
Ο Ορέστης Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 1924 στη Ναύπακτο. Φοίτησε στη Σχολή 

Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ κατά το διάστημα 1942 – 1947 και 1949 – 1950, οπότε 

απέκτησε το Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού και την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Μετά 

την αποφοίτησή του εργάστηκε κατά το χρονικό διάστημα 1951 – 1957 στην εταιρεία 

Tippetts – Abbett – McCarthy – Stratton Σύμβουλοι Μηχανικοί και κατά το χρονικό 

διάστημα 1959 – 1962 στο U.S. Corps of Engineers, ως Προϊστάμενος Τμήματος στα 

Έργα Μεσογείου του Εργαστηρίου του, συμμετέχοντας σε μελέτες υδροηλεκτρικών και 

υδραυλικών έργων, γεφυρών και αεροδρομίων στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στη Μέση 

Ανατολή και στην Αφρική. Ακολούθησαν διετείς μεταπτυχιακές σπουδές (1962 – 1964) σε 

Γεωτεχνική Μηχανική, Τεχνική Γεωλογία, Σεισμολογία και Υδραυλικά Έργα στο Imperial 

College of Science, Technology and Medicine, στο Λονδίνο. 

 

Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στο 

Γραφείο Δοξιάδη και στη συνέχεια (1965 – 1990) στη ΔΕΗ (Διεύθυνση Μελετών 

Παραγωγής, Μεταφοράς – Διεύθυνση Μελετών – Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων, 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων, συμμετοχή στη μελέτη και στη σύνταξη 

προδιαγραφών σε όλα τα μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα της Ελλάδας με κορωνίδα το 

φράγμα και ΥΗΕ Θησαυρού Νέστου, σε επιτροπές φιλικού διακανονισμού και σε διαιτητικά 

δικαστήρια). Μετά την αφυπηρέτησή του το 1990 και μέχρι το 2010 απασχολήθηκε στον 

ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλος σε πλήθος από Υδροηλεκτρικά και Υδραυλικά έργα ανά την 

Ελλάδα. 

 

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Εδαφομηχανικής και 

Θεμελιώσεων το 1966, της ενώ το 1965 συμμετέχει, μέσω της ΔΕΗ, στην ίδρυση της 

Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα των αντίστοιχων 

διεθνών επιτροπών. Υπήρξε επίσης ενεργό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Τεχνικής 

Γεωλογίας. Η εξωστρέφεια για αυτόν ήταν σημαντική και αυτήν υπηρέτησε και ως επί 

χρόνια Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων, την οποία 

εκπροσώπησε με δικά του έξοδα σε εννέα διεθνή συνέδρια. Συνέγραψε άνω των είκοσι 

πέντε (25) άρθρων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια Γεωτεχνικής Μηχανικής και Μηχανικής 

Φραγμάτων. Για  την προσφορά του στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 

χώρα μας τον τίμησε η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων το 2008. 

 

Απεβίωσε στις 2 Οκτωβρίου 2016 πλήρης ημερών. 

 


