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Μέλος & Εκπρόσωπος: 

      
 

 

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,  

κ. Χρήστο Σπίρτζη 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016 

Αρ. Πρωτ.: 32/ΕΞ 

 
 
ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού για την ασφάλεια των φραγμάτων κατά τα στάδια μελέτης, 

κατασκευής και λειτουργίας τους. 

  

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Λαμβάνοντας γνώση της Απόφασής σας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη 

σχεδίου Κανονισμού για την ασφάλεια των φραγμάτων κατά τα στάδια μελέτης, κατασκευής και 

λειτουργίας τους (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 860/2015), σας αναφέρουμε τα εξής:  

Καταρχάς, οφείλουμε να σας συγχαρούμε για την αναγνώριση του προβλήματος και τη 

διαφαινόμενη πρόθεσή σας για τη επίλυση αυτού, μέσω της θέσπισης σχετικού Κανονισμού. 

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρτιότητα, πληρότητα και ποιότητα της μελέτης κάθε έργου 

συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία αυτού, οφείλουμε να σας 

επισημάνουμε ότι η πρωτοβουλία σας αυτή συνιστά μοναδική ευκαιρία για τη θέσπιση τεχνικών 

προδιαγραφών για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών των φραγμάτων. 

Όπως γνωρίζετε, η έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών συνιστά ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα στον τομέα των τεχνικών μελετών, καθόσον οι όποιες υπάρχουσες προδιαγραφές αφενός 

είναι πλήρως παρωχημένες και αναχρονιστικές, αφετέρου δεν καλύπτουν όλες τις κατηγορίες και είδη 

μελετών και υπηρεσιών (βλ. π.χ. Π.Δ. 696/74). Η έλλειψη, δε, αυτή ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό και 

ευνοεί το «σύγχρονο» φαινόμενο των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων στην αγορά των μελετών και 

συναφών υπηρεσιών, το οποίο έχει ταπεινώσει την ποιότητα των μελετών με ό,τι αυτό συνεπάγεται 

για την ασφάλεια των κατασκευών και, εν γένει, το δημόσιο συμφέρον. 

Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι πρέπει στο υπό σύνταξη σχέδιο του Κανονισμού για την 

ασφάλεια των φραγμάτων να περιληφθεί, οπωσδήποτε, ειδικό μέρος στο οποίο θα καθορίζονται τα 

ελάχιστα περιεχόμενα και παραδοτέα για κάθε κατηγορία μελέτης που περιλαμβάνει ένα φράγμα. 

Σημειώνουμε, ότι σχετική αξιόλογη εργασία-πρόταση για την κατηγορία των υδραυλικών μελετών έχει 

συνταχθεί από τον Σύνδεσμο Μελετητών Υδραυλικών Έργων (ΣΜΥΕ). 

Με την πρόταση μας αυτή, θεωρούμε δεδομένο ότι θα συμφωνήσουν ο Συντονιστής και τα λοιπά 

μέλη της Ομάδας Εργασίας που έχουν πλήρη γνώση της σημερινής κατάστασης του τομέα των 

μελετητικών υπηρεσιών. 

Εν αναμονή και της συναντήσεώς μας, είμαστε στη διάθεσή σας. 

 

Μετά τιμής 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

Παναγής Τονιόλος 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) κ. Κοτσώνη Αντώνιο, Συντονιστή Ομάδας Εργασίας (με την παράκληση να διαβιβάσει την παρούσα και στα 

λοιπά μέλη της Ομάδας) 

2) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

3) Σύνδεσμο Μελετητών Υδραυλικών Έργων (ΣΜΥΕ) 


