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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τι σηµαίνει αειφόρος ανάπτυξη και πώς συνδυάζεται η οικονοµική ανάπτυξη, µε 
την κοινωνική ευαισθησία και την προστασία του περιβάλλοντος; 
Οι κλιµατικές συνθήκες καθιστούν το νερό είδος εν ανεπαρκεία σε µεγάλες εκτάσεις του πλανήτη 
και ως εκ τούτου ισχυρότατον παράγοντα χάραξης γεωπολιτικών στρατηγικών. 

Τι προβληµατισµός υπάρχει στη χώρα µας; Μήπως µιλάµε µόνο για διαχείριση και προστασία ενός 
πόρου, που υπάρχει κίνδυνος στο προσεχές µέλλον να µη διαθέτουµε; 

Τι κάνουµε για αντιπληµµυρική προστασία;  Πώς αντιµετωπίζουµε τη δηµιουργία νέων 
ταµιευτήρων πολλαπλής σκοπιµότητας; 

 

1 Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η υδροηλεκτρική παραγωγή είναι πολύ στενά συνδεδεµένη αφενός µε τη διαχείριση υδάτων και 
αφετέρου µε την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας. Έτσι έχει έναν µοναδικό ρόλο να συµβάλλει 
σε αειφόρο ανάπτυξη µέσα σε έναν πλανήτη όπου 1,6 δις ανθρώπων δεν έχουν δυνατότητα 
ηλεκτροδότησης και 1,1 δις ανθρώπων δεν έχουν επαρκή ποσότητα πόσιµου ύδατος. 
Πώς µπορεί να συγκεράσει η ανθρωπότητα την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, χωρίς να 
προκαλέσει πρόσθετες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις; Αυτός είναι ο δύσκολος στόχος και όλοι 
συµφωνούν ότι η χρήση των πόρων παγκοσµίως θα πρέπει να γίνεται µε γνώση, σύνεση και 
ευθύνη των επιπτώσεων σε παγκόσµια κλίµακα. 
Η σύσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη  (World Summit on Sustainable Development – 
WSSD), που έλαβε χώρα στο Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, κατέληξε ότι η υδροηλεκτρική 
παραγωγή, ανεξαρτήτως µεγέθους, αποτελεί σηµαντικό µοχλό για την αύξηση της συµµετοχής των 
ανανεωσίµων πηγών ενέργειας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη.  
1.1 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα υδροηλεκτρικών έργων. 
Τον ρόλο των υδροηλεκτρικών έργων στην αειφόρο ανάπτυξη και όλον τον σχετικό 
προβληµατισµό και τα συµπεράσµατα συνοψίζει το κείµενο της International Hydropower 
Association (IHA) {1}. 

Στο τεύχος αυτό, το οποίο προήλθε µε συνεργασία επιστηµόνων και διεθνών φορέων 
περιλαµβάνεται και ο Πίνακας 1 που ακολουθεί και συνοψίζει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 
υδροηλεκτρικών έργων. 
 

 1



Πινακας 1: Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Χαµηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

Αξιόπιστη λειτουργία Μακροχρόνιος σχεδιασµός µέχρι την υλοποίηση
Αξιόπιστη και δόκιµη τεχνολογία Μακροχρόνια συµβόλαια και δεσµεύσεις

Αποφυγή χρήσεως στερεών και υγρών καυσίµων

Συχνά εξασφαλίζουν αντιπληµµυρική προστασία Παρεµποδίζουν τη ναυσιπλοϊα (σε πλωτούς ποταµούς)

∆εν παράγουν ατµοσφαιρική ρύπανση Οι µεγάλοι ταµιευτήρες κατακλύζουν σηµαντικές εκτάσεις
Βελτιώνουν την ποιότητα της ατµόσφαιρας Μεταβάλλουν τις υδρολογικές συνθήκες
∆εν παράγουν απόβλητα Μεταβάλλουν την υδρόβια πανίδα

Στους ταµιευτήρες δηµιουργούνται νέα οικοσυστήµατα 

Υψηλό κόστος επένδυσης

Εξάρτηση από τις βροχοπτώσεις

Απαιτείται επιµεληµένη αποψίλωση της λεκάνης 
κατάκλυσης, πριν από την πλήρωση, για να αποφευχθεί 
η δράση αναερόβιων οργανισµών και η δηµιουργία 
επιβλαβών αερίων, τα οποία στη συνέχεια διαχέονται 
στην τροφική αλυσίδα.

Τα υδροηλεκτρικά έργα δεν κατακρατούν, µόνο 
αναρρυθµίζουν τις εισρέουσες ποσότητες νερού και 
δεν µολύνουν το νερό κατά την παραγωγή ενέργειας

Οι αποθέσεις φερτών υλών και η διοχέτευσή τους προς 
τα κατάντη αποτελούν αντικείµενο περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Αντικαθιστούν µη ανανεώσιµα καύσιµα (κάρβουνο, 
φυσικό αέριο, πετρέλαιο)

Απαιτείται διαχείριση των πολλαπλών χρήσεων και 
έλεγχο της ποιότητας υδάτων

Οι λεπτοµερείς µελέτες που απαιτούνται 
επεκτείνονται και στην έρευνα της υδρόβιας ζωής

Απαιτείται παρακολούθηση και διαχείριση της υδρόβιας 
πανίδας

Με τη δηµιουργία ταµιευτήρων εξοµαλύνονται οι 
έντονες κλιµατικές αλλαγές

Τα φράγµατα αποτελούν εµπόδια στην µετακίνηση της 
ιχθυοπανίδας

Ανταποκρίνονται άµεσα σε διακυµάνσεις του φορτίου 
ζήτησης (εφόσον διαθέτουν ταµιευτήρα)

Ο όγκος του ταµιευτήρα πιθανόν να περιοριστεί από την 
συγκράτηση φερτών υλών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οικονοµικές επιπτώσεις

Μεγάλος χρόνος ζωής (50 έως και πάνω από 100 
χρόνια) 

Συµµετέχουν σηµαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη
Απαιτούν πολύπλευρες συνέργειες και συµφωνίες 
υπηρεσιών και πολιτών

Εξασφαλίζουν υψηλούς βαθµούς ενεργειακής 
απόδοσης (κυρίως όταν έχουν ταµιευτήρα 
αναρρύθµισης)

Συχνά απαιτούν εξειδικευµένους Αναδόχους και κεφάλαια 
χρηµατοδότησης εξωτερικού

Πολλαπλής σκοπιµότητας, πέραν της ενεργειακής 
παραγωγής

Απασχόληση επιστηµονικού και εργατικού δυναµικού

Ενεργειακή απεξάρτηση µε τη χρήση εγχώριων 
πηγών ενέργειας
Βελτιστοποιεί τη λειτουργία θερµικών σταθµών και 
άλλων ανανεωσίµων σταθµών (υβριδικά 

Κοινωνικές επιπτώσεις
∆ίδουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του νερού για 
πολλαπλές χρήσεις

Η δηµιουργία µεγάλων ταµιευτήρων απαιτεί 
µετεγκατάσταση πληθυσµών

Οι ταµιευτήρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Απαιτείται προστασία και καλές  συνθήκες υγιεινής στους 
ταµιευτήρες

Βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής και διατηρούν και 
αναβαθµίζουν τον πληθυσµό της περιοχής (ύδρευση, 
άρδευση, αντιπληµµυρική προστασία)

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Αναβαθµίζεται η ευρύτερη περιοχή (οδοί 
προσπέλασης, γέφυρες κλπ.)

Απαιτείται ορθολογική και θεσµοθετηµένη διαχείριση σε 
περίπτωση πολλαπλών χρήσεων

∆ίδουν τη δυνατότητα χρησιµοποίησης τοπικού 
πληθυσµού στην κατασκευή και λειτουργία

Απαιτείται ενηµέρωση του πληθυσµού και 
αµτισταθµιστικά οφέλη στην περίπτωση επιπτώσεων στις 
χρήσεις γης
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1.2 Αειφόρος ανάπτυξη 
Σύµφωνα µε γενικά αποδεκτό ορισµό η αειφόρος ανάπτυξη έχει τέτοιο χαρακτηριστικά  ώστε να 
εξασφαλίζονται οι ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να υποσκάπτονται οι δυνατότητες των 
µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. 
Στη συνάντηση κορυφής του Ρίο το 1992, η αειφόρος ανάπτυξη είχε θεωρηθεί ως ο ιδανικός 
συγκερασµός της οικονοµικής και κοινωνικής επιτυχίας και παράλληλα της περιβαλλοντικής 
προστασίας.  
Επειδή προφανώς η έννοια αυτή είναι βαθειά πολιτική και ως εκ τούτου υπόκειται σε 
παρερµηνείες παραθέτουµε τη ρήση του Nelson Mandela: 
“Freedom alone is not enough without light to read at night, without time or access to water to 
irrigate your farm, without the ability to catch fish to feed your family. For this reason the struggle 
for sustainable development nearly equals the struggle for political freedom”. 
1.3 Η ενεργειακή εικόνα του πλανήτη και οι προοπτικές {2} 
Όλοι οι διεθνείς οργανισµοί οι οποίοι παρακολουθούν τα ενεργειακά δρώµενα εκτιµούν ότι η 
συνολική ενεργειακή κατανάλωση παγκοσµίως θα αυξηθεί κατά 60% µεταξύ του 1997 και του 
2020, δηλαδή από 111.000 TWh/year σε 178.000 TWh/year. 
Τα ποσοστά που αναφέρονται σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι ακόµη υψηλότερα για 
την ίδια περίοδο. Η αύξηση είναι της τάξεως του  83%, δηλαδή από 12.000 TWh/year σε 22.000 
TWh/year. 
Η πληθυσµιακή αύξηση µέχρι το 2050 αναµένεται να φθάσει το 50%, δηλαδή από 6 δις ο 
πληθυσµός της γης θα αγγίξει  τα 9 δις. 
Τα µεγέθη αυτά προφανώς υπάρχει ο κίνδυνος να δηµιουργήσουν ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στον πλανήτη, εφόσον δεν αναληφθεί παγκόσµια εκστρατεία για την προώθηση των 
ανανεωσίµων πηγών ενέργειας. 
Τα υδροηλεκτρικά έργα έχουν κυρίαρχο ρόλο στον σχεδιασµό αυτό.  
Στην παρούσα φάση η παγκόσµια υδροηλεκτρική παραγωγή είναι 2600 TWh/year, δηλαδή 
περίπου το 20% της παγκόσµιας ηλεκτρικής κατανάλωσης. 
Το τεχνικά εκµεταλλεύσιµο υδροδυναµικό παγκοσµίως ανέρχεται σε 14370 TWh/year και το 
οικονοµικά εκµεταλλεύσιµο σε 8082 TWh/year.  
Μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα κατασκευάζονται στις ηµέρες µας στην Κίνα, στην Ινδία, στο Ιράν, 
στην  γειτονική µας  Τουρκία και στις περισσότερες Βαλκανικές χώρες.   

2 Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οι πιέσεις για τον περιορισµό των εκποµπών CO2  και οι σοβαρές κλιµατικές αλλαγές σε 
παγκόσµια κλίµακα, επανέφεραν στην επικαιρότητα τα υδροηλεκτρικά έργα. Πολλές χώρες µε 
µακρά παράδοση στην υδροηλεκτρική παραγωγή  και µε σηµαντική ανάπτυξη του υδροδυναµικού 
τους, σχεδιάζουν αναβαθµίσεις των λειτουργούντων, ενώ καινούργια υδροηλεκτρικά έργα 
σχεδιάζονται µε ταχύτατους ρυθµούς. 
Τον Ιανουάριο του 2008 οργανώθηκε στις ΗΠΑ διηµερίδα από το Electric Power Research 
Institute (EPRI) {3} µε τον τίτλο: “Hydropower in a Carbon-Constrained Future”. 
Ο στόχος της διοργάνωσης ήταν να φέρει στο ίδιο τραπέζι κρατικούς φορείς, επενδυτές, 
περιβαλλοντολόγους, συµβούλους, προκειµένου να συγκεραστούν  απόψεις  και να εξεταστεί η 
πλεονεκτική θέση των υδροηλεκτρικών σε σχέση µε άλλες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας. Ο 
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διάλογος και οι απόψεις που ακούστηκαν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αντανακλούν τον 
γενικότερο προβληµατισµό σε όλες τις χώρες του πλανήτη. 
Οι επιβαλλόµενες  πλέον επιβαρύνσεις λόγω των εκποµπών CO2  στις µονάδες  µε στερεά καύσιµα, 
τις  καθιστούν  προοδευτικά µη συµφέρουσες. Η πολιτική αυτή των επιβαρύνσεων  λόγω 
εκποµπών, οδηγεί µοιραία σε συνολικά υψηλότερες τιµές πώλησης ενέργειας προς τον 
καταναλωτή, µε αποτέλεσµα τα καθαρά κέρδη των µη ρυπογόνων µονάδων (κυρίως 
υδροηλεκτρικών και πυρηνικών σταθµών) να βελτιώνονται. 
Σηµαντικό συµπέρασµα της συνάντησης αυτής είναι ότι στο άµεσο µέλλον, µέχρι το 2012, ο 
βασικός δρόµος µείωσης των εκποµπών θα είναι η εγκατάσταση σταθµών φυσικού αερίου, 
συνδυασµένου κύκλου ή και ανοικτού τύπου, καθώς και πετρελαϊκών µονάδων.  Εφόσον όµως οι 
επιβαρύνσεις λόγω εκποµπών παραµείνουν στα επίπεδα των US$10/ton έως US$20/ton, οι σταθµοί 
στερεών καυσίµων θα εξακολουθούν να αποδίδουν περισσότερα έσοδα σε σχέση µε τους 
αντίστοιχους φυσικού αερίου και πετρελαίου. 
Στο απώτερο µέλλον η µεταβολή των κλιµατικών συνθηκών προς το δυσµενέστερο, πιθανόν θα 
έχει επίδραση και στην απόδοση των υδροηλεκτρικών έργων, µε αποτέλεσµα όλες οι προβλέψεις, 
κατά την άποψη ορισµένων συνέδρων,  να οδηγούν τις χώρες του πλανήτη στην επιλογή 
πυρηνικών σταθµών.  
Ακολούθησαν απόψεις περιβαλλοντολόγων οι οποίοι επέµεναν να γίνει κατάταξη των 
λειτουργούντων υδροηλεκτρικών έργων σε  σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον (µέγεθος 
οικολογικής παροχής,  ιχθυόδροµοι και ποικιλία ιχθυοπανίδας, ποιότητα νερού,  προστασία και 
σεβασµός πολιτιστικής κληρονοµιάς, χώροι αναψυχής) και να δοθούν αντίστοιχα πιστοποιητικά 
διαβαθµισµένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία στις απελευθερωµένες αγορές ενέργειας, 
θα µπορούσαν να επηρεάσουν και τις  αντίστοιχες τιµές πώλησης. 
Η εκπρόσωπος της Καναδικής Hydro – Québec,  αρµόδια για την περιβαλλοντολογική στρατηγική 
της εταιρείας αντέτεινε τα εξής: 
Με τα λειτουργούντα στον πλανήτη υδροηλεκτρικά έργα αποφεύγουµε εκποµπές 2,1 δις. τόνων  
CO2  τον χρόνο, οι οποίες αντιστοιχούν µε το σύνολο των ετησίως παραγοµένων εκποµπών από 
όλα τα οχήµατα στον πλανήτη. 
Αν αξιοποιηθεί περαιτέρω το 80% του οικονοµικά εναποµείναντος αξιοποιήσιµου υδροδυναµικού, 
θα αποφύγουµε πρόσθετες εκποµπές 7,0 δις. τόνων  CO2  τον χρόνο. 
Οι δυσµενείς κλιµατικές αλλαγές που αναµένονται στο µέλλον,  επιβάλλουν την κατασκευή 
φραγµάτων και τη δηµιουργία ταµιευτήρων καθόσον αναµένονται περίοδοι πληµµυρών, 
ακολουθούµενες από περιόδους ανοµβρίας. Έτσι είναι σηµαντικότατη η αναρρύθµιση των εισροών 
για την επιβίωση τόσο του ανθρώπου όσο και της χλωρίδας και πανίδας του πλανήτη. 
Σηµαντική στήριξη στην ανάπτυξη νέων υδροηλεκτρικών σταθµών εδόθη από τους επενδυτές 
αιολικών σταθµών, οι οποίοι εκτιµούν ότι η σταθεροποίηση των δικτύων µέσω υβριδικών έργων 
(υδροηλεκτρικών-αιολικών), θα επιτρέψει την µέγιστη διείσδυση της αιολικής ενέργειας, καθώς 
και από τις οµάδες εκείνες των επενδυτών που ενδιαφερόντουσαν για το εµπόριο ρύπων και τα 
«πράσινα πιστοποιητικά».  
3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Στη χώρα µας, κατεξοχήν Μεσογειακή χώρα, στην οποία ο ζωτικός αυτός πόρος καθίσταται είδος 
εν ανεπαρκεία,, υπάρχει   έλλειψη προβληµατισµού από τους φορείς που πρέπει να λάβουν 
στρατηγικές αποφάσεις. 
Η ίδια η ∆ΕΗ, η οποία έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί µε αξιοπιστία περί τα 3100 ΜW  
υδροηλεκτρικών έργων, µε όγκο ταµιευτήρων της τάξεως των 5.900 εκατ. µ3, όλων πολλαπλής 
σκοπιµότητας, χωρίς καµία ανταµοιβή για τις άλλες χρήσεις,  βρίσκεται πλέον  σε µια ιδιόµορφη 
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κατάσταση σκληρού ανταγωνισµού και πολλαπλών υποχρεώσεων, οι οποίες δηµιουργούν 
περιορισµούς στο κοινωνικό της πρόσωπο.  
Η είσοδος νέων καυσίµων στο διασυνδεδεµένο σύστηµα δρα ανταγωνιστικά προς τα 
υδροηλεκτρικά. Είναι πλέον ευθύνη της Πολιτείας να αντιµετωπίσει και να ενισχύσει 
ποικιλοτρόπως τα υδροηλεκτρικά έργα µε ταµιευτήρα, εξασφαλίζοντας απλές και ισότιµες 
διαδικασίες και σοβαρή οικονοµική ενίσχυση σε όλους τους παίκτες της ενεργειακής αγοράς, 
προκειµένου να επιτύχει: 

 Αξιόπιστη ενέργεια αιχµής από ανανεώσιµη πηγή, µε µηδενικό κόστος καυσίµου και 
ρύπων, µεγάλο χρόνο ζωής και πολύ µικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης 

 Άµεση ανταπόκριση στις µεταβολές φορτίου και πρόσθετες σηµαντικές λειτουργίες 
σταθεροποίησης ή επαναφοράς δικτύου (spinning reserve, regulation and frequency 
response, voltage support, black start capability)  

 Πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων ανανεωσίµων πηγών (αιολική, ηλιακή κλπ.), οι οποίες 
δεν είναι δυνατό να εξασφαλίσουν µεγάλη ενεργειακή παραγωγή (έχουν περιορισµένους 
συν/στές φορτίου- capacity factors) και διακοπτόµενη παραγωγή µε απαίτηση πρόσθετων 
συστηµάτων αποθήκευσης. 

Είναι επίσης ευθύνη της Πολιτείας να ενηµερώσει τις τοπικές κοινωνίες για τα πλεονεκτήµατα των 
υδροηλεκτρικών έργων µε ταµιευτήρα ως έργα πολλαπλής σκοπιµότητας, τα οποία θα 
εξασφαλίζουν άρδευση, ύδρευση, αντιπληµµυρική προστασία, αναψυχή, αγροτουρισµό και θέσεις 
εργασίας, αφού βεβαίως  ληφθεί ιδιαίτερη πρόνοια για τον περιορισµό των  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στους ανθρώπους και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. 
Οι πόλεµοι για το νερό και όχι µόνο για τα καύσιµα, έχουν ήδη ξεκινήσει. Είναι απαραίτητο να 
δηµιουργήσουµε νέες υδατικές αποθήκες και όχι να επαναλαµβάνουµε τις κοινοτοπίες περί 
καλύτερης διαχείρισης και εξοικονόµησης. Οι παράµετροι αυτοί έχουν έννοια όταν διαθέτεις του 
πόρους, όχι όταν τους αναζητάς……  
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ABSTRACT: What is meant by sustainable development and how it could be reconciled the 
economic growth with the social sensitivity and environmental protection?  
The weather conditions make the water a scarce resource in large areas of the world and therefore it 
constitutes a powerful factor making geopolitical strategies.  
Is there any concern in our country or we are just talking about management and protection of a 
resource, which is likely in the near future should not have?  
What is our future planning for flood protection and how we face the creation of new reservoirs of 
multiple purposes? 
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