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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η Κύπρος διαθέτει σήµερα ένα µεγάλο αριθµό φραγµάτων από τα οποία 56 
ταξινοµούνται σαν µεγάλα φράγµατα και είναι εγγεγραµµένα στον κατάλογο της ∆ιεθνούς 
Επιτροπής Μεγάλων Φραγµάτων (ICOLD).   Η εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς λειτουργίας των 
φραγµάτων αποτελεί µέγιστη προτεραιότητα του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων.  Για το σκοπό 
αυτό το Τµήµα έχει υιοθετήσει  σύστηµα ασφάλειας και παρακολούθησης  των φραγµάτων 
παρόµοιο µε αυτό της Μεγάλης Βρετανίας (Reservoirs Act, 1975) το οποίο προσαρµόστηκε στα 
Κυπριακά δεδοµένα.   Το σύστηµα εφαρµόζεται από το 2002 αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόµα η 
απαιτούµενη νοµοθετική ρύθµιση για την υποχρεωτική εφαρµογή του. Το άρθρο παρουσιάζει 
περιγραµµατικά το σύστηµα ασφάλειας και παρακολούθησης των φραγµάτων και το πεδίο 
ευθύνης των εµπλεκοµένων καθώς και παραδείγµατα που αποδεικνύουν τη χρησιµότητα του 
συστήµατος. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1960 και µέχρι την ηµεροµηνία αυτή τόσο η ύδρευση 
όσο και η άρδευση βασίζονταν στις γεωτρήσεις.  Η ανάπτυξη των επιφανειακών υδατικών πόρων 
ήταν µηδαµινή και κατασκευάστηκαν µόνο µικρά φράγµατα από την αποικιακή κυβέρνηση, τα 
οποία το 1960 είχαν συνολική αποθηκευτικότητα 6 εκ. κ.µ. 

Ο κίνδυνος υφαλµύρισης των υδροφορέων έστρεψε την προσοχή της νεοσύστατης κυβέρνησης 
στην κατασκευή φραγµάτων ούτως ώστε αυτά να µπορούν να αποθηκεύσουν τις ροές των 
ποταµών που θα κατέληγαν στη θάλασσα.  ΄Ετσι στα µέσα της δεκαετίας του 60 κατασκευάστηκαν 
τα πρώτα φράγµατα τα οποία ήταν µέτριας χωρητικότητας και προορίζονταν για την άρδευση 
εκτάσεων σε αγροτικές περιοχές. 

Το πρώτο µεγάλο φράγµα χωρητικότητας πέραν των 10 εκ. κ.µ. νερών κατασκευάστηκε ανάντι της 
κοινότητας Γερµασόγειας το 1968 (14 εκ. κ.µ. νερού).    Το 1973 συµπληρώθηκε το φράγµα 
Λευκάρων χωρητικότητας 14 εκ. κ.µ. νερού που ήταν το πρώτο µεγάλο φράγµα που προοριζόταν 
τόσο για άρδευση όσο και για ύδρευση,.  Το φράγµα αυτό µέσω του διυλιστηρίου της 
Χοιροκοιτίας άρχισε να προµηθεύει την πόλη της Αµµοχώστου µε πόσιµο νερό. 

Μετά από την τουρκική εισβολή το 1974 και τη µετακίνηση ενός µεγάλου µέρους του πληθυσµού 
δηµιουργήθηκε η ανάγκη εξασφάλισης επιπρόσθετων ποσοτήτων πόσιµου νερού αλλά και 
επαναδραστηριοποίησης µέρους του πληθυσµού στο γεωργικό τοµέα.  Προγραµµατίστηκαν και 
εκτελέστηκαν κατά σειρά τα έργα. 

i. Αρδευτικό έργο Πάφου 

ii. Υδατικό έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου 

iii. ΄Εργο ενιαίας αγροτικής ανάπτυξης Πιτσιλιάς 

iv. Υδρευτικό έργο Πόλης Χρυσοχούς 

v. ΄Εργο νοτίου αγωγού 



Τα έργα αυτά περιλάµβαναν την κατασκευή µεγάλων φραγµάτων (∆υποτάµου, Καλαβασού, 
Ασπρόκρεµµου, Ξυλιάτου, Ευρέτου, Αρµίνου, Κούρη).  Ακολούθησε η κατασκευή και άλλων 
φραγµάτων σε µεµονωµένα αρδευτικά έργα (Βυζακιάς, Ταµασού, Κλήρου-Μαλούντας-Ακακίου 
και Κανναβιούς).   

Λόγω της απότοµης τοπογραφίας του νησιού τα φράγµατα χαρακτηρίζονται από µεγάλο ύψος και 
σχετικά µικρή χωρητικότητα ταµιευτήρα.   Το µεγαλύτερο φράγµα της Κύπρου είναι αυτό του 
Κούρη µε χωρητικότητα 115 εκ. κ.µ. νερού και ύψος αναχώµατος 113 µέτρα.  Η Κύπρος έχει 
σήµερα 56 µεγάλα φράγµατα καταχωρηµένα στον κατάλογο της ∆ιεθνούς Επιτροπής Μεγάλων 
Φραγµάτων (ICOLD) και έχει κατ΄ αναλογία τα περισσότερα φράγµατα σε σχέση µε την έκταση 
της, στο χώρο της Ευρώπης.  Η ολική χωρητικότητα των φραγµάτων της Κύπρου χρονολογικά, 
δίνεται στο σχήµα 1. 

 
Σχήµα 1.   Ολική χωρητικότητα των φραγµάτων της Κύπρου σε σχέση µε το χρόνο 

2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Στην Κύπρο, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, τα φράγµατα ανήκουν στο Τµήµα Αναπτύξεως 
Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το οποίο είναι ο 
υπεύθυνος Οργανισµός για τη λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των. 

Η εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας των φραγµάτων αποτελεί ύψιστο µέληµα του Τµήµατος, 
τόσο γιατί τα φράγµατα είναι τεράστιας οικονοµικής σηµασίας για τον τόπο, όσο και για το 
γεγονός ότι αυτά στην πλειοψηφία τους είναι κατασκευασµένα ανάντι κατοικηµένων περιοχών, 
περιλαµβανοµένων και µεγάλων αστικών κέντρων. 

Σηµειώνεται επίσης ότι η Κύπρος βρίσκεται σε σεισµογενή ζώνη γεγονός που αυξάνει την 
επικινδυνότητα των φραγµάτων.  ΄Ενας επιπρόσθετος παράγοντας που χαρακτηρίζει τα µεγάλα  



 
Σχήµα 2. ∆ιακύµανση στάθµης νερού στο φράγµα Λευκάρων 

φράγµατα της Κύπρου, και που επηρεάζει την συµπεριφορά των είναι η τεράστια διακύµανση της 
στάθµης του νερού διαχρονικά αλλά και οι µεγάλες περίοδοι που τα φράγµατα παραµένουν άδεια 
ή σχεδόν άδεια (βλέπε σχήµα 2).  Με σκοπό της εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των 
φραγµάτων το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων εφαρµόζει από το 2002 σύστηµα ασφάλειας το οποίο 
περιλαµβάνει  συχνές επιθεωρήσεις, συστηµατική συντήρηση και παρακολούθηση των ενόργανων 
καταγραφών.   Λόγω της σχετικά µικρής ηλικίας των φραγµάτων της Κύπρου, αυτά συνήθως 
έχουν ενσωµατωµένα συστήµατα ενοργάνωσης τα οποία µπορούν να καταγράψουν τόσο 
εξωτερικά όσο και εσωτερικά, παραµέτρους που είναι χρήσιµες για την ανάλυση της 
συµπεριφοράς των, π.χ. οριζόντιες/κατακόρυφες µετακινήσεις, πίεση νερού των πόρων, ολικές 
τάσεις κτλ.  Στα µεγαλύτερα φράγµατα της Κύπρου είναι εγκατεστηµένα τελευταίας τεχνολογίας, 
ψηφιακοί επιταχυνσιογράφοι. 

Το σύστηµα ασφάλειας βασίζεται: 

i. στη συστηµατική συντήρηση 

ii. στις συχνές επιθεωρήσεις από τον επιβλέποντα µηχανικό καθώς και επιθεωρήσεις από 
ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα 

iii. στην παρακολούθηση και ανάλυση των καταγραφών της ενοργάνωσης 

iv. στη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών µέτρων όπου και εάν αυτά απαιτούνται 

Το σύστηµα ασφάλειας που εφαρµόζεται σήµερα στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων δίνεται γραφικά 
στο σχήµα 3. 



 
Σχήµα 3. Σύστηµα ασφάλειας φραγµάτων 

2.1 Λειτουργία και συντήρηση 

Το κάθε φράγµα βρίσκεται υπό την επιτήρηση του επαρχιακού γραφείου του Τµήµατος 
Αναπτύξεως Υδάτων ανάλογα µε την επαρχία που αυτό βρίσκεται.  Το επαρχιακό γραφείο έχει 
καθήκον να συντηρεί το φράγµα σύµφωνα µε το εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης και να 
βεβαιώνεται ότι αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά και ασφαλισµένα.  Το επαρχιακό γραφείο 
παραπέµπει θέµατα συντήρησης/επιδιόρθωσης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού που δεν 
µπορεί να αντιµετωπίσει, στην κεντρική ηλεκτροµηχανολογική υπηρεσία του Τµήµατος.  Η 
υπηρεσία αυτή διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή της εργασίας 
αυτής.  Σε πολλά από τα φράγµατα υπάρχει µόνιµο προσωπικό το οποίο εργάζεται κάτω από την 
επίβλεψη µηχανικού του επαρχιακού γραφείου.    

2.2 Επιβλέπων Μηχανικός 

Για σκοπούς πιο ανεξάρτητης αλλά και πιο πλήρους αξιολόγησης της κατάστασης των µεγάλων 
και σηµαντικών φραγµάτων και εντόπιση οποιωνδήποτε παραλήψεων/παρατυπιών στη 
λειτουργία/συντήρηση τους, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ορίζει επιβλέποντα µηχανικό ο οποίος 
έχει καθήκον 

i. να βεβαιώνεται ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία καταγράφονται από το προσωπικό του 
φράγµατος όπως απαιτείται από το εγχειρίδιο λειτουργίας του ή τους κανονισµούς ασφαλείας 
του Τµήµατος. 

ii. να διεξάγει συχνές επισκέψεις/επιθεωρήσεις του φράγµατος ανάλογα µε τις ανάγκες και να 
επισηµαίνει τυχόν παραλήψεις στη λειτουργία και συντήρηση του.  Ο επιβλέπων µηχανικός 
έχει επίσης καθήκον να επιθεωρεί τα φράγµατα σε περιπτώσεις σεισµών η ακραίων συνθηκών 
λειτουργίας. 



iii. να ετοιµάζει ετήσια έκθεση στο ∆ιευθυντή στην οποία να επισηµαίνει οποιαδήποτε 
προβλήµατα ή παραλήψεις στη λειτουργία και συντήρηση του φράγµατος.  Στην έκθεση 
περιλαµβάνονται εισηγήσεις για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν.  Για σκοπούς αχρείαστης 
γραφειοκρατίας και καθυστερήσεις, ο επιβλέπων µηχανικός έχει οδηγίες να επικοινωνεί 
γραπτά ή προφορικά µε το ανάλογο επαρχιακό γραφείο του Τµήµατος για τη λήψη των 
απαιτούµενων µέτρων.  Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι το γραφείο αδυνατεί να 
αντιµετωπίσει µια κατάσταση τότε επικοινωνεί µε την κεντρική µηχανολογική υπηρεσία του 
τµήµατος η οποία µπορεί να συντηρήσει/λειτουργήσει τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό.  
Ο επιβλέπων µηχανικός παραπέµπει οποιαδήποτε δυσεπίλυτα προβλήµατα απευθείας στο 
διευθυντή µέσω της µονάδας παρακολούθησης φραγµάτων. 

2.2.1 Ηµερήσιες καταγραφές 

Στα πιο σηµαντικά φράγµατα ο επιβλέπων µηχανικός βεβαιώνεται ότι ο επιτηρητής καταγράφει 
την ηµερήσια στάθµη του νερού, τις απώλειες του φράγµατος από το ανάχωµα, τα θεµέλεια και τις 
σήραγγες (όπου κρίνεται αναγκαίο) και τις µετρήσεις του µετεωρολογικού σταθµού (όπου 
υπάρχει).  Όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως στην περίπτωση µεγάλης εισροής νερού, τότε 
καταγράφονται πιο συχνά ή και καθηµερινά οι µετρήσεις από την ενοργάνωση του φράγµατος για 
σκοπούς αξιολόγησης της συµπεριφοράς του.  ΄Ολες οι µετρήσεις καταχωρούνται σε αρχείο που 
φυλάγεται στο φράγµα και όσες θεωρούνται αναγκαίες κοινοποιούνται τόσο στον επιβλέποντα 
µηχανικό όσο και στη µονάδα παρακολούθησης φραγµάτων του Τµήµατος. 

2.2.2 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι 

΄Ενα φράγµα για να είναι ασφαλές αυτό πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να µπορεί να 
λειτουργήσει σωστά τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  Οι 
συχνές επιθεωρήσεις ή/και δοκιµαστική λειτουργία του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 
συµβάλλουν σηµαντικά στην επιτυχία αυτού του σκοπού.  Το σύστηµα ασφάλειας των φραγµάτων 
του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων προβλέπει τις εξής επιθεωρήσεις: 

i. Μηνιαία επιθεώρηση 

ii. Τριµηνιαία επιθεώρηση 

iii. Εξαµηνιαία επιθεώρηση 

iv. Ετήσια επιθεώρηση 

Ο επιβλέπων µηχανικός πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι πιο κάτω επιθεωρήσεις διεξάγονται κανονικά 
είτε από το προσωπικό του φράγµατος ή τον ίδιο, όµως αυτός θα πρέπει να πραγµατοποιήσει 
αυτοπροσώπως την ετήσια επιθεώρηση και ετοιµάσει έκθεση προς το ∆ιευθυντή.    

Στη µηνιαία επιθεώρηση ελέγχονται η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στα συστήµατα λειτουργίας 
των δικλίδων, ο εσωτερικός φωτισµός και ο φωτισµός της στέψης του φράγµατος 
(περιλαµβανοµένου φωτισµού έκτακτης ανάγκης), οι εξαεριστήρες κτλ.  Στις τριµηνιαίες 
επιθεωρήσεις εκτός από τα πιο πάνω γίνεται οπτικός έλεγχος των αγωγών, δικλίδων του 
συστήµατος αποστράγγισης, των πρανών του φράγµατος και εκσκαφών.  Στις εξαµηνιαίες 
επιθεωρήσεις εκτός από τους προνοούµενους ελέγχους γίνεται δοκιµαστική λειτουργία των 
δικλείδων του φράγµατος περιλαµβανοµένων και των δικλίδων του συστήµατος καθαρισµού. 

2.3 Ετήσιες εκθέσεις 

Οι ετήσιες επιθεωρήσεις γίνονται από τον επιβλέποντα µηχανικό και είναι λεπτοµερείς.  
Ετοιµάζεται έκθεση για κάθε φράγµα η οποία αποστέλλεται στο ∆ιευθυντή και κοινοποιείται στο 
αρµόδιο επαρχιακό γραφείο και την ηλεκτροµηχανολογική υπηρεσία του Τµήµατος.  Στην έκθεση 



γίνονται υποδείξεις για τα αναγκαία µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν είτε από το επαρχιακό 
γραφείο είτε από την ηλεκτροµηχανολογική υπηρεσία.  Εάν παρουσιαστούν προβλήµατα που οι 
υπηρεσίες αυτές δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν, τότε αυτά παραπέµπονται στο ∆ιευθυντή. 

2.4 Ανεξάρτητες επιθεωρήσεις 

Το σύστηµα ασφάλειας προνοεί την επιθεώρηση των µεγάλων φραγµάτων από ανεξάρτητο 
εµπειρογνώµονα σε διαστήµατα που δεν θα ξεπερνούν τα 5 χρόνια.  Ο θεσµός αυτός έχει 
δοκιµασθεί µε επιτυχία σε άλλες χώρες και µε αυτόν εξασφαλίζεται ότι προβλήµατα που πιθανόν 
να µην εντοπίζονται από τον επιβλέποντα µηχανικό λόγω της συνεχούς ανάµειξης του µε το 
φράγµα, εντοπίζονται από το ανεξάρτητο µάτι του εµπειρογνώµονα που δεν έχει άµεση ανάµειξη 
µε το φράγµα. 

2.5 Μονάδα παρακολούθησης φραγµάτων και ενοργάνωση  

Η ενοργάνωση των φραγµάτων της Κύπρου περιλαµβάνει πληθώρα οργάνων παρακολούθησης 
όπως πιεζόµετρα, κλισιόµετρα, µετρητές καθίζησης, ψηφιακούς επιταχυνσιογράφους κτλ.  Τα 
περισσότερα όργανα που έχουν εγκατασταθεί στα φράγµατα συνεχίζουν να εργάζονται µετά από 
30 ή περισσότερα χρόνια προσφέροντας χρήσιµες πληροφορίες (Kyrou et. al,  2005).  Τα όργανα 
καταγράφονται από τους επιτηρητές των φραγµάτων και άλλα από τους τεχνικούς της µονάδας 
παρακολούθησης φραγµάτων.   Σκοπός της µονάδας αυτής είναι να βεβαιώνεται ότι οι µετρήσεις 
της ενοργάνωσης λαµβάνονται στα απαιτούµενα χρονικά διαστήµατα και 
επεξεργάζονται/αξιολογούνται από έµπειρο προσωπικό.  Η µονάδα διαθέτει έµπειρους τεχνικούς 
που συντηρούν τα όργανα και λαµβάνουν τις µετρήσεις και µηχανικούς που αξιολογούν τη 
συµπεριφορά των φραγµάτων µε βάση αυτές τις µετρήσεις.   Τα αποτελέσµατα καθώς και οι 
αξιολογήσεις της συµπεριφοράς των φραγµάτων κοινοποιούνται στους επιβλέποντες µηχανικούς.  

 Το σχήµα 4 παρουσιάζει µια τυπική εγκατάσταση ενοργάνωσης στο φράγµα ∆υποτάµου.  Στην 
τοµή του φράγµατος φαίνονται οι θέσεις όπου έχουν εγκατασταθεί όργανα παρακολούθησης.  Στα 
σχήµατα 5&6 παρουσιάζονται µετρήσεις που λαµβάνονται από την ηµέρα έναρξης των 
κατασκευαστικών εργασιών µέχρι σήµερα, υδραυλικών πιεζοµέτρων και οργάνων µέτρησης 
εσωτερικών καθιζήσεων αντίστοιχα. 

 
Σχήµα 4.  Τοµή του φράγµατος ∆υποτάµου στην οποία έχει εγκατασταθεί ενοργάνωση 



Σηµειώνεται ότι η µονάδα παρακολούθησης φραγµάτων εκτός από την ενοργάνωση έχει καθήκον 
να ελέγξει τις εκθέσεις των επιβλεπόντων µηχανικών και να προτείνει στο ∆ιευθυντή µέτρα τα 
οποία κρίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των 
φραγµάτων. 

 
Σχήµα 5.  Καταγραφή πιεζοµέτρων στο φράγµα ∆υποτάµου 

 

Σχήµα 6. Καθιζήσεις κεντρικού αργιλικού πυρήνα του φράγµατος ∆υποτάµου 



3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Όταν τα φράγµατα παρακολουθούνται συχνά και συντηρούνται σωστά µπορούν να λειτουργήσουν 
ασφαλισµένα για πολλά χρόνια.  Συστήµατα ασφάλειας και παρακολούθησης των φραγµάτων 
έχουν όλες οι χώρες και αυτά έχουν πολλές οµοιότητες µεταξύ τους.   Βασική αρχή είναι ότι η 
ασφάλεια των φραγµάτων δεν αφήνεται µόνο στο συντηρητή του φράγµατος.   

Ο θεσµός του επιβλέποντα µηχανικού εξασφαλίζει ότι το φράγµα επιθεωρείται σωστά από 
εξειδικευµένο µηχανικό που εντοπίζει οποιαδήποτε προβλήµατα υπάρχουν και δίνει οδηγίες για 
την επίλυση τους.  Στη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες όπου υπάρχει η κατάλληλη νοµοθεσία, 
η εφαρµογή των οδηγιών του επιβλέποντα µηχανικού από τους διαχειριστές του φράγµατος, είναι 
υποχρεωτική.  Το ίδιο ισχύει και για τις γραπτές παρατηρήσεις και οδηγίες του ανεξάρτητου 
εµπειρογνώµονα που διεξάγει τις ανεξάρτητες επιθεωρήσεις (ανά πενταετία ή νωρίτερα). 

Στην Κύπρο εκτός του ότι δεν έχει ακόµα ψηφιστεί η κατάλληλη νοµοθεσία επικρατεί µια 
ιδιόµορφη κατάσταση λόγω του γεγονότος ότι σχεδόν όλα τα µεγάλα φράγµατα της Κύπρου 
ανήκουν στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων ενώ οι επιβλέποντες µηχανικοί είναι υφιστάµενοι του 
∆ιευθυντή από τους οποίους κανονικά δεν πρέπει να δέχεται οδηγίες.  Στην πράξη όµως αυτό δεν 
δηµιουργεί προβλήµατα καθότι οι οποίες εισηγήσεις γίνονται από τους επιβλέποντες µηχανικούς 
αντιµετωπίζονται από το ∆ιευθυντή θετικά. 

Για τη νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος της ασφάλειας των φραγµάτων η νοµική υπηρεσία του 
Κράτους έχει περιλάβει λεπτοµερείς πρόνοιες (στη βάση της Αγγλικής νοµοθεσίας) στο 
νοµοσχέδιο που προορίζεται για το φορέα διαχείρισης των υδάτων στην Κύπρο.  Το σύστηµα που 
εφαρµόζεται σήµερα µέχρι τη ψήφιση του νοµοσχεδίου είναι µια απλοποίηση των προνοιών του 
νοµοσχεδίου αλλά βασίζεται στις ίδιες αρχές και φιλοσοφία.  Παρά τη µη πλήρη εφαρµογή του, το 
σύστηµα προσφέρει σηµαντικά στη διατήρηση των φραγµάτων σε καλή κατάσταση λειτουργίας 
και είναι µια µορφή υπενθύµισης προς το επαρχιακό γραφείο του τµήµατος ότι έχει την ευθύνη της 
σωστής συντήρησης και λειτουργίας του φράγµατος και τον επιβλέποντα µηχανικό όπως και το 
∆ιευθυντή του Τµήµατος για τη µεγάλη ευθύνη που φέρουν για την ασφάλεια του. 

Μέσα από τις διαδικασίες εφαρµογής του συστήµατος ασφάλειας προέκυψαν σηµαντικές 
βελτιώσεις σε διάφορους τοµείς.  ΄Εχει πάνω απ΄ όλα γίνει κατανοητό από όλους τους 
εµπλεκόµενους ότι για να είναι ασφαλή τα φράγµατα αυτά πρέπει να συντηρούνται σωστά, να 
παρακολουθούνται και η ασφάλεια τους να αξιολογείται µε βάση τόσο τις ενόργανες 
παρατηρήσεις αλλά και τις οπτικές παρατηρήσεις. Ένα παράδειγµα βελτίωσης είναι η απόφαση 
του Τµήµατος για την αναβάθµιση των συστηµάτων καθαρισµού 6 φραγµάτων που 
συµπληρώθηκαν πριν από το 1970, στα οποία υπάρχει µια µόνο δικλείδα.  Η ανάγκη για συχνή 
δοκιµαστική λειτουργία των δικλείδων δηµιουργεί µεγάλους κινδύνους στην περίπτωση της 
µοναδικής δικλείδας καθαρισµού (µπορεί να µην κλείσει, µπορεί να κλείσει αλλά να έχει 
απώλειες) και αποφασίστηκε όπως όλα τα συστήµατα καθαρισµού αντικατασταθούν σταδιακά µε 
συστήµατα δυο δικλείδων.  Το πρώτο φράγµα που επηρεάζεται από αυτή την απόφαση είναι το 
φράγµα Γερµασόγειας όπου η αντικατάσταση έχει σχεδόν συµπληρωθεί. 

Το ∆εκέµβριο του 2004 το µεγαλύτερο φράγµα της Κύπρου ο Κούρης ο οποίος συµπληρώθηκε το 
1988 αλλά δεν γέµισε ποτέ προηγουµένως, άρχισε να γεµίζει µε γοργούς ρυθµούς και οι απώλειες 
του φράγµατος στο δεξιό αντέρεισµα άρχισαν να αυξάνονται απότοµα.  Για πρώτη φορά η στάθµη 
του ταµιευτήρα ανέβαινε σε τόσο ψηλά επίπεδα.  Το φράγµα παρακολουθείτο επί 24ώρου βάσεως 
και µετρήσεις των απωλειών καθώς και των πιεζοµέτρων στο δεξιό αντέρεισµα ελαµβάνοντο 
καθηµερινά.  Η στενή αυτή παρακολούθηση από τον επιβλέποντα µηχανικό και η συνεχής 
αξιολόγηση της κατάστασης από τη Μονάδα Παρακολούθησης Φραγµάτων επέτρεψε το γέµισµα 
και την υπερχείλιση του φράγµατος για πρώτη φορά.  Σηµειώνεται ότι στην πορεία, εκτός από την 
παρακολούθηση ενεργοποιήθηκε διαδικασία διεξαγωγής τσιµεντενέσεων µέσω από την 



υφιστάµενη σήραγγα τσιµεντενέσεων η οποία βρίσκεται στον άξονα του φράγµατος κάτω από το 
επίπεδο θεµελείου και επεκτείνεται στο δεξιό αντέρεισµα (Kyrou et. al, 2006).   Οι απώλειες του 
φράγµατος στο δεξιό αντέρεισµα δίνονται γραφικά στο σχήµα 7 όπου φαίνεται καθαρά η θετική 
επίδραση των τσιµεντενέσεων στη µείωση των απωλειών κατά 50% και πλέον. 

 
Σχήµα 7.  Απώλειες νερού από το φράγµα Κούρη    

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των φραγµάτων πρέπει να εφαρµόζεται ένα σωστό 
και αποτελεσµατικό σύστηµα ασφάλειας και παρακολούθησης των φραγµάτων.  Το σύστηµα 
πρέπει να είναι σωστά µελετηµένο, εφαρµόσιµο και νοµικά κατοχυρωµένο. Στην Κύπρο το 
σύστηµα ασφάλειας είναι µια προσαρµογή του Αγγλικού συστήµατος αλλά δεν είναι ακόµα νοµικά 
κατοχυρωµένο.   Εφαρµόζεται µερικώς µέχρι να ψηφιστεί η κατάλληλη νοµοθεσία αλλά ακόµα και 
µε αυτή τη µερική εφαρµογή του, έχει επιφέρει θετικές αλλαγές.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
σωστή συντήρηση, η σωστή και συστηµατική παρακολούθηση της ενοργάνωσης του φράγµατος, 
οι συχνές επιθεωρήσεις και οι ανεξάρτητες επιθεωρήσεις. 

Στη µερική εφαρµογή του συστήµατος παρουσιάζονται προβλήµατα κυρίως λόγω διορισµού 
επιβλεπόντων µηχανικών που µπορεί να µην έχουν τόση σχέση µε το αντικείµενο.  Το θέµα αυτό 
µπορεί να βελτιωθεί µε την ανάθεση των καθηκόντων επιβλέποντα µηχανικού σε πιο 
πεπειραµένους µηχανικούς οι οποίοι θα παρακολουθούν περισσότερα φράγµατα, όπως γίνεται 
στην Αυστρία και στη Βρετανία. 
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SUMMARY: Cyprus has today a large number of dams out of which 56 are classified as large 
dams and they are included in the Register of the International Commission on Large Dams 
(ICOLD).   Securing safe operation conditions for the dams, is a major priority of the Water 
Development Department.  For this reason the Department has adopted a safety and monitoring 
system similar to that of the United Kingdom (Reservoirs Act, 1975) which was adapted to the 
Cyprus conditions.  The system is applied since 2002 but the legal framework for its compulsory 
application has not been achieved yet.  The paper gives an outline of the dam safety and monitoring 
system, the level of responsibility of those involved as well as examples that prove the usefulness  
of the system. 

 


