δεν υπάρχουν κανονισμοί ή σχετική νομοθεσία ειδικά για τα φράγματα, εκτός από συγκεκριμένους συντελεστές ασφα-

λείας που αφορούν στα αντιπλημμυρικά αναχώματα και αντιστοιχούν σε πλημμυρικές συχνότητες από 1/250 έως 

1/10.000 ανάλογα με το εάν αναφέρονται σε ανάντη τμήματα των λεκανών απορροής ή σε πυκνοκατοικημένες περιοχές 

στα κατάντη τμήματα των λεκανών. 

Κύπρος 

Δεν υπάρχουν εθνικοί κανονισμοί σχετικοί με τις πλημμύρες σχεδιασμού. 

Ηνωμένο Βασίλειο  

Το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην ασφάλεια φραγμάτων στη Μεγάλη Βρετανία εκδόθηκε για 

πρώτη φορά από το Ινστιτούτο των Πολιτικών Μηχανικών το 1978 με τον τίτλο « Πλημμύρες και Ασφάλεια Ταμιευτήρων 

– Ένας Οδηγός για Μηχανικούς» (Institution of Civil Engineers, 1978). Είχε προταθεί ο Οδηγός αυτός να επικαιροποιεί-

ται κάθε 10 χρόνια και, εάν χρειάζεται, να αναθεωρείται το περιεχόμενό του.  

Σύμφωνα την επικαιροποίηση του Οδηγού το 1996 (ICE, 1996), το προτεινόμενο σύστημα ταξινόμησης των φραγμά-

των, το οποίο διακρίνει τέσσερις (4) κατηγορίες φραγμάτων και παρουσιάζεται στον Πίνακας 10, καταλήγει ενδεικτικά 

στον βαθμό ασφαλείας που απαιτείται σε ένα φράγμα και στις δυνητικές αρνητικές συνέπειες της αστοχίας ενός φράγ-

ματος.  

Σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υιοθετήσει την πιο σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση της ανάλυσης διακινδύνευ-

σης πλημμύρας και την έχει ενσωματώσει στην νομοθεσία περί ασφάλειας φραγμάτων. Η πρόταση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (DEFRA, 2002), για ενσωμάτωση στο 

Νόμο περί φραγμάτων (HMSO, 1975) ενός ολοκληρωμένου συστήματος που βασίζεται στην ανάλυση της διακινδύνευ-

σης από πλημμύρα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1. Επιθεώρηση φράγματος και περιβάλλοντος χώρου, προσδιορισμός βασικών χαρακτηριστικών. 

2. Επιλογή μηχανισμών αστοχίας (α) που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να προκαλέσουν αστοχία στο υπό ε-

ξέταση φράγμα και (β) για τους οποίους οι ετήσιες πιθανότητες εμφάνισης μπορούν να εκτιμηθούν.   

3. Εκτίμηση των ετήσιων πιθανοτήτων αστοχίας λόγω εξωτερικών απειλών και λόγω εσωτερικών απειλών. 

4. Εκτίμηση της συνολικής ετήσιας πιθανότητας αστοχίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ένας πρόσθετος έλεγ-

χος εάν η εκτίμηση είναι λογική, βάσει εμπειρίας του Αξιολογητή – Μηχανικού. 

5. Εκτίμηση υδρογραφήματος πλημμυρικού κύματος από θραύση φράγματος και των υδρογραφημάτων σε αρκε-

τή απόσταση κατάντη της θέσης φράγματος. 

6. Αξιολόγηση των συνεπειών από τη θραύση φράγματος·  εκτίμηση του πληθυσμού υπό δυνητική απειλή, και 

των ενδεχόμενων απωλειών ανθρώπινης ζωής. 

7. Αξιολόγηση της υλικής ζημιάς και της οικονομικής απώλειας. 

8. Απόδοση Κατηγορίας Κινδύνου. 

9. Εκτίμηση Διακινδύνευσης = πιθανότητα αστοχίας x συνέπειες 

10. Ανεκτικότητα στην εκτιμώμενη συνολική ετήσια διακινδύνευση σε σχέση με κοινωνικά κριτήρια. Μη αποδεκτή, 

ευρέως αποδεκτή, ή οριακά αποδεκτή. 

11. Αξιολόγηση του βαθμού αποδοχής της διακινδύνευσης. Περιλαμβάνει αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων της 

ανάλυσης ως προς την αξιοπιστία τους βάσει της εμπειρίας και της γνώσης του Αξιολογητή – Μηχανικού. 

Το σύστημα αυτό παρέχει το πλαίσιο λήψης αποφάσεων από ομάδα εμπειρογνωμόνων μηχανικών για την εκτίμηση 

της συνολικής ετήσιας πιθανότητας εμφάνισης όλων των πιθανών μηχανισμών αστοχίας ενός υπό εξέταση φράγματος 

και των επακόλουθων συνεπειών της αστοχίας αυτού. 
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Πίνακας 10. Σύστημα κατηγοριοποίησης φραγμάτων βάσει της επικαιροποίησης του Νόμου περί Φραγμάτων, το 1996, Μ. Βρετανία 

Κατηγορία 

φράγματος 

Δυνητικές συνέπειες της αστο-

χίας φράγματος 

Αρχικές συνθήκες στον τα-

μιευτήρα 

Πλημμύρα Σχεδιασμού 

Τιμές προβλεπόμενης δράσης ανέμου 

και ελάχιστης αναρρίχησης κύματος Γενικό Πρότυπο 

Ελάχιστη απαίτηση εάν η 

υπερπήδηση είναι ανεκτή 

 

A 

Όταν ένα ρήγμα μπορεί να θέσει 

σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στις 

κατάντη του φράγματος κοινότη-

τες 

Υπερχείλιση με τη μέση υπε-

ρετήσια παροχή 

Πιθανή Μέγιστη Πλημμύ-

ρα (ΠΜΠ) 

Πλημμύρα περιόδου επανα-

φοράς 10.000 ετών 

Ετησίως μέση, μέγιστη ωριαία ταχύτητα 

ανέμου 

Αναρρίχηση κύματος όχι μικρότερη από 

0,6 m 
B 

Όταν ένα ρήγμα 

(i) μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 

ανθρώπινες ζωές αλλά όχι 

κοινότητα 

(ii) μπορεί να έχει ως αποτέλε-

σμα εκτεταμένες υλικές ζη-

μιές 

Οριακά πλήρης ταμιευτήρας 

(δηλ. χωρίς υπερχείλιση) 

Πλημμύρα περιόδου επα-

ναφοράς 10.000 ετών 

Πλημμύρα περιόδου επανα-

φοράς 1.000 ετών 

Γ 

Όταν ένα ρήγμα μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα ασήμαντο κίνδυ-

νο για την ανθρώπινη ζωή και 

περιορισμένες ζημιές 

Οριακά πλήρης ταμιευτήρας 

(δηλ. χωρίς υπερχείλιση) 

Πλημμύρα περιόδου επα-

ναφοράς 1.000 ετών 

Πλημμύρα περιόδου επανα-

φοράς 150 ετών 

Ετησίως μέση, μέγιστη ωριαία ταχύτητα 

ανέμου 

Αναρρίχηση κύματος όχι μικρότερη από 

0,4 m 

Δ 

Ειδικές περιπτώσεις όπου  δεν 

προβλέπεται απώλεια ανθρώπι-

νης ζωής λόγω αστοχίας φράγμα-

τος και η υλική ζημιά που μπορεί 

να προκληθεί είναι πολύ περιο-

ρισμένη. 

Υπερχείλιση με τη μέση υπε-

ρετήσια παροχή 

Πλημμύρα περιόδου επα-

ναφοράς 150 ετών 
Μη  εφαρμόσιμο 

Ετησίως μέση, μέγιστη ωριαία ταχύτητα 

ανέμου 

Αναρρίχηση κύματος όχι μικρότερη από 

0,3 m 
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Νόμος περί Φραγμάτων 2011 (Σκωτία) 

Ο νόμος αυτός (HMSO, 2011) έχει θεσπιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αλλαγή της μετάβασης από ένα καθε-

στώς που λάμβανε υπόψη μόνο την χωρητικότητα ενός ταμιευτήρα (ίσχυε μόνο για ταμιευτήρες με χωρητικότητα μεγα-

λύτερη από 25.000 m3), σε μια προσέγγιση που βασίζεται στην ανάλυση διακινδύνευσης. Σύμφωνα με το νέο νομοθε-

τικό πλαίσιο, όλοι οι ταμιευτήρες με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 10.000 m3 απαιτείται να καταγράφονται σε κατάλο-

γο της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας της Σκωτίας (Scottish Environmental Protection Agency – SEPA).  

Η υπηρεσία αυτή στη συνέχεια ταξινομεί κάθε φράγμα ανάλογα με τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες (απώλεια ανθρώ-

πινης ζωής, καταστροφή σε ιδιοκτησία ή ζημιά σε ζωτικής σημασίας υποδομή) που εκτιμάται ότι θα συμβούν σε περί-

πτωση αστοχίας του φράγματος. Επίσης, στην ταξινόμηση λαμβάνεται υπόψη και η πιθανότητα αστοχίας του φράγμα-

τος. Με βάση τα κριτήρια αυτά, η Υπηρεσία ταξινομεί τους ταμιευτήρες σε «υψηλού», «μεσαίου» και «χαμηλού» δυνη-

τικού κινδύνου. Προφανώς οι θέσεις εκείνες των φραγμάτων που ταξινομούνται ως «υψηλού» κινδύνου, θα πρέπει να 

έχουν στο σχεδιασμό μεγαλύτερο περιθώριο ρύθμισης και ελέγχου σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του «μεσαίου» και 

«χαμηλού» κινδύνου. Η ταξινόμηση των φραγμάτων βάσει της κατηγορίας δυνητικού κινδύνου θα πρέπει να επαναξιο-

λογείται κάθε 6 χρόνια ώστε να συμφωνεί με το Νόμο περί Διαχείρισης Πλημμυρών στη Σκωτία (HMSO, 2009). Με αυ-

τόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι στην ταξινόμηση θα χρησιμοποιείται η πιο επικαιροποιημένη πληροφορία. 

Βουλγαρία  

Ο εθνικός κανονισμός προσδιορισμού της πλημμύρας σχεδιασμού βασίζεται στους κανονισμούς και τις τεχνικές προ-

διαγραφές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τα φράγματα διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες κατασκευής (CLASS 

I, II, III, IV) και η αντιστοίχιση των κατηγοριών με το μέγεθος πλημμύρας σχεδιασμού φαίνεται στον πίνακα που ακο-

λουθεί. 

Πίνακας 11. Συνιστώμενα κριτήρια ασφάλειας φραγμάτων, Βουλγαρία (Grishin, 1979) 

Κατηγορία 

φράγματος 

Πλημμύρα σχεδιασμού (περίοδος 

επαναφοράς) 
Πρόβλεψη ελεύθερου ύψους 

Ι 10.000 έτη 

Ανωτάτη στάθμη πλημμύρας και αναρρίχηση κύματος 

πιθανότητας εμφάνισης 50% + 

Ανεμογενής υπερύψωση + 

Ελεύθερο ύψος >= 0,5 m 

ΙΙ 1.000 έτη 

Ανωτάτη στάθμη πλημμύρας και αναρρίχηση κύματος 

πιθανότητας εμφάνισης 50% + 

Ανεμογενής υπερύψωση + 

Ελεύθερο ύψος >= 0,5 m 

ΙΙΙ 200 έτη 

Ανωτάτη στάθμη λειτουργίας και αναρρίχηση κύματος 

πιθανότητας εμφάνισης 1% + 

Ανεμογενής υπερύψωση + 

Ελεύθερο ύψος >= 0,5 m 

ΙV 100 έτη 

Ανωτάτη στάθμη λειτουργίας και αναρρίχηση κύματος 

πιθανότητας εμφάνισης 1% + 

Ανεμογενής υπερύψωση + 

Ελεύθερο ύψος >= 0,5 m 
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ΗΠΑ  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, μετά από μια σειρά από αστοχίες φραγμάτων (μεταξύ των οποίων στα φράγματα Buf-

falo Creek – Δυτική Βιρτζίνια 1972 και Canyon Lake – Βόρεια Ντακότα 1972), οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές απώ-

λειες ανθρωπίνων ζωών, θεσπίστηκε από το Κογκρέσο ο Εθνικός Νόμος Επιθεώρησης Φραγμάτων PL 92-367 (USA 

Congress, 1972). Την εποχή εκείνη ακόμα, πολλές Πολιτείες δεν διέθεταν νομοθεσία για την ασφάλεια των φραγμάτων 

και πολλές φορές δεν απαιτούσαν την ανασκόπηση του σχεδιασμού πριν την κατασκευή, την επιθεώρηση της κατα-

σκευής, ή την επιθεώρηση του τελειωμένου έργου. Οι περισσότερες Πολιτείες διέθεταν κατά την εν λόγω περίοδο ανε-

παρκή προγράμματα περί ασφαλείας φραγμάτων, τα οποία χαρακτηρίζονταν από μια μεγάλη ποικιλία πρακτικών, κα-

νονισμών και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που ήταν υπεύθυνες για την ασφάλεια των φραγμάτων. Οι απώλειες αν-

θρωπίνων ζωών που ακολούθησαν ξανά από αστοχίες φραγμάτων (Φράγμα Teton στο Idaho το 1976, Φράγμα Kelly 

Barnes στη Georgia το 1977 και το  Φράγμα Laurel Run στην Pennsylvania το 1977) έδωσαν σημαντική ώθηση για την 

εφαρμογή του Νόμου Επιθεώρησης Φραγμάτων PL 92-367.  

Το Κογκρέσο, σε μια προσπάθεια για συντονισμό των ενεργειών που αποσκοπούν στην ασφάλεια των φραγμάτων, ε-

πιφόρτισε το Σώμα Μηχανικών του Αμερικανικού Στρατού (USACE) με την εφαρμογή των προβλέψεων του Νόμου PL 

92-367, στις οποίες περιλαμβανόταν, εκτός από την εκτέλεση του εθνικού προγράμματος επιθεώρησης,  μια σειρά δια-

τάξεων για την απογραφή όλων των φραγμάτων των ΗΠΑ, με επισκόπηση των γενομένων επιθεωρήσεων του καθενός, 

και η κατάρτιση συστάσεων για ένα αναλυτικό πρόγραμμα επιθεώρησης με αναφορά στις αρμοδιότητες των εμπλεκο-

μένων ομοσπονδιακών, πολιτειακών, αυτοδιοικητικών, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Λόγω της μεγάλης κλίμακας 

του προγράμματος, το Σώμα Μηχανικών ανέπτυξε ένα σύστημα ταξινόμησης για να ελέγχεται η επάρκεια των υπερχει-

λιστών. Με αφορμή την εφαρμογή αυτού του νόμου, πολλές Πολιτείες υιοθέτησαν για πρώτη φορά κανονισμούς ασφα-

λείας φραγμάτων. Τελικά, μετά την επιθεώρηση που διεξήγαγε η USACE μεταξύ 1978 και 1981 και όσον αφορά την τα-

ξινόμηση των φραγμάτων και τα κριτήρια σχεδιασμού των υπερχειλιστών, άλλες Πολιτείες είχαν υιοθετήσει τα προβλε-

πόμενα στο εν λόγω πρόγραμμα επιθεώρησης, άλλες είχαν υιοθετήσει τα πρότυπα της Υπηρεσίας Προστασίας Φυσι-

κών Πόρων (NRCS, πρώην  SCS) και άλλες τα πρότυπα της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων (Bureau of Reclamation). 

Την κατάσταση περιέπλεκε περαιτέρω η διάκριση των κριτηρίων μεταξύ υφισταμένων και νέων φραγμάτων και η εφαρ-

μογή διαφορετικών παραδοχών όσον αφορά την καταιγίδα σχεδιασμού, τις αρχικές συνθήκες της λεκάνης και του τα-

μιευτήρα, και διαφορετικών απαιτήσεων ελευθέρου ύψους. 

Το 1979, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (FEMA) και η Διϋπηρεσιακή Επιτροπή για την Ασφάλεια 

των Φραγμάτων (ICODS) εξέδωσαν τις «Ομοσπονδιακές Οδηγίες για την Ασφάλεια των Φραγμάτων» (FEMA, 1979), 

όπου περιέχονταν οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που είχαν υπό την κυριότητά 

τους φράγματα. Αναφορικά με τις πλημμύρες, οι οδηγίες αυτές υποστήριζαν τη χρήση της ανάλυσης διακινδύνευσης. 

Ιδιαιτέρως, όπου ήταν δυνατή η απώλεια ανθρώπινης ζωής ή μεγάλων υλικών ζημιών, το κριτήριο επιλογής της πλημ-

μύρας σχεδιασμού ήταν ότι η πιθανότητα υπέρβασής της θα έπρεπε να είναι πρακτικώς μηδενική. Πολλοί ερμήνευσαν 

ότι η παραπάνω πλημμύρα σχεδιασμού ήταν η ΠΜΠ. Κάποιοι μηχανικοί και πολιτειακές ρυθμιστικές αρχές υποστήρι-

ξαν το συγκεκριμένο πρότυπο, ενώ άλλοι υποστήριξαν την άποψη ότι, αν και η ΠΜΠ υπολογίζεται εύκολα, επειδή δεν 

βασίζεται σε ανάλυση διακινδύνευσης, ήταν πιθανό να εκτρέψει κρίσιμους πόρους από την αντιμετώπιση άλλων τύ-

πων δυνητικής αστοχίας που θα ήταν πιο πιθανό να υποστεί το έργο και να προκαλέσει απώλειες ανθρωπίνων ζωών. 

Το 1986 η FEMA δημοσίευσε τις «Ομοσπονδιακές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Επιλογή και Διόδευση των Πλημ-

μυρών Σχεδιασμού Φραγμάτων» (FEMA, 1986), συμπληρωματικές των «Οδηγιών για την Ασφάλεια των Φραγμάτων». 

Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς του κειμένου ήταν να ενισχύσει τη συμβατότητα των εφαρμοζομένων κριτηρίων 

σε όλη τη χώρα. Ακολούθησαν πολλά ακόμη κείμενα σχετικά με την υδρολογική ασφάλεια των φραγμάτων, από υπη-

ρεσίες όπως η FEMA , η Ένωση των Πολιτικών Μηχανικών των ΗΠΑ (ASCE) και το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών (NRC). 

Αυτά τα κείμενα περιλάμβαναν πολυάριθμες συστάσεις που υποστήριζαν εξίσου ντετερμινιστικές προσεγγίσεις όσο και 

προσεγγίσεις που βασίζονταν στην ανάλυση της διακινδύνευσης για το σχεδιασμό των υπερχειλιστών. Επίσης, εντό-

πιζαν αρκετές ασυμφωνίες κατά την πρακτική εφαρμογή. 
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Τις περασμένες δύο δεκαετίες σημειώθηκε πρόοδος στην ανάπτυξη κι εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης διακινδύνευ-

σης για την επιλογή της πλημμύρας σχεδιασμού. Το 1994,  μία Υποεπιτροπή της ICODS ξεκίνησε την επικαιροποίηση 

των Κατευθυντήριων Γραμμών ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις ασφαλείας φραγμάτων. Επιπλέον, άλλη 

Υποεπιτροπή της ICODS ανέπτυξε μια νέα κατευθυντήρια γραμμή με τίτλο "Σύστημα Ταξινόμησης Δυνητικού Κινδύνου 

για τα φράγματα" (FEMA/ICODS, 1998). Το 1996 θεσπίστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφαλείας για τα Φράγματα και το 

1998 ακολούθησε και νέα επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών, διαδικασία η οποία γίνεται σε τακτικά χρονι-

κά διαστήματα από τότε. 

Η Αμερικανική Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (USBR) φαίνεται να αποτελεί την πρώτη υπηρεσία που εφαρμόζει μια 

μορφή ανάλυσης διακινδύνευσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής της κατάλληλης πλημμύρας σχεδιασμού. 

Αρχικά, το 1995 η εν λόγω υπηρεσία υιοθέτησε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με εκτίμηση της διακινδύνευσης ως 

το βασικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων που αφορούσαν στην ασφάλεια των φραγμάτων. Το 1997 η USACE συ-

μπλήρωσε τη δική της πολιτική επιλογής πλημμύρας σχεδιασμού με μία αυξητική διαδικασία εκτίμησης των συνεπειών, 

ώστε να παράσχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση των οφελών από τον μετριασμό των κινδύνων που παρουσιάζονται 

εξ αιτίας υδρολογικών ελλείψεων. Η αυστηρή χρήση του καθιερωμένου προτύπου μιας πλημμύρας σχεδιασμού επιλε-

γόμενης βάσει κριτηρίων, συμπληρώθηκε έτσι ώστε να παρέχεται μια ανάλυση κόστους – οφέλους του σχεδιασμού, σε 

σύγκριση με μια μικρότερη πλημμύρα, καθώς και αναγνώριση του γεγονότος ότι ένα φράγμα σχεδιασμένο να περνά 

την ΠΜΠ δεν είναι μηδενικής διακινδύνευσης (Eiker et al., 1998). Η αναθεωρημένη πολιτική της USACE ήταν ένα βήμα 

προς την κατεύθυνση της ανάλυσης διακινδύνευσης, διατηρώντας ταυτόχρονα το καθιερωμένο τεχνικό πρότυπο να 

απαιτείται η ικανότητα ασφαλούς διέλευσης της πλημμύρας που επιλέγεται βάσει κριτηρίων. Το 1998 η FEMA δημοσί-

ευσε την αρχική έκδοση για την «Επιλογή και Διόδευση της Πλημμύρας Σχεδιασμού Φραγμάτων» που επέτρεπε στις 

ομοσπονδιακές υπηρεσίες να χρησιμοποιήσουν την ανάλυση προσθέτων συνεπειών ή άλλες αναλύσεις που λαμβά-

νουν υπόψη τη διακινδύνευση, για τον υπολογισμό της κατάλληλης πλημμύρας σχεδιασμού (FEMA, 1998). 

Σήμερα, πολλοί ειδικοί στις ΗΠΑ θεωρούν ότι η τυπική μεθοδολογία ανάλυσης διακινδύνευσης, που έχει υιοθετηθεί 

από τις ηγετικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, είναι ένας χρήσιμος τρόπος αξιολόγησης της ασφάλειας των φραγμάτων, 

διότι υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες των φραγμάτων να διερευνούν τους δυνατούς τρόπους αστοχίας και τις συνέπειες αυ-

τών, να εντοπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους, και να λαμβάνουν υπόψη τις αβεβαιότητες με τρόπο άμεσο. Από την 

άλλη πλευρά, η παραδοσιακή προσέγγιση που βασίζεται σε πρότυπα, παραμένει δημοφιλής για την πλειοψηφία των 

πολιτειακών ρυθμιστικών οργανισμών. Τα ντετερμινιστικά πρότυπα λαμβάνουν συνήθως μια συντηρητική προσέγγιση, 

είναι ευκόλως αντιληπτά, ευνοούν τη διεξαγωγή αξιολογήσεων σχετικώς μικρού κόστους και διευκολύνουν την περι-

γραφή της κατάστασης των φραγμάτων σε σχέση με τα πρότυπα. Οι μέθοδοι ανάλυσης διακινδύνευσης απαιτούν εκτι-

μήσεις των πιθανοτήτων για ακραία πλημμυρικά γεγονότα που βασίζονται σε περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα και σε 

τεχνικές που δεν είναι επιδεκτικές των παραδοσιακών στατιστικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται στην Υδρολογία. 

Η ανάλυση διακινδύνευσης ωστόσο, αξιολογεί ρητά το βαθμό της εμπιστοσύνης τόσο του μεγέθους της πλημμύρας 

σχεδιασμού όσο και της πιθανότητας εμφάνισής της, πράγμα το οποίον είναι συνεπές με τις ομοσπονδιακές οδηγίες 

(FEMA, 2013). 

Όσον αφορά στο σύστημα κατηγοριοποίησης δυνητικών συνεπειών των ΗΠΑ, το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον και 

για την παρούσα εργασία, σε αυτό διακρίνονται τρία επίπεδα κατηγοριοποίησης, «Χαμηλό», «Σημαντικό», και «Υψη-

λό», κατά σειρά αύξησης των δυσμενών συνεπειών κατάντη του φράγματος. Στο σύστημα αυτό, τα κριτήρια σχεδια-

σμού γίνονται πιο συντηρητικά όσο το ενδεχόμενο απώλειας ζωής ή / και οι υλικές ζημιές αυξάνονται. Συγκεκριμένα: 
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Χαμηλό Επίπεδο Δυνητικών Συνεπειών:  Μια αστοχία ή ένας λανθασμένος χειρισμός δεν αποφέρει απώλεια ανθρώπι-

νης ζωής και είναι μικρή η οικονομική ή/και περιβαλλοντική ζημία. Οι απώλειες κυρίως περιορίζονται στην ιδιοκτησία 

του ιδιοκτήτη του Φράγματος. 

Σημαντικό Επίπεδο Δυνητικών Συνεπειών: Μια αστοχία ή ένας λανθασμένος χειρισμός δεν αποφέρει καμία απώλεια 

ανθρώπινης ζωής αλλά μπορεί να προκαλέσει οικονομική ζημία και περιβαλλοντική καταστροφή. Τα φράγματα σε αυτό 

το επίπεδο ταξινόμησης συχνά βρίσκονται σε κατ’ εξοχήν αγροτικές ή γεωργικές εκτάσεις, αλλά επίσης θα μπορούσαν 

να βρίσκονται σε περιοχές με πληθυσμό και σημαντική υποδομή.  

Υψηλό Επίπεδο Δυνητικών Συνεπειών: Μια αστοχία ή ένας λανθασμένος χειρισμός αποφέρει πιθανή απώλεια ανθρώ-

πινης ζωής.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά του συστήματος ταξινόμησης του Εθνικού Προγράμματος 

Ασφαλείας για τα Φράγματα και οι αντίστοιχες απαιτήσεις για την πλημμύρα σχεδιασμού (FEMA, 2013).  

Πίνακας 12. Σύστημα κατηγοριοποίησης φραγμάτων βάσει του δυνητικού κινδύνου στα κατάντη του φράγματος, του 

Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας για τα Φράγματα των ΗΠΑ 

Κατηγορίες 

δυνητικών 

συνεπειών 

Απώλεια ανθρώπινης ζωής 
Οικονομικές και περιβαλλοντι-

κές απώλειες 
Πλημμύρα σχεδιασμού 

Χαμηλές Δεν αναμένεται 
Μικρές και γενικά περιορισμένες 

στον ιδιοκτήτη του φράγματος 
Τ = 100 έτη 

Σημαντικές Δεν αναμένεται Ναι Τ = 1000 έτη 

Υψηλές 
Πιθανώς. Αναμένονται μία ή 

περισσότερες 

Ναι (αλλά όχι απαραίτητο για την 

κατηγοριοποίηση αυτή) 
ΠΜΠ 

 

Εκτός του συστήματος ταξινόμησης του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας για τα Φράγματα, σε κάποιες Πολιτείες ι-

σχύουν επιπλέον κανονισμοί και οδηγίες. Συγκεκριμένα στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον η κατηγοριοποίηση γίνεται με 

βάση τον Πίνακα που ακολουθεί.   



Σχέδιο για τον Καθορισμό Κριτηρίων Επιλογής Πλημμύρας Σχεδιασμού για Φράγματα 

 

 

22 

 

Πίνακας 13. Σύστημα κατηγοριοποίησης φραγμάτων με στόχο την ασφάλεια του φράγματος, Πολιτεία της Ουάσινγκτον 

Κατηγορίες 

δυνητικών συ-

νεπειών 

Επίπεδο 

δυνητικών 

συνεπειών 

Πληθυσμός σε 

κίνδυνο (αριθ-

μός ατόμων) 

Οικονομικές απώλειες. Γενική περιγραφή Περιβαλλοντικές απώλειες 

Χαμηλές 3 0 
Ελάχιστες. Κανένα κατοικημένο κτήριο. Περιορι-

σμένη αγροτική ανάπτυξη. 

Δεν υπάρχουν δηλητηριώδη υλι-

κά στο νερό 

Σημαντικές 2 1 - 6 

Αξιόλογες. 1 ή 2 κατοικημένα κτήρια. Αξιοσημείω-

τες γεωργικές εκτάσεις ή χώροι εργασίας. Δευτε-

ρεύοντες αυτοκινητόδρομοι ή/και σιδηροδρομικές 

γραμμές. 

Περιορισμένη υποβάθμιση της 

ποιότητας του νερού λόγω των 

περιεχομένων του ταμιευτήρα. 

Υψηλές 1C 7 - 30 

Σημαντικές. 3-10 κατοικημένα κτήρια. Χαμηλής πυ-
κνότητας προαστιακή περιοχή με κάποια βιομηχα-
νική και εργασιακή δραστηριότητα. Πρωτεύοντες 
αυτοκινητόδρομοι και σιδηροδρομικές γραμμές. Σοβαρή πιθανότητα υποβάθμισης  

της ποιότητας του νερού από  

τα περιεχόμενο του ταμιευτήρα  

και μακράς διαρκείας  

επιπτώσεις στη ζωή. 

 

Υψηλές 1B 31 - 300 

Ακραίες. 11-100 κατοικημένα κτήρια. Μέσης πυ-

κνότητας προαστιακή περιοχή ή αστική περιοχή με 

συσχετιζόμενη βιομηχανία, ιδιοκτησία και συγκοι-

νωνιακά χαρακτηριστικά. 

Υψηλές 1A > 301 

Ακραίες. Περισσότερα από 100 κατοικημένα κτή-

ρια. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένες πυκνοκατοικημένες 

περιαστικές ή αστικές περιοχές. 

 

Αντίστοιχα, στην Πολιτεία του Κολοράντο η κατηγοριοποίηση γίνεται με μεγαλύτερη περιγραφική λεπτομέρεια, η οποία 

ακολουθεί σε γενικές γραμμές την ίδια κατεύθυνση με τις οδηγίες του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας για τα Φράγ-

ματα. Συνοπτικά αναφέρεται ότι η κατηγοριοποίηση γίνεται σε τέσσερις (4) κατηγορίες σύμφωνα με τις δυσμενείς συ-

νέπειες. Οι κατηγορίες αυτές είναι Υψηλών, Σημαντικών, Χαμηλών και Μηδαμινών Δυνητικών Συνεπειών. Έτσι: 

Υψηλών Δυνητικών Συνεπειών, ορίζεται ένα φράγμα, για το οποίο αναμένεται να προκύψει απώλεια της ανθρώπινης 

ζωής από την αστοχία του. 

Σημαντικών Δυνητικών Συνεπειών, ορίζεται ένα φράγμα, για το οποίο αναμένονται να συμβούν σημαντικές επιπτώσεις, 

αλλά όχι απώλεια ανθρώπινων ζωών από την αστοχία του. 

Χαμηλών Δυνητικών Συνεπειών, ορίζεται ένα φράγμα, για το οποίο δεν αναμένεται απώλεια ανθρώπινης ζωής ούτε 

σημαντικές επιπτώσεις στις δομές και δημόσιες εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται για ένα φράγμα Σημαντικού Κιν-

δύνου, από την αστοχία του.  

Μηδαμινών Δυνητικών Συνεπειών, ορίζεται ένα φράγμα για το οποίο δεν αναμένεται απώλεια  ανθρώπινης ζωής και 

για το οποίο οι υλικές ζημίες περιορίζονται στον ιδιοκτήτη του φράγματος από την αστοχία του. 
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3.1.2  Διοικητική Αρχή για την Ασφάλεια Φραγμάτων και σχετικό νομοθετικό πλαίσιο 

Γαλλία 

Το Υπουργείο Οικολογίας, Ενέργειας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Θάλασσας (MEEDDM) είναι η αρμόδια αρχή για την 

Ασφάλεια Φραγμάτων. Μια επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων συστήνεται επιτόπου για κάθε περίπτωση νέου 

έργου κατασκευής φράγματος ή αποκατάστασης υφιστάμενου φράγματος, όταν πρόκειται για φράγμα υψηλότερο από 

20 m. Ένας μεγάλος αριθμός φραγμάτων ανήκει στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Γαλλίας αλλά υπάρχουν 

και αρκετοί ιδιώτες ιδιοκτήτες φραγμάτων, όπως είναι δήμοι, εταιρείες και γεωργικές ενώσεις. Από το 2010, έχει θεσμο-

θετηθεί επίσημη διαδικασία πιστοποίησης της εμπειρίας των μελετητικών γραφείων που ασχολούνται με το σχεδιασμό 

των φραγμάτων. 

Ιταλία 

Στην Ιταλία διακρίνουμε τις ακόλουθες αρμόδιες αρχές: 

 Εθνική Αρχή Φραγμάτων: Ελέγχει και εγκρίνει όλα τα στάδια μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας που αφο-

ρούν μεγάλα φράγματα. 

 Περιφερειακές Διοικητικές Αρχές: Ελέγχουν και εγκρίνουν όλα τα στάδια μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας 

που αφορούν μικρά φράγματα. 

 Επιτροπή Αποδοχής: Δραστηριοποιείται κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής ενός φράγματος και στη λή-

ξη αυτής. Εκδίδει το τελικό πιστοποιητικό για τη λειτουργία ενός φράγματος. 

Η Αρχή Πολιτικής Προστασίας είναι η υπεύθυνη αρχή για τη διαχείριση ενδεχόμενων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

και τη διάσωση πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο. 

Νορβηγία 

Η αρμόδια αρχή για την έκδοση των κανονισμών ασφαλείας των φραγμάτων είναι το Υπουργείο Πετρελαίου και Ενέρ-

γειας, ενώ η Διεύθυνση Νορβηγικών Υδατικών Πόρων και Ενέργειας (NVE) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την 

εφαρμογή της νομοθεσίας. Αυτό περιλαμβάνει έγκριση της μελέτης και της κατασκευής, επίβλεψη της κατασκευής, και 

παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρησης των φραγμάτων. Επίσης, η ίδια Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη σύ-

νταξη νέων κανονισμών και κατευθυντήριων οδηγιών για την ασφάλεια φραγμάτων. 

Πορτογαλία 

 Οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της ασφάλειας φραγμάτων είναι οι ακόλουθες: 

 Οι ιδιοκτήτες, που έχουν τη ολική ευθύνη για ένα φράγμα. 

 Το Ινστιτούτο Νερού (INAG, I.P.), που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και δρα ως Αρχή Ασφάλειας 

Φραγμάτων έχοντας τη γενική εποπτεία στην επίβλεψη των ιδιοκτητών ως προς τη συμμόρφωσή τους με τους 

Κανονισμούς. 

 Το Εθνικό Εργαστήριο των Πολιτικών Μηχανικών (LNEC), το οποίο παρέχει στην Αρχή τεχνική υποστήριξη 

για επιλεγμένα φράγματα Κατηγορίας Ι (υψηλός δυνητικός κίνδυνος). 

 Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, σε ότι αφορά στην προετοιμασία και εκτέλεση των Σχεδίων Έκτακτης Α-

νάγκης  

 Επιτροπή Ασφάλειας Φραγμάτων (Dam Safety Commission - CSB), η οποία αναλύει τη συνολική πρόοδο της 

ασφάλειας των φραγμάτων στην Πορτογαλία και γνωμοδοτεί για τις όποιες διαφωνίες / παράπονα έχουν οι ι-

διοκτήτες με τις αποφάσεις της Αρχής. 
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3.2 Συγκριτική αξιολόγηση Εθνικών Κανονισμών  

Από τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών κανονισμών ασφάλειας προκύπτει ότι, σε όλους τους κανονισμούς, ο ιδιο-

κτήτης του φράγματος είναι και ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια του έργου. Επίσης, φαίνεται ότι τα περιεχόμενα 

των εκθέσεων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή την αποκατάσταση ενός φράγματος είναι λίγο πο-

λύ κοινά σε όλα τα κράτη. Ωστόσο, λίγα μόνο κράτη προσδιορίζουν την χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογιών για τον 

σχεδιασμό και τον υπολογισμό μεγεθών σχεδιασμού, θέτοντας περιορισμούς στα μεγέθη. Οι περισσότεροι κανονισμοί, 

σε συνεργασία με την αρχή πολιτικής προστασίας, χρησιμοποιούν κριτήρια είτε σχετικά με τις δυνητικές συνέπειες σε 

περίπτωση αστοχίας του φράγματος, είτε σχετικά με το μέγεθος του φράγματος και του ταμιευτήρα, είτε έναν συνδυα-

σμό αυτών. Σε λιγότερες περιπτώσεις (ΗΠΑ, Μ. Βρετανία) χρησιμοποιείται η ανάλυση διακινδύνευσης.  

Οι κύριες διαφορές έγκεινται στα παρακάτω σημεία: 

 ως προς το ποια φράγματα αφορά η νομοθεσία περί ασφάλειας φραγμάτων και  

 ως προς το επίπεδο της τεχνικής παρακολούθησης που είναι καθιερωμένο για τα ενδιαφερόμενα μέρη (διοίκη-

ση, ιδιοκτήτης, λειτουργός, εξωτερικοί παρατηρητές κ.ά.) 

α) Ποια φράγματα αφορά η νομοθεσία περί ασφάλειας φραγμάτων 

Συνήθη κριτήρια για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι: 

 το ύψος του φράγματος (είτε από το φυσικό έδαφος / θεμελίωση, είτε από την κοίτη του ποταμού ακριβώς α-

νάντη του φράγματος ) 

 ο όγκος του ταμιευτήρα 

Εκτός αυτών των δύο βασικών κριτηρίων, εμφανίζονται και άλλα, γεωμετρικά κριτήρια, όπως το μήκος της στέψης.  

Αρκετές χώρες (Μ. Βρετανία, Νορβηγία, Φινλανδία, ΗΠΑ) λαμβάνουν υπόψη τον ενδεχόμενο κίνδυνο για τον πληθυσμό 

που βρίσκεται κατάντη του φράγματος, ενώ η Πορτογαλία και η Ισπανία χρησιμοποιούν ένα αρχικό γεωμετρικό κριτή-

ριο για την εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά στη συνέχεια κατηγοριοποιούν βάσει των δυνητικών συνεπειών. Συνήθης 

πρακτική είναι να λαμβάνεται υπόψη το ύψος και ο όγκος ταμιευτήρα του φράγματος. 

Σε ορισμένες χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία) όλα τα φράγματα καλύπτονται από τη νομοθεσία, αλλά για τα πιο σημα-

ντικά φράγματα υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί. Συνήθως τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των φραγμάτων σχετίζονται ά-

μεσα με το πλήθος των καταγεγραμμένων φραγμάτων, ωστόσο οι κατάλογοι καταγραφής διαφέρουν από χώρα σε χώ-

ρα. Σε ορισμένες χώρες, τα μεγάλα φράγματα (κατά ICOLD) είναι πολύ περιορισμένα. Επιπλέον, η θέση των φραγμά-

των σε σχέση με την πυκνότητα του πληθυσμού κατάντη είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο, για τον προσδιορισμό του 

οποίου, όμως, δεν υπάρχει ακριβής πληροφορία. 

β) Αρμοδιότητες και Κανονιστικό Πλαίσιο 

Το σχετικό υπουργείο είναι συνήθως το κατεξοχήν αρμόδιο για τα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τα φράγματα, 

εκτός από το αντικείμενο της προστασίας και της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Σε κάποιες χώρες, πολ-

λά υπουργεία είναι συναρμόδια, ανάλογα με τις χρήσεις του φράγματος. 

Στην Ολλανδία, στη Σουηδία και ειδικά στην Γερμανία, οι περιφερειακές αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάληψη 

ευθύνης για επιθεωρήσεις και κανονισμούς. Σε ορισμένες χώρες (Αυστρία , Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία), 

υπάρχει επιτροπή που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και συντονισμό για τις αρμοδιότητες της δημόσιας διοίκη-

σης. 

Γενικά διακρίνονται δύο τύποι κανονιστικού πλαισίου: 

i. Κανονισμοί που προσδιορίζουν τις αρμοδιότητες του ιδιοκτήτη του φράγματος και επιβάλλουν τις μεθόδους ή 

μεθοδολογίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση του αναγκαίου επιπέδου ασφάλειας του φράγματος. 
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ii. Το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας του φράγματος διασφαλίζεται μέσα από έλεγχους διαφόρων επιπέδων, όπου 

η διοίκηση ασκεί τον επιτελικό έλεγχο στις επιθεωρήσεις και στην παρακολούθηση, οι οποίες γίνονται από τον 

ιδιοκτήτη ή τον λειτουργό του φράγματος. 

Μερικές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει και άλλες διερευνούν τη δυνατότητα να προχωρήσουν, εισάγοντας την έννοια 

της ανάλυσης διακινδύνευσης στην νομοθεσία. Αυτή η μεθοδολογία ωστόσο απαιτεί, μεταξύ άλλων, και ακριβή ορισμό 

του αποδεκτού/ανεκτού ορίου διακινδύνευσης από την κοινωνία, το οποίο, μπορεί να ενυπάρχει μεν στις υφιστάμενες 

νομοθεσίες, αλλά υπό μορφή συγκαλυμμένη και όχι ρητή. 

3.3 Διεθνής Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD) 

Η ICOLD ως επιτροπή φαίνεται ότι για πρώτη φορά ασχολείται με το θέμα της ασφάλειας των φραγμάτων περί το 1977 

με την έκθεση της Νo 29 με τίτλο "Κίνδυνοι φραγμάτων προς τρίτους" (ICOLD, 1977), στο οποίο γενικά προσπαθεί να 

οριοθετήσει ένα πλαίσιο συνεννόησης και ορισμών περί της ασφάλειας των φραγμάτων και των κινδύνων προς τρί-

τους. 

Από τότε έχει ασχοληθεί με πάρα πολλές εκθέσεις της κατά καιρούς, καλύπτοντας πλήρως το θέμα. Συγκεκριμένα στην 

έκθεση Νo 82 το 1992 με τίτλο "Επιλογή της πλημμύρας σχεδιασμού" (ICOLD, 1992) περιγράφει μεθόδους υπολογι-

σμού και επιλογής της πλημμύρας σχεδιασμού, δίνοντας βάρος και στους κινδύνους των κατάντη περιοχών και στην 

οικονομική και κοινωνική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια του φράγματος και των κατάντη 

περιοχών. 

Στην έκθεση Νo 125 του 2003 με τίτλο "Φράγματα και Πλημμύρες - Οδηγίες και ιστορικά συμβάντα" (ICOLD, 2003) πε-

ριγράφει ιστορικές πλημμύρες που συνέβησαν σε όλο τον κόσμο και το πώς αντιμετωπίσθηκαν, πώς είχε προβλεφθεί 

ότι θα αντιμετωπισθεί η πλημμύρα και πώς τελικά λειτούργησαν τα παραπάνω μέτρα. Στην ίδια έκθεση δίνονται και 

οδηγίες για τον υδρολογικό σχεδιασμό των φραγμάτων, ενώ εισάγεται και η έννοια της ανάλυσης διακινδύνευσης των 

φραγμάτων. Τέλος γίνεται περιγραφή της διαδικασίας υπολογισμού της ανάλυσης διακινδύνευσης στα ήδη υπάρχοντα 

φράγματα. 

Στην έκθεση Νo 130 του 2005 με τίτλο "Εκτίμηση διακινδύνευσης στη διαχείριση της ασφάλειας φραγμάτων. Αναγνώ-

ριση των ωφελειών, των μεθόδων και των κυρίων εφαρμογών" (ICOLD, 2005), γίνεται περιγραφή της εκτίμησης κινδύ-

νου στη διαχείριση της ασφάλειας των φραγμάτων, με ανάλυση των διαδικασιών που ακολουθούνται και των αρχών 

στις οποίες βασίζεται η εκτίμηση κινδύνου. Τέλος δίνονται και εφαρμογές των παραπάνω διαδικασιών. 

Στην έκθεση Νo 131 του 2006 με τίτλο "Ο ρόλος των φραγμάτων στη μείωση των πλημμυρών - Επισκόπηση" (ICOLD, 

2006) γίνεται περιγραφή του ρόλου των φραγμάτων στη μείωση των πλημμυρών και των επιπτώσεών τους, ενώ εισά-

γεται η έννοια της κατηγοριοποίησης των φραγμάτων ανάλογα με το ρόλο τους στη μείωση των πλημμυρών. 

Στην έκθεση Νo 142 του 2007 με τίτλο "Έκθεση σχετικά με την ασφαλή διέλευση ακραίων πλημμυρών" (ICOLD, 2007), 

περιγράφεται η εκτίμηση του επίπεδου εμπιστοσύνης των πλημμυρών σχεδιασμού, οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπι-

σης αναλόγως με το αν το φράγμα είναι χωμάτινο, λιθόρριπτο ή βαρύτητας από σκυρόδεμα, εάν διαθέτει ελεύθερο υ-

περχειλιστή ή θυροφράγματα, εάν διαθέτει ή όχι βοηθητικό υπερχειλιστή, εάν προβλέπεται κάποια ανάσχεση στην 

πλημμύρα κ.τ.λ. Περιγράφονται τα έργα τα οποία προβλέπονται να λειτουργήσουν στις περιπτώσεις πλημμυρών μεγα-

λύτερων των πλημμυρών σχεδιασμού, οι διαδικασίες που πρέπει να λειτουργήσουν σε αυτές τις συνθήκες και τα συ-

στήματα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών. Τέλος, δίδονται παραδείγματα από καταγεγραμμένα γεγονότα σε χώ-

ρες όπως η Κίνα, ο Καναδάς και η Βραζιλία. 

Στην έκθεση Νo 156 (σχέδιο) του 2010 με τίτλο "Ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας" (ICOLD, 2010), γίνε-

ται περιγραφή των μεγεθών των πλημμυρών, των μεθόδων ανάλυσης τους και αναφορά στις μεγαλύτερες πλημμύρες 

που έχουν καταγραφεί. Επίσης γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις των πλημμυρών, στις φυσικές, κοινωνικές και οικονο-

μικές καταστροφές και στην αντιπλημμυρική προστασία. Γίνεται αναφορά στην παραδοσιακή προσέγγιση για τη διεξα-

γωγή διεργασιών που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία και αναλύεται η νεώτερη προσέγγιση μέσω ανάλυσης 
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διακινδύνευσης και διαχείρισης των κινδύνων. Τέλος, δίνονται οδηγίες για την πρακτική της ολοκληρωμένης διαχείρι-

σης κινδύνων πλημμύρας.    

Συμπερασματικά, η ICOLD έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο των πλημμυρών σχεδιασμού των φραγμάτων διεξοδικά 

καλύπτοντας σε αρκετό βάθος τη θεωρητική προσέγγιση των πλημμυρών. Προχωρώντας, έχει αναπτύξει ένα σύστημα 

οδηγιών που αφορά στην κατηγοριοποίηση φραγμάτων αναλόγως με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον κατάντη, ένα 

σύστημα αξιολόγησης των κατάντη  φυσικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, το οποίο, σε γενικές γραμμές, 

αποτελεί το κοινό σύστημα αναφοράς όλων των επιμέρους κανονισμών των κρατών που έχουν θεσπίσει κανονισμούς 

ασφαλείας, με κάθε ένα από αυτά να διαφοροποιείται κατά περίπτωση, ώστε ο κάθε κανονισμός να εφαρμόζεται καλύ-

τερα στην περιοχή/κράτος για την οποία έχει θεσπιστεί. 

Τέλος, σε ότι αφορά στην προσέγγιση του προσδιορισμού της ασφάλειας του όλου συστήματος, η ICOLD έχει πλέον 

εγκαταλείψει την προσδιοριστική μέθοδο και έχει υιοθετήσει την τελευταία επικρατούσα επιστημονική προσέγγιση της 

ανάλυσης διακινδύνευσης και διαχείρισης των κινδύνων, την οποία αναπτύσσει στην τελευταία της έκθεση Νo 156. 
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4. Πεδίο εφαρμογής 

4.1 Σκοπός  

Η παρούσα έκθεση, απευθυνόμενη σε όλα τα υποκείμενα του σχεδιασμού των φραγμάτων (ιδιοκτήτες, μελετητές και 

ελέγχουσες Αρχές), αποσκοπεί, με τη διατύπωση σαφών διαδικασιών, στην επίτευξη ενός βαθμού ομοιομορφίας στην 

επιλογή των Πλημμυρών Σχεδιασμού (ΠΣ), κατ’ ελάχιστον αποδεκτού από την άποψη της υδρολογικής ασφάλειας.  

4.2 Θέματα που δεν καλύπτονται 

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος της υδρολογικής ασφάλειας των φραγμάτων, δηλαδή της ασφάλειας ένα-

ντι των δυνητικών συνεπειών των πλημμυρών, απαιτεί πολύπλευρη ενασχόληση με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, στην κα-

τεύθυνση της κάλυψης υφισταμένων αδυναμιών, ελλείψεων και καθυστερήσεων. Η παρούσα προσπάθεια δεν φιλοδο-

ξεί να καλύψει παρά μόνον την πλευρά που έχει να κάνει με την θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή των πλημμυρών 

σχεδιασμού φραγμάτων. Δεν ασχολείται με σειρά άλλων θεμάτων, η εξέταση των οποίων, ελπίζεται, θα ακολουθήσει 

χωρίς καθυστέρηση. Ως τέτοια θέματα αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

 Επάρκεια των υδρομετεωρολογικών δεδομένων 

Τα διατιθέμενα υδρομετεωρολογικά δεδομένα του Ελληνικού χώρου, τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπο-

λογισμό των πλημμυρών σχεδιασμού, είναι εν πολλοίς ανεπαρκή, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά. Υπό την 

έννοια της ανεπάρκειας, εννοείται όχι μόνο η έλλειψη δεδομένων, αλλά και η ενδεχόμενη αναξιοπιστία αυτών, 

όταν υπάρχουν.  

Όταν το πρόβλημα εμφανίζεται κατά την εκπόνηση υδρολογικών μελετών, επιχειρείται να επιλυθεί με τη μετα-

φορά υδρολογικής πληροφορίας με διάφορες μεθόδους. Κατά τη διαδικασία αυτή υπάρχει έδαφος για υποκει-

μενισμό εκ μέρους του μελετητή, με αποτέλεσμα να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τον επιτυγχανόμενο βαθμό 

ακρίβειας και ομοιογένειας των αποτελεσμάτων. Πάντως, ως προς το τελευταίο ζήτημα, αποτελεί θετική εξέλιξη 

η Σύνταξη των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας. Οι σχετι-

κές μελέτες που θα εκπονηθούν, με ενιαίες προδιαγραφές, εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία το 

πρόβλημα τουλάχιστον της ανομοιογένειας των προσεγγίσεων, όσον αφορά στην ανάλυση των ακροτάτων 

μεγεθών των καταιγίδων και των πλημμυρών.  

 Επικαιροποίηση μελετών 

Εξ αιτίας του ότι το χρονικό βάθος των δεδομένων πολλών υδρομετεωρολογικών σταθμών δεν είναι μεγάλο, 

εκτιμάται ότι, πάντα υπό την προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας των, θα προστίθεται με την πάροδο των 

ετών σημαντική υδρολογική πληροφόρηση, σε βαθμό που θα καθίσταται αναγκαία η περιοδική επανεκτίμηση 

των σχεδιαστικών μεγεθών βάσει των νεωτέρων, επικαιροποιημένων δεδομένων, όσον αφορά την υδρολογική 

ασφάλεια των υφισταμένων φραγμάτων. Εξ άλλου, το ζήτημα της επανεκτίμησης τίθεται έτσι και αλλιώς από 

την εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων και της τεχνολογίας. 

 Διαδικασίες υπολογισμών 

Στο Bulletin 142 της ICOLD (2007) επισημαίνεται ως συστατικό στοιχείο του πλαισίου για την ασφαλή διέλευ-

ση ακραίων πλημμυρών, «ο προσδιορισμός του υδρογραφήματος της πλημμύρας σχεδιασμού βάσει των βέλ-

τιστων διαθέσιμων μεθοδολογιών (στατιστικές, ΠΜΚ-ΠΜΠ, περιοχοποίηση κ.ά.) και κάνοντας τη βέλτιστη 

χρήση των διαθέσιμων δεδομένων». Είναι σαφές ότι επί του θέματος αυτού οι Αρχές δεν έχουν ακόμα συγκρο-

τημένη άποψη και υπάρχει έλλειμμα καθοδήγησης σε μελετητικές πρακτικές τέτοιες ώστε να εξασφαλίζονται τα 

ανωτέρω σε ένα ελάχιστο επίπεδο. 
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 Υφιστάμενα φράγματα 

Είναι ευνόητο ότι η εισαγωγή οδηγιών για την επιλογή των πλημμυρών σχεδιασμού με σκοπό την αύξηση της 

ασφάλειας των νέων φραγμάτων, θέτει ένα σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τα υφιστάμενα έργα, πολλά των ο-

ποίων ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στις νέες προδιαγραφές. Πριν τη διατύπωση προτάσεων, είναι ανά-

γκη να καταγραφεί το μέγεθος του προβλήματος και να υπολογισθούν οι οικονομικές συνέπειες ενδεχόμενης 

αναγκαστικής συμμόρφωσης με τεχνικές επεμβάσεις για αύξηση των επιπέδων ασφαλείας όσων φραγμάτων 

υπολείπονται των απαιτήσεων. Με τα δεδομένα αυτά γνωστά, μπορεί να εξετασθεί το περιεχόμενο και ο τρό-

πος εφαρμογής προδιαγραφών προκειμένου περί υφισταμένων έργων. 

 Έργα εκτροπής και λοιπά έργα 

Η παρούσα εργασία αφορά μόνο στην υδρολογική ασφάλεια των φραγμάτων, ως ολοκληρωμένων κατασκευ-

ών. Με την έννοια αυτή, δεν καλύπτει τα έργα εκτροπής που είναι απαραίτητα κατά την φάση της κατασκευής 

του φράγματος, εκτός αν αυτά προβλέπεται να ενταχθούν στη λειτουργία των κατασκευών ασφαλείας του 

φράγματος. Επίσης, δεν καλύπτονται κατασκευές ανάσχεσης της ροής και λοιπά μικρά φράγματα, όταν το 

ύψος τους είναι μικρότερο των 5 m και ο όγκος του αποθηκευομένου νερού κατά την κανονική λειτουργία τους 

δεν υπερβαίνει τα 100000 m3, καθώς και άλλα υδραυλικά έργα διευθέτησης και ελέγχου της ροής, για την α-

σφάλεια και οικονομικότητα των οποίων απαιτείται ο προσδιορισμός παροχής σχεδιασμού. 

4.3 Επιδιωκόμενα προσόντα του μελετητή Μηχανικού 

Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα Οδηγία δεν αποσκοπεί στο να δώσει πλήρεις κατευθύνσεις για το σύνολο των δια-

δικασιών που οδηγούν στην εκτίμηση των Πλημμυρών Σχεδιασμού. Με δεδομένες τις κατά τα ανωτέρω ελλείψεις, αλλά 

και την εγγενή και αναπόφευκτη στατιστική αβεβαιότητα των σχετικών υπολογισμών, είναι επιτακτικό οι μελέτες αυτές 

να εκπονούνται από Διπλωματούχο Μηχανικό, με εμπειρία στην Υδρολογία και την Υδραυλική, να επιβλέπονται δε από 

Διπλωματούχους Μηχανικούς με εμπειρία στα θέματα ασφαλείας φραγμάτων. 

4.4 Αρμόδια Αρχή 

Σήμερα, ουσιαστικά δεν υφίσταται ελέγχουσα Αρχή για την θεώρηση των σχετικών μελετών. Ενδεικτικά χαρακτηριστι-

κά μιας, κατάλληλης προς τούτο Αρχής, είναι: 

 Ενιαία, κεντρική υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιομορφία στην υλοποίηση. 

 Συνάφεια με το αντικείμενο της διαχείρισης των υδατικών πόρων. 

 Συνάφεια με το αντικείμενο της πολιτικής προστασίας. 

 Συνάφεια με το αντικείμενο των δημοσίων έργων. 

 Κατάλληλη στελέχωση με έμπειρους μηχανικούς και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων που συμμετέχουν στο 

σχεδιασμό και την κατασκευή των φραγμάτων. 

Στην ανωτέρω περιγραφή αναγνωρίζει κανείς, θεωρητικά, τις αρμοδιότητες τριών Υπηρεσιών: της Ειδικής Γραμματείας 

Υδάτων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και της  Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το έργο της 

ελέγχουσας Αρχής θα μπορούσε να αναληφθεί από ένα σχήμα συνεργασίας αυτών, με την αυστηρή προϋπόθεση της 

κατάλληλης και επαρκούς στελέχωσης. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται αντιληπτό ότι η αρμοδιότητα της υπηρεσίας αυτής 

θα εκτείνεται στο σύνολο του αντικειμένου του ασφαλούς σχεδιασμού και ελέγχου της ασφαλείας φραγμάτων. Είναι 

αυτονόητο ότι η προταθείσα από την ΕΕΜΦ Διοικητική Αρχή Φραγμάτων, εφόσον ιδρυθεί, θα είναι ο καταλληλότερος 

φορέας για την εποπτεία - διαχείριση και των ζητημάτων υδρολογικής ασφάλειας των φραγμάτων. 
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5. Προτεινόμενη μεθοδολογία για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής πλημ-

μύρας σχεδιασμού 

5.1 Γενικές αρχές  

Η επιλογή της πλημμύρας σχεδιασμού (ΠΣ) καθορίζεται από το μέγεθος των δυνατών συνεπειών που θεωρείται απο-

δεκτό, αν συμβεί αστοχία λόγω υπέρβασης αυτού του πλημμυρικού μεγέθους. Η επιλογή αυτή, η οποία συνδέεται με 

την υδρολογική ασφάλεια του φράγματος, επηρεάζει τον προσδιορισμό της παροχετευτικότητας του υπερχειλιστή και 

του όγκου ελέγχου πλημμύρας που απαιτούνται για την ασφαλή υποδοχή και διέλευση της ΠΣ. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συνέπειες από την αστοχία φράγματος λόγω πλημμυρικής εισροής μπορεί να είναι τόσο 

σοβαρές που να μην γίνεται αποδεκτή καμία πιθανότητα αστοχίας. Δοθέντος όμως ότι απόλυτη ασφάλεια δεν μπορεί 

να επιτευχθεί, δεχόμαστε μια πεπερασμένη πιθανότητα υπέρβασης της ΠΣ, η οποία όμως μπορεί να λαμβάνεται τόσο 

μικρή, ώστε από πρακτικής απόψεως, το ενδεχόμενο υπέρβασης να θεωρείται αδύνατο. Σε άλλες περιπτώσεις, που οι 

συνέπειες της αστοχίας είναι λιγότερο σοβαρές, μπορεί να γίνεται αποδεκτή μια σχετικά μεγαλύτερη πιθανότητα αστο-

χίας, με επακόλουθο τη συγκράτηση της δαπάνης για τα έργα ασφαλείας του φράγματος. 

Η διάκριση μεταξύ της υδρολογικής ασφάλειας του φράγματος και της παροχετευτικότητας των έργων ασφαλείας, οδη-

γεί σε μια πιο ρεαλιστική θεώρηση της συμπεριφοράς του φράγματος υπό συνθήκες ακραίων πλημμυρικών εισροών. 

Πρακτικά, η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε δύο μεγέθη πλημμυρών σχεδιασμού: 

 στην «Πλημμύρα Ελέγχου Ασφαλείας (ΠΕΑ)», (safety check flood), η οποία αντιστοιχεί σε εξαιρετικά μικρή πι-

θανότητα ή στην ΠΜΠ. Για αυτήν την πλημμυρική εισροή γίνεται αποδεκτό, για τη στέψη του φράγματος, τον 

υπερχειλιστή και τη διάταξη καταστροφής ενέργειας, να ευρίσκονται στα όρια της αστοχίας, δηλαδή να έχουν 

υποστεί βλάβες αλλά να εξακολουθούν να λειτουργούν με οριακή ασφάλεια, ώστε το φράγμα να μην καταρ-

ρεύσει· 

 στην «Πλημμύρα Σχεδιασμού (ΠΣ)», (spillway design flood), η οποία αναπαριστά αυστηρώς την εισροή που 

πρέπει να διοχετευθεί με κανονικές συνθήκες λειτουργίας και με το περιθώριο ασφάλειας που παρέχει το ε-

λεύθερο ύψος. Η πλημμύρα αυτή αντιστοιχεί σε γεγονός με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ή σε κλάσμα 

της ΠΜΠ. 

Ο σπουδαιότερος παράγων που επηρεάζει την προσδιορισμό της πλημμύρας σχεδιασμού, ΠΣ είτε ΠΕΑ, είναι η αξιο-

πιστία των υδρομετεωρολογικών δεδομένων. Η αβεβαιότητα, την οποία συνεπάγεται η ανεπάρκεια στην ποιότητα ή στο 

πλήθος των δεδομένων, καθιστά απαραίτητη την ανάλυση της εμπιστοσύνης στις εκτιμημένες τιμές. Η θεώρηση αυτή 

βοηθά στην αντιστάθμιση της αβεβαιότητας, με την υιοθέτηση περιθωρίων ασφαλείας των εκτιμημένων τιμών. 

5.2 Δυνητικές συνέπειες αστοχίας 

Η εκτίμηση των δυνητικών συνεπειών στην οποία βασίζεται η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση αυτών, γίνεται με την εξέ-

ταση των πρόσθετων δυνητικών δυσμενών συνεπειών εξ αιτίας της υδρολογικής αστοχίας των φραγμάτων ή της κακής 

λειτουργίας αυτών και μόνο, χωρίς αναφορά στο μέγεθος ή στην κατάστασή τους, π.χ. από την άποψη της δομικής α-

κεραιότητας του σώματος ή της ικανότητας του ταμιευτήρα για ανάσχεση πλημμυρικής εισροής. 

Σημειώνεται ότι η εναλλακτική, και παλαιότερη, πρακτική της θέσπισης κανόνων βάσει του μεγέθους του φράγματος, ή 

του όγκου του ταμιευτήρα, εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’40, όταν η ικανότητα εκτίμησης των συνεπειών εξ 

αιτίας της αστοχίας ενός φράγματος, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ζωής, ήταν ακόμα πολύ περιορισμένη. Βέ-

βαια, ήταν γνωστό ότι το ύψος του πλημμυρικού κύματος προς τα κατάντη, καθώς και η έκταση της διάδοσής του, είναι 

συνάρτηση του ύψους του φράγματος και του όγκου του ταμιευτήρα. Έτσι, τα πρώτα πρότυπα στον υδρολογικό σχε-
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διασμό των φραγμάτων βασίστηκαν στο μέγεθος του φράγματος, εκφρασμένου μέσω του ύψους του, στον όγκο του τα-

μιευτήρα και στις κατάντη χρήσεις γης (FEMA, 2004). Η πρακτική αυτή στις ΗΠΑ είχε ως συνέπεια, σύμφωνα με τη 

FEMA, ένα ανακόλουθο επίπεδο σχεδιασμού καθ' όλη τη χώρα. Και αυτό, διότι ο προσδιορισμός των συνεπειών της 

αστοχίας φράγματος είναι μια διαδικασία πιο περίπλοκη από ό,τι μπορεί να εκτιμηθεί μέσω αυτής της απλουστευτικής 

προσέγγισης. 

Σήμερα, τα κριτήρια στα οποία οφείλει να βασίζεται ο υδρολογικός σχεδιασμός ασφαλείας έχουν εξελιχθεί λόγω των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η πρόοδος της επιστήμης. Η εκτίμηση της διάδοσης του πλημμυρικού κύματος στα κατά-

ντη λόγω αστοχίας φράγματος είναι πλέον δυνατή, διευκολύνοντας τη λεπτομερή αξιολόγηση  των συνεπειών του 

πλημμυρικού κύματος. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει πλέον να τεθεί στο περιθώριο η έμμεση προσέγγιση των συνε-

πειών μέσω των χαρακτηριστικών μεγέθους. Σημειώνεται πάντως ότι αυτό αφορά μόνο το πεδίο της υδρολογικής α-

σφάλειας και όχι της συνολικής ασφάλειας των φραγμάτων. Εκεί, όπου δηλαδή έχει νόημα η θεώρηση και άλλων χα-

ρακτηριστικών των φραγμάτων, εξακολουθεί να προτιμάται η χρήση κριτηρίων βασισμένων σε χαρακτηριστικά μεγέ-

θους του έργου.  

Το είδος των δυνητικών συνεπειών ταξινομείται σε τρεις κατηγορίες: 

 Απώλειες ζωής. 

 Οικονομικές απώλειες άμεσες, εξ αιτίας υλικών ζημιών (σώμα φράγματος και συναφείς κατασκευές, κατοικίες, 

καλλιέργειες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.τ.λ. στην περιοχή κατάντη του φράγματος) και έμμεσες, είτε εξ αι-

τίας της απώλειας του φράγματος σε μια σειρά από ωφέλιμες χρήσεις οι οποίες θα απολεσθούν μαζί με την 

απώλεια του έργου (π.χ. ύδρευση, υδροηλεκτρική παραγωγή, αντιπλημμυρική προστασία), είτε εξ αιτίας της 

υποβάθμισης της λειτουργικότητας δικτύων κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση, μεταφορά ενέργειας, επι-

κοινωνίες, συγκοινωνίες). 

 Περιβαλλοντικές συνέπειες και επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από 

ενδεχόμενη διαρροή αποθηκευμένων τοξικών ουσιών. 

Κατά περίπτωση εξετάζονται επίσης, όπου προσιδιάζουν και είναι δυνατόν να εκτιμηθούν, και άλλες συνέπειες, όπως 

βλάβες σε συστήματα εθνικής ασφάλειας, κοινωνικές επιπτώσεις κ.τ.λ.  

Εξεταζόμενες παράμετροι είναι οι χρήσεις γης και οι δραστηριότητες στη ζώνη που θα κατακλυσθεί μετά από ενδεχόμε-

νη αστοχία, τόσον οι υφιστάμενες, όσο και οι προβλεπόμενες να αναπτυχθούν εξ αιτίας ακριβώς της παρουσίας του 

φράγματος. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι, μετά την κατασκευή του φράγματος, είναι σύνηθες να αλλάζει η 

δίαιτα της ροής στα κατάντη, ιδιαιτέρως της πλημμυρικής ροής. Αυτό μπορεί να επιτρέψει σοβαρές μεταβολές στις κα-

τάντη χρήσεις γης και μάλιστα, σε περιοχές όπου, απουσία φράγματος, θα ήταν αδιανόητη οποιαδήποτε ανάπτυξη. Για 

τον λόγο αυτόν, πρέπει ο υπολογισμός των δυνητικών συνεπειών να γίνεται υποθέτοντας ότι το φράγμα έχει κατασκευ-

αστεί και συγκρίνοντας τις επιπτώσεις λόγω αστοχίας, με τις επιπτώσεις διέλευσης του πλημμυρικού κύματος χωρίς 

αστοχία. 

Η κατηγοριοποίηση του φράγματος θα γίνεται υπό την παραδοχή του δυσμενέστερου τύπου αστοχίας, από την άποψη 

των δυνητικών συνεπειών σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και σε οικονομικές ζημίες.  

Ο προσδιορισμός των συνεπειών θα βασίζεται σε αναγνωρίσεις πεδίου, με εξέταση υπαρχόντων δεδομένων και χαρ-

τών και, εάν οι συνέπειες δεν είναι προφανείς από την αναγνώριση του πεδίου, σε λεπτομερείς μελέτες συμπεριλαμβα-

νομένων των μελετών θραύσης φράγματος. Ενδέχεται δηλαδή, για την εκτίμηση των συνεπειών αυτών, να χρειαστεί να 

υπολογισθούν τα χαρακτηριστικά της ροής κατάντη (στάθμες, ταχύτητες, χρόνοι παραμονής) συνεπεία της τεχνητής 

πλημμύρας που θα απελευθερώσει η υποτιθέμενη αστοχία του φράγματος και να τα συγκρίνει με την πλημμύρα που θα 

συνέβαινε χωρίς αστοχία του φράγματος. 
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5.3 Σύστημα κατηγοριοποίησης των φραγμάτων βάσει των δυνητικών συνεπειών  

Το προτεινόμενο σύστημα, το οποίο αποτελεί προσαρμογή του αντίστοιχου Αμερικανικού συστήματος της FEMA 

(2004), βασίζεται στην εκτίμηση των πιθανών απωλειών ζωής και των δυνητικών οικονομικών απωλειών, των περιβαλ-

λοντικών βλαβών και των δυσλειτουργιών των δικτύων κοινής ωφέλειας, εξ αιτίας της αστοχίας φράγματος. Οι σχετικές 

εκτιμήσεις θεμελιώνονται στην παραδοχή ότι η αστοχία οιουδήποτε φράγματος ή κατασκευής για τη συγκράτηση υ-

γρών, οσοδήποτε μικρών, αντιπροσωπεύει μια απειλή για τους κατάντη πληθυσμούς και χρήσεις γης.  

Η επιλεγείσα διάκριση των συνεπειών σε τρεις βαθμίδες ακολουθεί την τρέχουσα πρακτική διεθνώς, όπου η κατηγο-

ριοποίηση των φραγμάτων γίνεται ως επί το πλείστον σε τρεις ή τέσσερεις βαθμίδες, ανεξαρτήτως του είδους των χρη-

σιμοποιουμένων κριτηρίων (μεγέθους ή συνεπειών). 

Αναφορικά με τις απώλειες ζωής, αν και πάντα υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει άνθρωπος στο πέρασμα πλημμυρι-

κού κύματος από ανεξέλεγκτη διαφυγή αποθηκευμένου νερού, διευκρινίζεται ότι στο παρόν σύστημα η προσωρινή ή η 

ενδεχόμενη παρουσία ανθρώπων σε ζώνες κατάκλυσης, δεν θεωρείται ικανός λόγος τεκμηρίωσης δυνητικών συνε-

πειών σε απώλειες ζωής. Τέτοιος κίνδυνος τεκμαίρεται από την παρουσία κοινοτήτων ή εγκαταστάσεων στις οποίες 

συναθροίζονται άνθρωποι για διαμονή, εργασία ή αναψυχή, σε μόνιμη είτε εποχιακή βάση.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι προτεινόμενες κατηγορίες δυνητικών συνεπειών με βάση το είδος και τη 

δριμύτητα των δυσμενών συνεπειών. 

 

Πίνακας 14. Προτεινόμενο σύστημα κατηγοριοποίησης των φραγμάτων 

Κατηγορίες δυνη-

τικών συνεπειών 

Απώλειες ζωής σε κοινότητες 
ή εγκαταστάσεις συνάθροισης 
ανθρώπων για εργασία, ανα-

ψυχή ή διαμονή 
Οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες 

Υψηλές , Κατηγορία 

1 
Πιθανές. 

Μεγάλες απώλειες στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό. 

Σημαντικές και μη ανατάξιμες περιβαλλοντικές βλάβες. 

Σημαντικές, Κατη-

γορία 2 
Δεν αναμένονται. 

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες οικονομικές απώλειες, όπως 

αγροτικές ζημίες, βλάβες σε δίκτυα Κ.Ω. Εναλλακτικές πη-

γές παροχής ύδρευσης και ενέργειας είναι εφικτές. Σημα-

ντικές αλλά ανατάξιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Χαμηλές, Κατηγορία 

3 
Δεν αναμένονται. 

Μικρή και γενικά περιορισμένη στο έργο άμεση οικονομι-

κή ζημία. Περιορισμένες αγροτικές ζημίες. Μη σημαντικές 

περιβαλλοντικές και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις. 

 

5.4 Επιλογή της πλημμύρας σχεδιασμού (ΠΣ & ΠΕΑ) 

Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της τρέχουσας πρακτικής διεθνώς, η συνήθης μέθοδος επιλογής της πλημμύ-

ρας σχεδιασμού είναι βάσει προδιαγεγραμμένων προτύπων (prescriptive approach) κατ’ αντιστοιχία της κατηγορίας 

του έργου. Τα πρότυπα αυτά είναι ευκόλως αντιληπτά, εξασφαλίζουν ομοιογένεια στην εφαρμογή τους και συνδέονται 

με αναλύσεις συγκριτικά μικρού κόστους και απαιτήσεων σε δεδομένα. 
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Στις ΗΠΑ, οι ομοσπονδιακές αρχές προκρίνουν και τη μεθοδολογία που βασίζεται στην ανάλυση των προσθέτων δυνη-

τικών συνεπειών, κατά την οποία ως πλημμύρα σχεδιασμού λαμβάνεται εκείνη πέραν της οποίας είναι ασήμαντες οι 

πρόσθετες συνέπειες λόγω αστοχίας, συγκριτικά με τις συνέπειες της πλημμύρας χωρίς αστοχία του φράγματος. Η 

πλημμύρα σχεδιασμού που υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό, έχει ως άνω όριο την ΠΜΠ.  

Τα τελευταία χρόνια, χώρες με ανεπτυγμένη τεχνογνωσία και κατάλληλη υποδομή όπως οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία, με-

ταβαίνουν στις μεθόδους ανάλυσης διακινδύνευσης, με τις οποίες επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της χρήσης των δια-

θέσιμων πόρων με τη διερεύνηση όλων των δυνατών τρόπων αστοχίας και των συνεπειών τους. Βέβαια, οι μέθοδοι 

ανάλυσης διακινδύνευσης απαιτούν εκτιμήσεις που βασίζονται σε αφθονία δεδομένων, όχι μόνον υδρολογικών, αλλά 

και κοινωνικών και οικονομικών, τα οποία είναι συχνά ανύπαρκτα έως ανεπαρκή. Έτσι, η παραδοσιακή προσέγγιση 

που βασίζεται σε προδιαγεγραμμένα πρότυπα, παραμένει δημοφιλής διεθνώς και, καθόσον μας αφορά, προτείνεται 

στην παρούσα εργασία. 

Συγκεκριμένα, χωρίς να αποκλείονται οι πιο εξελιγμένες μέθοδοι επιλογής των, προτείνονται κάτω όρια για την πλημ-

μύρα σχεδιασμού και για την πλημμύρα ελέγχου ασφαλείας του φράγματος. Από τις τιμές αυτές οφείλουν να μην υπο-

λείπονται τα επιλεγόμενα σχεδιαστικά μεγέθη, ανεξάρτητα από τη μέθοδο επιλογής.  Ειδικά όσον αφορά στα έργα κα-

ταστροφής ενέργειας, μπορούν να γίνουν δεκτές πλημμύρες σχεδιασμού μεγαλύτερης συχνότητας βάσει τεχνικοοικονο-

μικής μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταρτίζεται για τα έργα αυτά μελέτη συνεπειών - βλαβών λόγω διέλευσης 

της πλημμύρας σχεδιασμού (ΠΣ) από τον υπερχειλιστή, δια της οποίας μελέτης θα τεκμηριώνεται ότι οι όποιες βλάβες 

δεν θα υποβιβάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το επίπεδο ασφάλειας του φράγματος. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προτεινόμενα κάτω όρια των πλημμυρών σχεδιασμού, κατ’ αντιστοιχία 

της κατηγοριοποίησης  αλλά και του τύπου του φράγματος. Διευκρινίζεται εδώ ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προ-

βλέπονται στην υπάρχουσα κανονιστική πρακτική και νομοθεσία κριτήρια επιλογής για το ελεύθερο ύψος ασφαλείας, 

το οποίο συνδέεται με τον τύπο του φράγματος (βαρύτητας, σκληρό επίχωμα ή χωμάτινο), προτείνεται εδώ όπως για τις 

κατηγορίες 2 και 3 γίνει διαφοροποίηση των πλημμυρών σχεδιασμού και ελέγχου ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη και 

τον τύπο του φράγματος. 

Πίνακας 15. Επιλογή ελάχιστης Πλημμύρας Σχεδιασμού βάσει της κατηγοριοποίησης φραγμάτων 

Κατηγορία δυνητι-

κών συνεπειών 

Πλημμύρα σχεδιασμού (περίοδος επαναφοράς 

σε έτη) 

Πλημμύρα ελέγχου ασφαλείας  

(περίοδος επαναφοράς σε έτη) 

Κατηγορία 1 10.000 ΠΜΠ 

Κατηγορία 2 
1.000 βαρύτητας & σκληρού επιχώματος 

5.000 χωμάτινα 

5.000 βαρύτητας 

10.000 χωμάτινα 

Κατηγορία 3 
200 βαρύτητας & σκληρού επιχώματος 

500 χωμάτινα 

500 βαρύτητας 

1.000 χωμάτινα 

 

Για τον προσδιορισμό των ορίων αυτών, πάρθηκαν υπόψη οι εξής παράγοντες: 

 Η υφιστάμενη πρακτική στη χώρα μας, όπως εκφράζεται από τις επιλογές των μελετητών μεγάλων φραγμάτων 

και κυρίως της ΔΕΗ. Σχετικές αναφορές υπάρχουν στο κεφάλαιο 1.5 και στο Παράρτημα Α. 

 Ότι υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης μεταξύ χωμάτινων φραγμάτων και φραγμάτων βαρύτητας, λαμβάνοντας 

υπόψη τη διαφορά τρωτότητας στην υπερπήδηση, στο βαθμό που δεν υπάρχουν ακόμα οδηγίες για το ελεύ-

θερο ύψος ασφαλείας. 
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 Τα όρια εθνικών κανονισμών (ή συστάσεων) άλλων χωρών, όπως π.χ. της ANCOLD (ICOLD, 1992), του Η.Β., 

της Βουλγαρίας, της Φινλανδίας, Ομοσπονδιακών Κανονισμών των ΗΠΑ (FEMA, 2013) και του Καναδά. 

Με εξαίρεση την υψηλή κατηγορία, στην οποία ενέχεται ο κίνδυνος απωλειών ζωής, γίνεται αποδεκτό ότι η οικονομική 

ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του επιπέδου ασφαλείας, δοθέντος ότι η αύξηση της ασφά-

λειας του φράγματος συνεπάγεται αύξηση του κόστους του έργου, οπότε είναι εύλογο να αναζητείται μια ισορροπία με-

ταξύ των δύο παραγόντων. Η θεωρητική προσέγγιση σε αυτό είναι η εξεύρεση του οικονομικού βέλτιστου ανάμεσα στο 

κόστος των έργων ασφαλείας και στο κόστος των βλαβών για την αποτροπή των οποίων παρέχεται η ασφάλεια. Σε κά-

θε περίπτωση, οι τιμές του ανωτέρω πίνακα αποτελούν το κάτω όριο του σχεδιασμού. 

5.5 Λοιπές Θεωρήσεις 

Αναφέρονται κατωτέρω λοιποί παράγοντες του σχεδιασμού, η επιλογή των οποίων επηρεάζει το επιτυγχανόμενο επί-

πεδο ασφάλειας. 

Ελεύθερο ύψος 

Ο σκοπός του ελεύθερου ύψους είναι να παρέχει προστασία απέναντι σε τρέχοντα και στάσιμα κύματα. Όμως, η ταυ-

τόχρονη εμφάνιση μιας εξαιρετικά μεγάλης πλημμύρας και ενός δυνατού ανέμου (ή άλλου αιτίου), έχει πολύ μικρότερη 

πιθανότητα εμφάνισης από την πλημμύρα σχεδιασμού μόνη της. Είναι επομένως αποδεκτό να θεωρείται ότι το ελεύθε-

ρο ύψος, καθώς προσφέρει επιπλέον χωρητικότητα στον ταμιευτήρα, δίνει τη δυνατότητα να διοχετευθεί με ασφάλεια 

μια πλημμύρα πολύ μεγαλύτερη από την πλημμύρα σχεδιασμού. Αυτό αντανακλάται στον υπολογισμό της ανωτάτης 

στάθμης πλημμύρας (ΑΣΠ) με την πλημμύρα σχεδιασμού και στον υπολογισμό του ελεύθερου ύψους με την πλημμύρα 

ελέγχου ασφαλείας, με αποτέλεσμα η εξαιρετικά υψηλή στάθμη ηρεμίας του νερού στον ταμιευτήρα να μην υπερπηδή-

σει το φράγμα ή να μην προκαλέσει ζημιά σε περίπτωση υπερπήδησής του. 

Αρχικές συνθήκες αποθήκευσης για τη διόδευση 

Η χωρητικότητα και η έκταση του ταμιευτήρα ως συναρτήσεις της στάθμης, καθώς επίσης ο τύπος του υπερχειλιστή και 

οι συνθήκες λειτουργίας, προσδιορίζουν την έκταση κατά την οποία θα ανασχεθεί και θα απομειωθεί η αιχμή της διο-

δευόμενης πλημμυρικής εισροής. Η διόδευση της ΠΣ γίνεται με την υπόθεση ότι η αρχική στάθμη του ταμιευτήρα δεν 

υπολείπεται της ανωτάτης στάθμης λειτουργίας. 

Ταμιευτήρες σε σειρά 

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ανάντη μεγάλος ταμιευτήρας, η πλημμύρα σχεδιασμού του κατάντη φράγμα-

τος πρέπει να βασιστεί στην πιο δυσμενή από τις παρακάτω δύο συνθήκες: 

 Η ΠΣ (ΠΕΑ) του ανάντη ταμιευτήρα διοδεύεται μέσω αυτού και στην εκροή προστίθεται η σύγχρονη 

πλημμύρα της ενδιάμεσης των φραγμάτων λεκάνης απορροής. 

 Η ΠΣ (ΠΕΑ) της ενδιάμεσης των φραγμάτων λεκάνης απορροής προστίθεται στη σύγχρονη πλημμύρα 

της ανάντη λεκάνης, αφού αυτή διοδευθεί δια του ανάντη ταμιευτήρα. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο του φαινομένου διαδοχικής κατάρρευσης (επίδραση «ντόμι-

νο») και να λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας των φραγμάτων. 
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6. Προοπτικές για περαιτέρω εργασίες 

6.1. Αντιμετώπιση υφισταμένων φραγμάτων. Μεταβατικό καθεστώς και προτάσεις περαιτέρω μελέτης, π.χ. τεχνι-

κής δυνατότητας και οικονομικών συνεπειών της αύξησης του επιπέδου ασφάλειας. 

6.2. Οδηγίες για την επιλογή πλημμυρών σχεδιασμού βοηθητικών κατασκευών ασφαλείας κατά την φάση κατα-

σκευής του φράγματος, καθώς και λοιπών έργων ανάσχεσης της ροής που έχουν εξαιρεθεί από την παρούσα 

εργασία. 

6.3. Απαιτήσεις ελευθέρου ύψους. 

6.4. Οδηγίες για τα δεδομένα υπολογισμού πλημμυρών σχεδιασμού. 

6.5. Οδηγίες για τις μεθόδους υπολογισμού πλημμυρών σχεδιασμού. 

6.6. Εισαγωγή Αναλύσεων Διακινδύνευσης. 

6.7. Κριτήρια για την επιλογή της πλημμυρικής εκροής σχεδιασμού από φράγμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Πίνακας των βασικών στοιχείων σχεδιασμού του ερευνηθέντος  δείγματος έργων 
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α/α 
Όνομα 

έργου 

Τύπος 

φράγματος 

Ύψος 

φράγματος 

(m) 

Περίοδος επαναφοράς 

πλημμύρας σχεδιασμού 

(έτη) 

Κύριος 

του έργου 

1 Αγ. Βαρβάρα TE 20 1.000 ΔΕΗ 

2 Αγιονέρι ER 48 10.000 ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ. 

3 Απολακιά TE 39 10.000 ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ. 

4 Αποσελέμης TE 62 50.000 ΟΑΚ 

5 Αστέρι TE 75 ΠΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

6 Ασώματα TE 52 1.000 ΔΕΗ 

7 Αχυρά TE 37 1.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

8 Βαλσαμιώτης PG 66 1.000 ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ 

9 Βράχος ER 48 1.000 ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ 

10 Γαδουράς TE 67 10.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

11 Γρατινή TE 53 ΠΜΠ ΔΕΗ 

12 Γυρτώνη PG 16 10.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

13 Δαφνοζωνάρα PG 28 1.000 ΤΕΡΝΑ 

14 Εύηνος TE 127 10.000 Ε.Υ.Δ.ΑΠ. 

15 Θησαυρός ER 172 ΠΜΠ ΔΕΗ 

16 Ιάσιο ER 53 ΠΜΠ Ν. Α. Ροδόπης 

17 Ιλαρίωνας TE 130 10.000 ΔΕΗ 

18 Ινίου-Μαχαιρά TE 38 1.000 ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ 

19 Καλύβα-Κομαρών TE 39 5.000 Περιφ. ΔΕΚΕ 

20 Κάρλα TE 9 500 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

21 Καστράκι ΤΕ 96 ΠΜΠ ΔΕΗ 

22 Κρεμαστά ΤΕ 165 ΠΜΠ ΔΕΗ 

23 Λάδωνας PG 56 Άλλη προσέγγιση. ΔΕΗ 

24 Λειβάδι TE 32 1.000 ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ. 

25 Λειβάδι ER 30 1.000 ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ. 

26 Λούρος PG 22 Άλλη προσέγγιση. ΔΕΗ 

27 Μαρμαράς ER 50 10.000 Ν.Α. ΔΕΒ 

28 Μαυρομμάτι TE 53 ΠΜΠ Ν. Α. Μαγνησίας 

29 Μεσοχώρα ER 150 ΠΜΠ ΔΕΗ 

30 Μετσοβίτικος TE 11 ΠΜΠ ΔΕΗ 

31 Παπαδιά ER 67 10.000 ΔΕΗ 

32 Παρθένι TE 26 1.000 ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ. 
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α/α 
Όνομα 

έργου 

Τύπος 

φράγματος 

Ύψος 

φράγματος 

(m) 

Περίοδος επαναφοράς 

πλημμύρας σχεδιασμού 

(έτη) 

Κύριος 

του έργου 

33 Πηγές Αώου ER 78 ΠΜΠ ΔΕΗ 

34 Πλατανόβρυση PG 95 ΠΜΠ ΔΕΗ 

35 Πολύφυτο ER 112 1.000 ΔΕΗ 

36 Ποταμοί (Αμάρι) ER 55 65.000 ΟΑΚ 

37 Πουρνάρι ΤΕ 87 ΠΜΠ ΔΕΗ 

38 Πουρνάρι ΙΙ TE 15 ΠΜΠ ΔΕΗ 

39 Πραμόριτσα ER 57 10.000 Ν.Α. Κοζάνης 

40 Ραπεντώσα ER 39 (5) 1.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

41 Σμόκοβο ER 109 10.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

42 Στράτος TE 26 ΠΜΠ ΔΕΗ 

43 Συκιά TE 170 ΠΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

44 Σφηκιά ER 82 1.000 ΔΕΗ 

45 Σχοινάς TE 31 ΠΜΠ ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ 

46 Ταυρωπός VA 83 Άλλη προσέγγιση ΔΕΗ 

47 Τριανταφυλλιά ER 75 ΠΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

48 Μελισσούδι ΤΕ 60  ΠΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

49 Νεστόριο TE 72 ΠΜΠ N. A. Καστοριάς 

50 Καλαμιώτισα TE 35 ΠΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

51 Καρβουνόρεμα TE 42 ΠΜΠ Περιφ. Αν. Μ-Θ 

Επεξήγηση συμβολισμών 

TE Χωμάτινο φράγμα 

ER Λιθόρριπτο φράγμα 

PG Φράγμα βαρύτητας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Σύνοψη σχολίων  

επί του Σχεδίου για τον Καθορισμό Κριτηρίων Επιλογής Πλημμυρών Σχεδιασμού για 
Φράγματα 
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Εισαγωγή 

Η διαβούλευση του ‘Σχεδίου’ συγκέντρωσε ένα μεγάλο αριθμό εύστοχων παρατηρήσεων σε θέματα περιεχομένου, σε 

θέματα διατυπώσεων και σε θέματα σφαλμάτων και μορφής του κειμένου. Όσα σχόλια αφορούσαν σε διορθώσεις ή 

αναδιατυπώσεις λήφθηκαν άμεσα υπόψη μέσα στο κείμενο. Όσα αφορούσαν σε ουσιαστικά θέματα περιεχομένου, 

παρατίθενται στη συνέχεια υπό την Ενότητα 1, ταξινομημένα κατά χρονολογική σειρά και με αναφορά στον συντάκτη 

τους. Είναι ευνόητο ότι τα σχόλια αναφέρονται σε προηγούμενη έκδοση του Σχεδίου, αφού πολλά από αυτά έχουν 

ληφθεί υπόψη στην παρούσα έκδοση. Στην Ενότητα 2 παρουσιάζεται η απόκριση της Ο.Ε. στα σχόλια αυτά, μετά από 

εννοιολογική ομαδοποίησή τους.  

Ενότητα 1. Σχόλια 

Επιστολή Μ. Μιμίκου - 30.10.2014 

 Έλλειψη κριτηρίων υδρολογικού σχεδιασμού – διαδικασία υδρολογικής μελέτης 

Επιστολή Ι. Νιάδα - 4.11.14 

 Θίγει αντιμετώπιση κυκλικότητας: «ο σχεδιασμός του φράγματος και των κατασκευών ασφαλείας επηρεάζει το 
πώς αστοχεί και συνεπώς τις συνέπειες του πλημμυρικού κύματος από τις οποίες υποτίθεται ότι προκύπτει το 
επίπεδο σχεδιασμού του. Θα πρέπει ίσως να προβλεφθεί κάποιο «πρότυπο σενάριο αστοχίας» για διάφορους 
τύπους φραγμάτων το οποίο να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ώστε να διενεργείται η ανάλυση διόδευσης 
του πλημμυρικού κύματος». 

 Σύνδεση των κατηγοριών με τα Σ.Δ. Πλημμυρικού Κινδύνου. Συγκεκριμένα να προβλεφθεί διαδικασία ώστε να 
αποτυπώνεται στα Σ.Δ. η αξιολόγηση των δυνητικών συνεπειών από την αστοχία ενός προτεινόμενου νέου 
φράγματος… Αυτό είναι σημαντικό ώστε να προβλέπονται έγκαιρα στα Σχέδια μέτρα για την αντιμετώπιση τυ-
χόν αρνητικών επιπτώσεων, αλλά, κυρίως, να αποφεύγονται δυσμενείς κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (π.χ. χω-
ροθέτηση δραστηριοτήτων εκτός ζώνης κατάκλυσης, επιδότηση ασφαλίστρων περιουσίας εντός ζώνης, όταν 
δεν μπορούν να μετακινηθούν). 

 Δοθέντος ότι στη τελευταία κατηγορία θα συμπεριληφθούν ως επί το πλείστον όλα τα μικρά φράγματα και 
ρουφράκτες διαφόρων έργων, θα εξαναγκαστούν αυτά σε σχεδιασμό με Τ=200 που είναι υπερβολικό (ρου-
φράκτες/ φράγματα υδροληψίας ΜΥΗΕ και λοιπών έργων, αναβαθμοί ορεινής υδρονομίας, ρουφράκτες/ 
φράγματα εκτροπής και λοιπά ετερόκλητα μικρά έργα). Προτείνεται εξαίρεση με κριτήριο ύψους. 

Κείμενο Χ. Δήμου - 10.11.14 

 Για τους όρους ΠΜΚ και ΠΜΠ, προτείνει αντικατάσταση του ‘πιθανή’ με το ‘δυνητική’, ώστε να μην δημιουργεί-
ται η εντύπωση πιθανοτικού μεγέθους. 

 Το κείμενο για τον ορισμό της έννοιας ‘Προσδιοριστική Μέθοδος’ είναι ασαφές. 

 Στον Πίνακα 15 προτείνεται, για τη διατήρηση της αναλογικότητας, η περίοδος επαναφοράς της ΠΣ για τα 
φράγματα βαρύτητας της κατηγορίας 2, να τεθεί στα 2000 έτη αντί των 1000. 

 Αναφορικά με την αποτίμηση της διακινδύνευσης πλημμύρας, δεν ορίζεται σαφώς, ανά κατηγορία έργου η πε-
ριοδικότητα επικαιροποίησης των επιχειρησιακών Σχεδίων ενός Έργου. 

 Αναφορικά με την πρόβλεψη δομικών βλαβών κάποιου βαθμού, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι όποιες 
βλάβες δεν θα πρέπει να υποβιβάζουν κατά οιονδήποτε τρόπο το επίπεδο ασφαλείας του φράγματος. 

 Σε περίπτωση έντονης πλημμυρικής παροχής η λειτουργία του υπερχειλιστή και της λεκάνης ηρεμίας μπορεί 
να διαρκέσει πολλές ώρες ή και ημέρες. Οπότε είναι απαραίτητο να υπάρχει μελέτη των συνεπειών και του ε-
πιπέδου των βλαβών που μπορεί να γίνουν αποδεκτές εξαιτίας της λειτουργίας τους κατά τη διοχέτευση της 
πλημμυρικής παροχής. 

 Στο κεφάλαιο 5.3 δεν καθίσταται σαφές το κατά πόσον οι δυνητικές συνέπειες αναφέρονται στις υφιστάμενες ή 
στις μελλοντικές συνθήκες όπως πρόκειται να διαμορφωθούν μετά την κατασκευή του φράγματος. Λόγω της 
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αλλαγής των συνθηκών διαβίωσης κατάντη του φράγματος υπάρχει το ενδεχόμενο προσέλκυσης κατοίκων, με 
αποτέλεσμα φράγματα κατηγορίας 2 και 3 να πρέπει να υπαχθούν στην κατηγορία 1. 

 Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, η επιλογή κατηγορίας 1 όταν υπάρχει η πιθανότητα απώλειας έστω και 
μιας ανθρώπινης ζωής θεωρείται ιδιαίτερα δυσμενής. Προτείνεται εντός της κατηγορίας 2 να καταταγούν και 
φράγματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν και την απώλεια 1 ως και 5 ανθρώπινων ζωών εφόσον όμως ο 
Κύριος του Έργου καταθέσει εμπεριστατωμένη μελέτη περί αυτού. 

 Αναφορικά με την ταυτόχρονη δράση κυματισμού και πλημμύρας, στην περίπτωση της ΠΜΠ, όπου ο όγκος 
του ύδατος υπολογίζεται προσδιοριστικά, η έκφραση πολύ μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης χάνει το νόημα 
της. Ήτοι κρίνεται σκόπιμο στην περίπτωση σχεδιασμού για την ΠΜΠ να θεωρείται και η περίπτωση, για τον 
υπολογισμό του κυματισμού και εντόνου ανέμου. 

Εσπερίδα της 10.11.14 - Πρακτικά Π. Τσίρα και σημειώσεις Ι. Κουβόπουλου 

 Λόγω καταπατητών κατάντη θα οδηγούμαστε σε κατηγορία Ι (Α. Πέππας). 

 Η παραγωγή της πλημμύρας γίνεται από καταιγίδα σχεδιασμού, άρα χρειάζονται ρύθμιση οι σχετικές διαδι-
κασίες υπολογισμού. Ανάλυση συνθηκών παραγωγής πλημμύρας (Α. Πέππας) 

 Αντιμετώπιση καταπατήσεων κοίτης με τεχνητές πλημμύρες (Δ. Κουτσογιάννης) 

 Αμφισβήτηση της έννοιας ΠΜΠ. Με χρήση ΠΜΚ και Hershfield, περίπου 1:50000. Προτείνει ορισμό σε πολύ 
μικρή πιθανότητα (Δ. Κουτσογιάννης) 

 Μικρά φράγματα σε ΜΥΗΕ θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην αδειοδότηση (Π. Τσικνάκου) 

 Εκτίμηση πιθανών απωλειών ζωής βάσει μετρήσιμου μεγέθους (Π. Τσικνάκου) 

 Να τεθούν περιορισμοί στην κοίτη, με αποστάσεις από τη ζώνη πλημμύρας (Π. Τσικνάκου) 

 Αμφισβήτηση ορίου απώλειας μιας (1) ζωής. Αντιπροτείνεται ‘περιορισμένος αριθμός απωλειών’. Κοινότητες, 
ναι (Ν. Μουτάφης) 

 Αναφορά και στα συστήματα εκτροπής (Ν. Μουτάφης)  

 Το Τ=10000 να γίνει Τ=5000 (Ν. Μουτάφης) 

 Πιθανή και όχι πιθανώς μέγιστη πλημμύρα (Ν. Μουτάφης) 

 Συμφωνία με Κουτσογιάννη για μη χρήση της ΠΜΠ, αλλά πλημμύρας δεδομένης πιθανότητας (Ν. Μουτάφης) 

 Πλημμύρα σχεδιασμού του ‘έργου’, αντί του ‘υπερχειλιστή’ (Ν. Μουτάφης). 

 Στις ‘λοιπές θεωρήσεις’ να προστεθεί ότι τηρείται ένα εύλογο ή  min ελεύθερο ύψος (Ι. Καραβοκύρης)  

 Να λαμβάνεται υπόψη η στάθμη του πυρήνα (Ι. Καραβοκύρης) 

 Να γίνει πιο σαφές ότι η 3η στήλη (ΠΕΑ) είναι σημαντική για την κατάρρευση ή μη του φράγματος (Ι. Καραβο-
κύρης) 

 Χωριστή στήλη στον πίνακα, για τα έργα καταστροφής ενέργειας, γιατί είναι μεγάλο το κόστος (Ι. Καραβοκύ-
ρης) 

 Επιφύλαξη για τη Hershfield, είναι για προκαταρκτικές εκτιμήσεις (Ι. Καραβοκύρης) 

 Επιφυλάξεις για τις πρόσθετες συνέπειες, λόγω της αντιπλημμυρικής λειτουργίας προς μείωση των συνεπειών 
(Π. Παναγόπουλος) 

Επιστολή Ν. Μαλατέστα - 17.11.14 

 Ασάφεια στον ορισμό της απώλειας ζωής. Δοθέντος ότι σε επαπειλούμενη θραύση, μεμονωμένοι κάτοικοι 
μπορούν να ειδοποιηθούν και να απομακρυνθούν αποτελεσματικά με ένα σύστημα συναγερμού το οποίο 
πρέπει απαραίτητα να υπάρχει, ο σχετικός ορισμός απομένει να έχει νόημα σε περίπτωση κοινοτήτων που εί-
ναι αμφίβολη η αποτελεσματική εκκένωσή τους. Άρα πιο ρεαλιστικός ένας ορισμός κατά το Βρετανικό Σύστη-
μα κατηγοριοποίησης. 
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 Αν ληφθεί υπόψη πλημμύρα μεγαλύτερης συχνότητας για τα έργα καταστροφής ενέργειας, θα πρέπει να τεκ-
μηριώνεται ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του φράγματος από διαβρώσεις στον πόδα του. 

 Για την ΠΕΑ χρειάζεται να οριστεί ένα ελεύθερο περιθώριο, π.χ. 20-30 cm. Αλλά για την ΠΣ χρειάζεται συνε-
κτίμηση και της αναρρίχησης, άρα άνεμος, μήκος ανάπτυξης κυματισμού κ.τ.λ. Βλέπε Βρετανικό Σύστημα. 

Επιστολή Χ. Αγγελίδη - 27.11.14 

 Το προτεινόμενο σύστημα κατηγοριοποίησης των φραγμάτων είναι σωστό. 

 Προτείνει πρόσθετη κατηγορία, πολύ υψηλών δυνητικών συνεπειών, έχοντας κατά νου τα φράγματα Μόρνου 
και Ευήνου, τα οποία κατά τη γνώμη του έχουν πρόσθετους, γεωτεχνικούς λόγους πιθανής αστοχίας με συνέ-
πειες σε πληθώρα κατάντη οικισμών. 

 Επισημαίνει απουσία φραγμάτων Μόρνου και Μαραθώνα από τον κατάλογο. 

 

Ενότητα 2. Απόκριση της Ο.Ε. στα σχόλια 

Ακολουθούν με bullets τα σχόλια, ομαδοποιημένα στον βαθμό του δυνατού και με πλάγια γραφή η απόκριση της Ο.Ε. 

 

 Η απουσία κριτηρίων υδρολογικού σχεδιασμού και υπόδειξης ενδεδειγμένων διαδικασιών υδρολογικής μελέτης 

επισημάνθηκε από την καθηγήτρια κ. Μ. Μιμίκου (email 30.10.14) από τον μελετητή κ. Α. Πέππα (προφορική 

παρέμβαση στην Εσπερίδα 10.11.14). 

Ορθώς επισημαίνεται ότι δεν καλύπτονται θέματα αποφασιστικής σημασίας. Ήταν επιλογή της Ο.Ε. να μην υπάρξει 

προς το παρόν επέκταση στην περιοχή αυτή, η οποία από μόνη της αποτελεί ένα ξεχωριστό μεγάλο κεφάλαιο. Σχετική 

αναφορά, ως θέματος που δεν καλύπτεται, γίνεται στο Κεφάλαιο 4.2 του «Σχεδίου» και ειδικότερα στο τρίτο bullet. Εξ 

άλλου, η πρόταση της Ο.Ε. για περαιτέρω εργασίες περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τη θεματολογία αυτή ακριβώς στα 

σημεία 6.4 και 6.5. 

 Ο μελετητής κ. Ι. Νιάδας έθιξε (email  4.11.14) την ύπαρξη κυκλικότητας στη διαδικασία αξιολόγησης των δυνητι-

κών συνεπειών, γράφοντας: «ο σχεδιασμός του φράγματος και των κατασκευών ασφαλείας επηρεάζει το πώς 

αστοχεί και συνεπώς τις συνέπειες του πλημμυρικού κύματος από τις οποίες υποτίθεται ότι προκύπτει το επίπε-

δο σχεδιασμού του. Θα πρέπει ίσως να προβλεφθεί κάποιο «πρότυπο σενάριο αστοχίας» για διάφορους τύ-

πους φραγμάτων το οποίο να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ώστε να διενεργείται η ανάλυση διόδευσης του 

πλημμυρικού κύματος».  

Εν προκειμένω, η επιλογή πλημμύρας σχεδιασμού και πλημμύρας ελέγχου ασφαλείας βάσει αξιολόγησης των δυνητι-

κών συνεπειών, γίνεται μέσα από τρεις ευρείες κατηγορίες συνεπειών. Λειτουργία της αναφερόμενης κυκλικότητας θα 

παρατηρηθεί εάν, εξ αιτίας της επιλεγόμενης ΠΣ και ΠΕΑ, μεταβληθούν τα αρχικά μεγέθη του έργου έτσι ώστε οι δυνη-

τικές συνέπειες της αστοχίας του να μεταβληθούν τόσο πολύ ώστε το φράγμα να αλλάξει κατηγορία. Αν και δεν μπορεί 

να αποκλειστεί, θεωρείται μάλλον απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο, ιδίως αν έχει γίνει προσεκτική επιλογή των αρχικών 

σχεδιαστικών μεγεθών. Σε κάθε περίπτωση, δεύτερος κύκλος επιλογής δεν θα χρειαστεί. 

 Ο ίδιος μελετητής αναφέρεται στην ανάγκη σύνδεσης των κατηγοριών των δυνητικών συνεπειών με τα Σ.Δ. 

Πλημμυρικού Κινδύνου. 

Η Ο.Ε. θεωρεί ότι, στη φάση εκπόνησης που ευρίσκονται τα Σχέδια Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου, υπάρχουν τα 

περιθώρια να ληφθεί υπόψη η παρούσα εργασία, εφόσον βέβαια γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Αρχή, την Ειδική 

Γραμματεία Υδάτων, έστω και αν δεν προβλεπόταν αρχικά στις τεχνικές προδιαγραφές των σχετικών μελετών. Οπωσ-

δήποτε, αυτό θα είναι εφικτό στις επανεξετάσεις – επικαιροποιήσεις που προβλέπονται έως το 2021 από την Οδηγία 

2007/60/ΕΚ. 

 Οι κ.κ. Ι. Νιάδας, μελετητής (email  4.11.14) και Π. Τσικνάκου, Διευθύντρια ΥΗΕ στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (προφορική 

παρέμβαση στην Εσπερίδα 10.11.14), διέβλεψαν, σχετικά με την αντιμετώπιση μικρών φραγμάτων (ΜΥΗΕ, υ-
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δροληψίας, εκτροπής, ρουφράκτες κ.τ.λ.) από το προτεινόμενο «Σχέδιο», ότι μπορεί να εξαναγκασθούν αυτά τα 

έργα σε υπερβολικό και δαπανηρό σχεδιασμό και η διαδικασία αδειοδότησης των ΜΥΗΕ να δυσχερανθεί. 

Η Ο.Ε. συμφωνεί ότι πρέπει να εξαιρεθούν με σαφή τρόπο διάφορα μικρά έργα που προκαλούν ανάσχεση της ροής, 

αλλά δεν συνιστούν απειλή υπό το πνεύμα του παρόντος «Σχεδίου». Με αυτό ακριβώς το πνεύμα είναι γραμμένο το 

πέμπτο σημείο (Έργα εκτροπής και λοιπά έργα) του Κεφαλαίου 4.2 του «Σχεδίου» (Θέματα που δεν καλύπτονται). Για 

να προσδοθεί μεγαλύτερη σαφήνεια, θα υπάρξει αναδιατύπωση στο τελικό κείμενο όπου θα προβλέπεται εξαίρεση των 

κατασκευών ανάσχεσης της ροής και λοιπών μικρών φραγμάτων, όταν το ύψος τους είναι μικρότερο των 5 m και ο ό-

γκος του αποθηκευομένου νερού κατά την κανονική λειτουργία τους δεν υπερβαίνει τα 100000 m3.  

 Οι κκ. Ν. Μουτάφης, μελετητής (Εσπερίδα 10.11.14), και  Χ. Δήμου, μηχανικός ΔΕΗ/ΔΥΗΠ (κατατεθέν κείμενο 

10.11.14), πρότειναν διορθώσεις στους όρους ΠΜΚ και ΠΜΠ. 

Η Ο.Ε., στο Κεφάλαιο 2 – Ορολογία, χρησιμοποιεί τους δόκιμους όρους ‘πιθανή μέγιστη κατακρήμνιση’ και ‘πιθανή 

μέγιστη πλημμύρα’, όπως ακριβώς διορθώνει ο κ. Μουτάφης. Πράγματι όμως, σε ορισμένα σημεία του κειμένου έχει 

εσφαλμένως χρησιμοποιηθεί η λέξη ‘πιθανώς’ και θα διορθωθεί. Αναφορικά με τη χρήση του όρου ‘δυνητική’ που προ-

τείνει ο κ. Δήμου, η Ο.Ε. αν και αντιλαμβάνεται το εύλογο της παρατήρησης περί δημιουργίας εντύπωσης πιθανοτικού 

μεγέθους, δεν συμφωνεί για τους εξής λόγους: (α) οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν ακριβή μετάφραση των 

αντιστοίχων διεθνώς χρησιμοποιουμένων επιστημονικών όρων, (β) η χρήση των όρων αυτών είναι εδραιωμένη στην 

Ελλάδα και (γ) κατά το παρελθόν (προ του 1950) χρησιμοποιείτο ο όρος ‘μέγιστη δυνατή …’ αλλά αντικαταστάθηκε από 

τον σημερινό όρο ‘πιθανή μέγιστη …’ για να προσδοθεί ένας βαθμός αβεβαιότητας στο μέγεθος αυτό το οποίο αποτε-

λεί, οπωσδήποτε, μία εκτίμηση. 

 Ο κ. Χ. Δήμου, μηχανικός ΔΕΗ/ΔΥΗΠ (κατατεθέν κείμενο 10.11.14), παρατηρεί ότι ο ορισμός της ‘προσδιοριστι-

κής μεθόδου’ είναι ασαφής. 

Ο ορισμός που δίνεται στο «Σχέδιο» αποτελεί μετάφραση του αντιστοίχου από την αγγλική γλώσσα, όπως διατυπώνε-

ται στο FEMA (2013) και θεωρήθηκε από την Ο.Ε. σαφής και κατάλληλος για τον σκοπό του κειμένου. 

 Οι κκ. Ν. Μουτάφης, μελετητής (Εσπερίδα 10.11.14), και  Χ. Δήμου, μηχανικός ΔΕΗ/ΔΥΗΠ (κατατεθέν κείμενο 

10.11.14), πρότειναν διορθώσεις στις περιόδους επαναφοράς που προτείνονται στο «Σχέδιο». 

Οι προτεινόμενες αλλαγές από 10000 σε 5000 και 2000 αντί 1000 δεν επιφέρουν σημαντικώς διαφοροποιημένα αποτε-

λέσματα όσον αφορά στα μεγέθη πλημμύρας. Σε κάθε περίπτωση δεν κρίνεται ότι υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι για αλλα-

γή των προτεινομένων από το «Σχέδιο» περιόδων επαναφοράς. 

 Ο κ. Χ. Δήμου, Μηχανικός ΔΕΗ/ΔΥΗΠ (κατατεθέν κείμενο 10.11.14), παρατηρεί ότι αναφορικά με την αποτίμηση 

διακινδύνευσης πλημμύρας δεν υπάρχει πρόβλεψη επικαιροποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων ενός Έργου. 

Δεν ήταν στις προθέσεις της Ο.Ε. να προχωρήσει σε συστάσεις αναφορικά με τα επιχειρησιακά σχέδια ενός έργου, αλλά 

μόνο να διατυπώσει βασικούς κανόνες για την επιλογή ελάχιστων αποδεκτών πλημμυρών σχεδιασμού, κατά κατηγορία 

έργου. Βεβαίως το θέμα της επικαιροποίησης των κανόνων, και όχι μόνον αυτών, είναι πρωτεύουσας σημασίας στα 

θέματα ασφάλειας που μας απασχολούν. Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4.2 – Θέματα που δεν καλύπτονται, σημείο 

δεύτερο, η περιοδική επανεκτίμηση των σχεδιαστικών μεγεθών βάσει των νεωτέρων δεδομένων είναι αναγκαία, το δε 

ζήτημα της επανεκτίμησης τίθεται από την εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων και της τεχνολογίας. Όμως, για λόγους 

οικονομίας του έργου της, όταν η Ο.Ε. οριοθέτησε το αντικείμενό της, κατέληξε να μην ασχοληθεί, στη φάση αυτή, με 

την επικαιροποίηση. 

 Ο κ. Χ. Δήμου, μηχανικός ΔΕΗ/ΔΥΗΠ (κατατεθέν κείμενο 10.11.14), παρατηρεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει 

μελέτη των συνεπειών και του επιπέδου των βλαβών που μπορεί να γίνουν αποδεκτές κατά τη διοχέτευση πλημ-

μυρών και ότι οι όποιες βλάβες δεν θα πρέπει να υποβιβάζουν κατά οιονδήποτε τρόπο το επίπεδο ασφαλείας 

του φράγματος. Συναφής είναι η παρατήρηση του μελετητή κ. Ι. Καραβοκύρη (Εσπερίδα 10.11.14), ότι πρέπει να 

γίνει πιο σαφές ότι η ΠΕΑ είναι σημαντική για την κατάρρευση ή μη του φράγματος, με την έννοια ότι ένα επίπε-
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δο βλαβών μπορεί να είναι αποδεκτό. Μάλιστα, ο ίδιος Μελετητής πρότεινε να υπάρχει και χωριστή στήλη με ΠΣ 

για τα έργα καταστροφής ενέργειας εννοώντας, ενδεχομένως (;), ότι σε αυτά, για λόγους οικονομίας, θα μπο-

ρούσαν να τεθούν χαλαρότεροι περιορισμοί. Παρόμοια άποψη είχε υποστηρίξει το μέλος του ΔΣ/ΕΕΜΦ κ. 

Μπενσασσών μετά την παρουσίαση του «Σχεδίου» στο ΔΣ, λέγοντας ότι ο υπερχειλιστής, για το τμήμα του που 

τυχόν αστοχία του δεν μπορεί να επηρεάζει την ασφάλεια του φράγματος, θα μπορούσε να σχεδιασθεί και για 

πλημμύρα μεγαλύτερης συχνότητας από την ΠΣ, επιλογή που μπορεί να γίνει από το μελετητή με καθαρά τεχνι-

κοοικονομικά κριτήρια. Τέλος, για το ίδιο θέμα είναι και η παρέμβαση του μελετητή κ. Μαλατέστα (επιστολή 

17.11.14), όπου διατείνεται ότι αν ληφθεί υπόψη πλημμύρα μεγαλύτερης συχνότητας για τα έργα καταστροφής 

ενέργειας, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του φράγματος από διαβρώ-

σεις στον πόδα του. 

Όσον αφορά στη σαφέστερη διατύπωση του ορισμού της ΠΕΑ, έγινε προσθήκη εντός κειμένου. Γενικά, στην προανα-

φερθείσα συζήτηση, η Ο.Ε. διακρίνει δύο απόψεις. Σύμφωνα με τη μία, η ΠΣ του υπερχειλιστή μπορεί να διαφοροποι-

ηθεί από την ΠΣ του έργου καταστροφής ενεργείας, η οποία μπορεί να έχει μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, επιλεγό-

μενη με κριτήρια τεχνικοοικονομικά. Η δεύτερη άποψη απαιτεί μελέτη συνεπειών – βλαβών λόγω διέλευσης της ΠΣ, 

όπου να αποδεικνύεται ότι οι όποιες βλάβες δεν θα υποβιβάζουν κατά οιονδήποτε τρόπο το επίπεδο ασφαλείας του 

φράγματος. Η Ο.Ε. πιστεύει ότι με συγκερασμό αυτών των απόψεων, δηλαδή μετά από μελέτη συνεπειών – βλαβών 

και αφού τεκμηριώνεται ότι εξ αυτού του λόγου δεν μπαίνει σε κίνδυνο η ασφάλεια του φράγματος, μπορεί να επιτρέπε-

ται το έργο καταστροφής ενεργείας να σχεδιάζεται με πλημμύρα συχνότητας μεγαλύτερης από την ΠΣ, καθοριζόμενης 

με κριτήρια τεχνικοοικονομικά. 

 Ο κ. Χ. Δήμου, μηχανικός ΔΕΗ/ΔΥΗΠ (κατατεθέν κείμενο 10.11.14), παρατηρεί ότι στο Κεφάλαιο 5.3 δεν απο-

σαφηνίζεται αν οι δυνητικές συνέπειες αναφέρονται στις μελλοντικές συνθήκες κατά τις οποίες υπάρχει το ενδε-

χόμενο προσέλκυσης δραστηριοτήτων στα κατάντη, με αποτέλεσμα την άνοδο της κατηγορίας του φράγματος. 

Παρεμφερές σχόλιο κάνει ο μελετητής κ. Α. Πέππας (προφορική παρέμβαση στην Εσπερίδα 10.11.14), με ιδιαί-

τερη αναφορά στις κατάντη καταπατήσεις στην περιοχή της κοίτης. Ο δε καθηγητής κ. Δ. Κουτσογιάννης (προ-

φορική παρέμβαση στην Εσπερίδα 10.11.14) υποστηρίζει ότι το πρόβλημα των καταπατήσεων θα λυνόταν αν 

αφήνονταν τεχνητές πλημμύρες. Με παρόμοιο προβληματισμό η κ. Π.Τσικνάκου, Διευθύντρια ΥΗΕ στην ΤΕΡΝΑ 

Α.Ε. (προφορική παρέμβαση στην Εσπερίδα 10.11.14), προτείνει σχετικά με τις καταπατήσεις να τεθούν περιο-

ρισμοί στην κοίτη, με αποστάσεις από τη ζώνη πλημμύρας. 

Το θέμα της μεταβολής των χρήσεων γης κατάντη του φράγματος μετά την κατασκευή του, σε σχέση με την αξιολόγηση 

των δυνητικών συνεπειών, διευκρινίζεται πλήρως στο Κεφάλαιο 5.2 – Δυνητικές συνέπειες αστοχίας. Όσον αφορά στο 

θέμα της ρύθμισης των μελλοντικών χρήσεων γης κατάντη του φράγματος, συμπεριλαμβανόμενης της αντιμετώπισης 

των καταπατήσεων, η  Πολιτεία διαθέτει τα προς τούτο αρμόδια όργανα. Σε κάθε περίπτωση, η λήψη μέτρων δεν είναι 

αντικείμενο της παρούσας Ο.Ε. για τον Καθορισμό Κριτηρίων Επιλογής Πλημμύρας Σχεδιασμού για Φράγματα. 

 Με το κριτήριο των απωλειών ζωής ασχολούνται οι κκ. Χ. Δήμου, μηχανικός ΔΕΗ/ΔΥΗΠ (κατατεθέν κείμενο 

10.11.14), ο μελετητής κ. Ν. Μουτάφης (προφορική παρέμβαση στην Εσπερίδα 10.11.14), η κ. Π. Τσικνάκου, 

Διευθύντρια ΥΗΕ στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (προφορική παρέμβαση στην Εσπερίδα 10.11.14) και ο μελετητής κ. Ν. Μα-

λατέστας (επιστολή 17.11.14). Κοινός τόπος των δύο πρώτων είναι ότι η επιλογή της κατηγορίας 1, όταν υπάρ-

χει η πιθανότητα απώλειας έστω και μιας ζωής, είναι δυσμενής. Επ’ αυτού, ο κ. Μουτάφης αντιπροτείνει τον 

«περιορισμένο αριθμό ατόμων», κάτι που είναι όμως ασαφές, όπως θα συναγόταν από την παρέμβαση της κ. 

Τσικνάκου, η οποία πρότεινε το κριτήριο να είναι μετρήσιμο μέγεθος. Από την πλευρά του κ. Δήμου, η πρότασή 

του περιλαμβάνει μετρήσιμο μέγεθος, το όριο των πέντε (5) ζωών. Κάπως διαφορετική προσέγγιση έχει ο κ. Μα-

λατέστας, σύμφωνα με την οποία, σε επαπειλούμενη θραύση, μεμονωμένοι κάτοικοι μπορούν να ειδοποιηθούν 

και να απομακρυνθούν αποτελεσματικά με ένα σύστημα συναγερμού, οπότε η λειτουργία του κριτηρίου έχει νό-

ημα εκεί όπου έχουν αναπτυχθεί οικισμοί και η απομάκρυνση θα ήταν αναποτελεσματική. Στην ίδια κατεύθυνση 

ο κ. Μουτάφης κάνει δεκτή την έννοια της κοινότητας ανθρώπων ως κριτηρίου. 
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Η Ο.Ε. αμφισβητεί το επιχείρημα ότι μπορεί να γίνει αποτελεσματική προειδοποίηση μεμονωμένων ατόμων στα κατά-

ντη με σύστημα συναγερμού, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι σε κάθε περί-

πτωση θα υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα και ότι θα λειτουργεί αποτελεσματικά, σε πιθανές συνθήκες θεομηνίας. Δεύτε-

ρον, διότι ακόμα και αν υπάρχει, ο χρόνος εξέλιξης της θραύσης μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι τόσο σύ-

ντομος, ώστε να μην υπάρχουν πραγματικά περιθώρια απομάκρυνσης από την επικίνδυνη ζώνη. Από την άλλη πλευ-

ρά, η Ο.Ε. αντιλαμβάνεται ως αδύνατο σημείο του κανονισμού τη θέσπιση αριθμητικού ορίου (π.χ. μία ζωή ή πέντε ζω-

ές) διότι η προσέγγιση αυτή, εκτός του ότι μεταχειρίζεται με αυθαιρεσία θέματα πολύ ευαίσθητα (π.χ. γιατί πέντε και όχι 

τέσσερεις ζωές;), υπονοεί ως δεδομένο ότι μπορεί κανείς να εκτιμήσει αξιόπιστα αν οι ζωές που θα χαθούν θα είναι λί-

γο περισσότερες ή λίγο λιγότερες από το όριο που κρίνει την ένταξη του φράγματος στην κατηγορία 1 ή 2. Στο σημείο 

αυτό διευκρινίζεται ότι στο προτεινόμενο σύστημα, η άποψη της Ο.Ε. αναφορικά με τις απώλειες ζωής είναι, όπως πε-

ριγράφεται στο Κεφάλαιο 5.3, ότι η ενδεχόμενη παρουσία ανθρώπων στη ζώνη κατάκλυσης δεν θεωρείται ικανός λόγος 

τεκμηρίωσης δυνητικών συνεπειών. Αντίθετα, τέτοιος κίνδυνος τεκμαίρεται ότι είναι υπαρκτός από την παρουσία εγκα-

ταστάσεων στις οποίες συναθροίζονται άνθρωποι για διαμονή, εργασία ή αναψυχή, σε μόνιμη είτε εποχιακή βάση. 

Σύμφωνα με το πνεύμα της Ο.Ε., η διάκριση ευρίσκεται μεταξύ της σποραδικής παρουσίας ανθρώπων και της παρου-

σίας οργανωμένων εγκαταστάσεων – κοινοτήτων. Όμως, από τη διατύπωση του Πίνακα 14, αυτό δεν προκύπτει και 

χρειάζεται μια διόρθωση που θα αποδίδει σαφέστερα την άποψη της Ο.Ε. η οποία συγκλίνει με εκείνη των κκ. Μουτάφη 

και Μαλατέστα που προτείνουν ως κριτήριο την ύπαρξη ανθρώπινων κοινοτήτων. 

 Η ταυτόχρονη δράση κυματισμού και πλημμύρας σχολιάζεται από τον κ. Χ. Δήμου, μηχανικό ΔΕΗ/ΔΥΗΠ (κατα-

τεθέν κείμενο 10.11.14), και τον μελετητή κ. Ν. Μαλατέστα (επιστολή 17.11.14) . Ο πρώτος υποστηρίζει τον υπο-

λογισμό της ΠΕΑ με ταυτόχρονη δράση κυματισμού από έντονο άνεμο, ενώ ο δεύτερος προτείνει ένα μικρό ελά-

χιστο ύψος για την ΠΕΑ, αλλά κανονικό υπολογισμό ελευθέρου ύψους για την ΠΣ. Πρόταση για αναφορά σε ε-

λάχιστο ή εύλογο ελεύθερο ύψος κάνει και ο μελετητής κ. Ι. Καραβοκύρης (προφορική παρέμβαση στην Εσπε-

ρίδα 10.11.14). 

Η Ο.Ε. δεν συμφωνεί ότι στην περίπτωση της ΠΜΠ η έκφραση «πολύ μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης» χάνει το νόη-

μά της. Δοθέντος ότι σε κάθε μέγεθος πλημμύρας, ακόμα και στην ΠΜΠ, μπορεί να αποδοθεί μια πιθανότητα υπέρβα-

σης, οσονδήποτε μικρή, τότε η ταυτόχρονη εκδήλωση της ΠΜΠ με ένα άλλο σπάνιο ενδεχόμενο (έντονος άνεμος και 

κυματισμός), θα έχει πράγματι πολύ μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης. Η υπόθεση αυτή αναγνωρίζεται από την ICOLD 

στο Bulletin 82, αναφορικά με τον έλεγχο του φράγματος στη διόδευση της ΠΕΑ. Όσον αφορά στην υιοθέτηση ελάχιστου 

ελεύθερου ύψους, π.χ. 20-30 cm, όπως προτείνει ο δεύτερος μελετητής, η Ο.Ε. θεωρεί ότι η εξασφάλιση ενός τόσο μι-

κρού περιθωρίου είναι χωρίς ιδιαίτερη σημασία μπροστά στην αβεβαιότητα που υπάρχει στον υπολογισμό της ΠΕΑ 

και, κατ’ ακολουθία, της ανωτάτης στάθμης. Όσο για την ΠΣ, η Ο.Ε. συμφωνεί ότι είναι απαραίτητος ο κανονικός υπο-

λογισμός του ελευθέρου ύψους, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που το επηρεάζουν, αλλά οι υποδείξεις 

για τον υπολογισμό του δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Αυτό, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6, 

προτείνεται ως προοπτική μελλοντικών εργασιών. 

 Η ορθότητα της επιλογής της ΠΜΠ έναντι μιας πιθανοτικά οριζόμενης πλημμύρας υπήρξε το αντικείμενο συζή-

τησης κατά την Εσπερίδα της 10.11.14, στην οποία πήραν μέρος κυρίως οι κκ. Δ. Κουτσογιάννης, καθηγητής 

ΕΜΠ, και Ν. Μουτάφης, και Ι. Καραβοκύρης, μελετητές. 

Η Ο.Ε. λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τη θέση του κ. Κουτσογιάννη, ότι είναι ορθότερο να ορίζεται μια πλημμύρα πολύ 

μικρής συχνότητας εμφάνισης, αντί της ΠΜΠ. Από πρακτική όμως άποψη, η Ο.Ε. δεν απορρίπτει τη συγκεκριμένη 

χρήση της ΠΜΠ για τους εξής λόγους:  

o Υπάρχει μια σοβαρή επιστημονική επιχειρηματολογία υπέρ της ύπαρξης ενός φυσικού άνω ορίου (ΠΜΚ) 

στο σύνολο τιμών των δυνατών κατακρημνίσεων επί μιας περιοχής, το οποίο, μεταφραζόμενο σε όρους 

απορροής, παράγει την ΠΜΠ.  

o Η έννοια της ΠΜΠ έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα, και στην Ελλάδα και διεθνώς, και εξακολουθεί να χρησι-

μοποιείται. Π.χ., στις ΗΠΑ και στη Μ. Βρετανία, η ΠΜΠ χρησιμοποιείται ως το γενικό πρότυπο για τον α-
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σφαλή σχεδιασμό των φραγμάτων, όταν οι πρόσθετες συνέπειες της αστοχίας κρίνονται ως μη αποδεκτές. 

Εξ άλλου, η ICOLD υιοθετεί τις έννοιες ΠΜΚ και ΠΜΠ, όπως και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανι-

σμός ο οποίος και έχει εκδώσει εκτενές Εγχειρίδιο για τον υπολογισμό τους (WMO - No. 1045 του 2009). 

Προφανώς, η χρήση πιθανοτικά ορισμένων μεγεθών είναι απαραίτητη για την ανάλυση διακινδύνευσης, μεθοδολογία 

που τείνει να επικρατήσει διεθνώς. Όπως διατυπώνει η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Μηχανικών (ASCE Task Com-

mittee on Spillway Design Flood Selection, 1988), σε ελεύθερη μετάφραση, «…Εάν επιλέγουμε μια πλημμύρα σχεδια-

σμού ασφαλείας μικρότερη από την ΠΜΠ κάνοντας χρήση ποσοστών αυτής, δημιουργείται μια διαφοροποίηση της πι-

θανότητας υπέρβασης (από θέση σε θέση, εννοεί) με αποτέλεσμα το εθνικό πρότυπο ασφαλείας να είναι ασυνεπές». 

‘Όμως, «…στον βαθμό που η ΠΜΠ χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί ένα πιθανό άνω όριο πλημμύρας για χρήση 

στον σχεδιασμό ασφαλείας, αυτό δεν είναι σοβαρό πρόβλημα…». Στην περίπτωσή μας, η ΠΜΠ δεν προτείνεται να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή κλασμάτων αυτής ως σχεδιαστικών μεγεθών, αλλά απλά ως ανώτατο όριο.    

 Κατά την Εσπερίδα της 10.11.14, ζητήθηκε από τον κ. Μουτάφη, μελετητή, να υπάρξει αναφορά και στα συστή-

ματα εκτροπής. 

Τα προσωρινά έργα εκτροπής, όπως και άλλα έργα μικρά, δεν απετέλεσαν αντικείμενο της παρούσας εργασίας η οποία 

αφορά μόνο στην υδρολογική ασφάλεια των φραγμάτων, ως ολοκληρωμένων κατασκευών, όπως διευκρινίζεται στο 

Κεφάλαιο 4.2 ‘Θέματα που δεν καλύπτονται’. Ελπίζεται ότι η προφανής ανάγκη διατύπωσης σχετικών κανονισμών και 

για τα έργα αυτά που εξαιρέθηκαν, όπως προτείνεται στο 6.2, θα ικανοποιηθεί σύντομα. 

 Κατά την Εσπερίδα της 10.11.14, ζητήθηκε από τον κ. Μουτάφη, μελετητή, να προτιμηθεί ό όρος πλημμύρα σχε-

διασμού του ‘έργου’, αντί του ‘υπερχειλιστή’. 

Η Ο.Ε. δέχεται τη διόρθωση και παρατηρεί ότι αυτή είναι και η άποψή της, διατυπωμένη στο Κεφάλαιο 2. ‘Ορολογία’. 

Ορισμένες αναφορές στην ‘πλημμύρα σχεδιασμού του υπερχειλιστή’ μέσα στο κείμενο, οφείλονται στην ευρεία χρήση 

του αντίστοιχου αγγλικού όρου ‘spillway design flood’ και διορθώθηκαν με τον νοηματικά ορθότερο όρο ‘πλημμύρα 

σχεδιασμού’. 

 Κατά την Εσπερίδα της 10.11.14, ζητήθηκε από τον κ. Καραβοκύρη, μελετητή, να λαμβάνεται υπόψη η στάθμη 

του πυρήνα του φράγματος. 

 Η Ο.Ε. αντιλαμβάνεται τη σημασία της παρατήρησης, αλλά θεωρεί ότι λεπτομερέστερες θεωρήσεις σχεδιασμού όπως 

αυτή που συνδέεται με το ελεύθερο ύψος χωμάτινου φράγματος, θα ήταν καλύτερο να μας απασχολήσουν σε επόμενο 

στάδιο, όπως προτείνεται στο Κεφάλαιο 6. ‘Προοπτικές για περαιτέρω εργασίες’.  

 Κατά την Εσπερίδα της 10.11.14, εκφράσθηκαν από τον μελετητή κ. Παναγόπουλο επιφυλάξεις για τις πρόσθε-

τες συνέπειες, λόγω της αντιπλημμυρικής λειτουργίας προς μείωση των συνεπειών. 

Διευκρινίζεται ότι για όλα τα φράγματα, και για τα φράγματα αντιπλημμυρικής λειτουργίας τα οποία, σε συνθήκες κανο-

νικής λειτουργίας, αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών στα κατάντη από τις εμφανίσεις πλημμυρικών επεισοδίων, 

το ενδεχόμενο της αστοχίας συνδέεται με πρόσθετες δυνητικές συνέπειες, σε σχέση με τις συνέπειες που θα είχαν 

συμβεί χωρίς αστοχία, και αξιολογείται με εξέταση αυτών. 

 Ο μελετητής κ. Χ. Αγγελίδης, με ηλεκτρονική επιστολή του (27.11.14), επισημαίνει την απουσία των φραγμάτων 

Μόρνου και Μαραθώνα από τον κατάλογο και προτείνει πρόσθετη κατηγορία, πολύ υψηλών δυνητικών συνε-

πειών, έχοντας κατά νου τα φράγματα Μόρνου και Ευήνου, τα οποία κατά τη γνώμη του έχουν πρόσθετους, γε-

ωτεχνικούς λόγους πιθανής αστοχίας με συνέπειες σε πληθώρα κατάντη οικισμών. 

Όσον αφορά στον κατάλογο, διευκρινίζεται ότι έχουν συμπεριληφθεί εκείνα τα έργα για τα οποία η Ο.Ε. κατόρθωσε να 

συγκεντρώσει πληροφορίες για την πλημμύρα σχεδιασμού τους. Όσον αφορά στην προτεινόμενη πρόσθετη κατηγορία 

των πολύ υψηλών δυνητικών συνεπειών, η Ο.Ε. θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη αφού αυτή καλύπτεται από την κατηγο-

ρία 1. Τέλος, η ειδική μεταχείριση των φραγμάτων Μόρνου και Ευήνου, εξ αιτίας προσθέτων γεωτεχνικών λόγων, αντι-
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βαίνει προς τη βασική θεώρηση των κριτηρίων κατηγοριοποίησης που έχει υιοθετήσει η παρούσα εργασία ακολουθώ-

ντας τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις, και τα οποία εκτίθενται στο Κεφάλαιο 5.2.  

 

 


