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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εισήγηση αυτή πραγµατεύεται το ζήτηµα της διαχείρισης του νερού των ταµιευτήρων των 
Υδροηλεκτρικών Σταθµών (ΥΗΣ) που λειτουργούν ως Έργα Πολλαπλού Σκοπού, δηλ. 
εξυπηρετούν, εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ανάγκες ύδρευσης και κυρίως 
άρδευσης γεωργικών εκτάσεων. 

Στις ενότητες που ακολουθούν, θίγονται γενικά ζητήµατα που αφορούν στη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων, στις τεχνικές παραµέτρους και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ΥΗΣ 
πολλαπλού σκοπού, στις δυσκολίες εξυπηρέτησης των πολλαπλών χρήσεων από τους ταµιευτήρες 
και στις διαταραχές που προκαλούν οι χρήσεις αυτές στην ενεργειακή εκµετάλλευση. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αναπτύσσονται ή σχετίζονται µε 
τους ταµιευτήρες και το περιβάλλον εν γένει των Υδροηλεκτρικών Έργων (ΥΗΕ). 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σηµασία των Υδροηλεκτρικών Σταθµών (ΥΗΣ) της ∆ΕΗ Α.Ε. για τη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων της Ελλάδας είναι πάρα πολύ µεγάλη, καθώς τα περισσότερα από αυτά αποτελούν έργα 
πολλαπλού σκοπού, δηλ. χρησιµοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευση, 
αρδεύσεις, αντιπληµµυρική προστασία, αναψυχή, ιχθυοκαλλιέργειες, αθλητικές δραστηριότητες 
και συµβάλλουν στην ήπια τουριστική ανάπτυξη. 

Η διαχείριση των υδάτινων αποθεµάτων είναι ένα σηµαντικό και πολύπλοκο πρόβληµα. Ιδιαίτερες 
δυσκολίες παρουσιάζει η διαχείριση του νερού των ταµιευτήρων που η χρήση τους είναι 
πολλαπλή. Η διαχείριση τότε επιβάλλεται να γίνεται µε σύνεση και φειδώ ώστε και να 
καλύπτονται οι ανάγκες της χώρας σε νερό και παράλληλα να διατηρούνται τα απαραίτητα 
αποθέµατα ασφαλείας. 

Η εκµετάλλευση των υδροηλεκτρικών έργων της ∆ΕΗ Α.Ε. (φράγµατα, ταµιευτήρες, µονάδες 
παραγωγής, σταθµοί, υποσταθµοί, βοηθητικές εγκαταστάσεις, κλπ) γίνεται µε στόχο τη βέλτιστη 
λειτουργία των ΥΗΣ ως υδραυλικά έργα πολλαπλού σκοπού.  

 

1. Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Η συµβολή των µεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων (ΥΗΕ) στην ισόρροπη ανάπτυξη και στην 
ενεργειακή επάρκεια της χώρας, είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους. Παρά τις επιφυλάξεις που 
υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν όταν γίνονται σοβαρές παρεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, 
δεν αµφισβητείται ότι τα ΥΗΕ -στις περισσότερες των περιπτώσεων- οµόρφυναν τη φύση και 
δηµιούργησαν νέες, βελτιωµένες οικολογικές ισορροπίες. 

Τα ΥΗΕ, είναι συνήθως έργα 
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Μια χρήσιµη και κατατοπιστική προσέγγιση του προβληµατισµού αυτού, ο οποίος για τους 

πολλαπλού σκοπού. Πρόκειται 
για εξαιρετικά µεγάλες 
επενδύσεις και για το λόγο αυτό 
η βέλτιστη χρήση τους είναι ένα 
ζήτηµα πολύ σηµαντικό για την 
οικονοµία της χώρας, αλλά και 
για την ανάπτυξη νέων 
υδρα ικών εγκαταστάσεων 
πολλαπλών ήσεων. Αυτό 
όµως προϋπ θέτει, εκτό  των 
άλλων, τον καθορισµό της 
µεθοδολογίας ε την οποία θα 
προσεγγιστεί το δυσεπίλυτο 
πρόβληµα το  κ ταµερισµού 
του κόστους στους επιµέρους 
χρήστες.  

Εικόνα 0: Το φράγµα και ο ταµιευτήρας του ΥΗΣ Π. Αώου 

περισσότερους δεν είναι ορατός µε την πρώτη µατιά, επιχειρείται µε το κείµενο που ακολουθεί. 
Ταυτόχρονα δίδονται χρήσιµες πληροφορίες για την κατανόηση της πραγµατικής φύσης και 
σηµασίας αυτών των τόσο σηµαντικών έργων.  



 

Το πόση µεγάλη σηµασία έχει το νερό στη ζωή µας δεν χρειάζεται να τονιστεί. Το ζήτηµα θίγεται 
µε σκοπό να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα της διαχείρισης του υδροδυναµικού της χώρας, που η 
βέλτιστη αξιοποίησή του απαιτεί ορθολογική εκµετάλλευση των υδροηλεκτρικών έργων ώστε 
παράλληλα µε την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας να ικανοποιούνται και οι διάφορες άλλες 
ανάγκες.  

Είναι γεγονός ότι οι υδάτινοι πόροι εξαντλούνται λόγω της ραγδαίας αύξησης των καταναλώσεων, 
που απορρέει από τη µεγάλη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των λαών. Σε κάθε χώρα 
µελετώνται πλαίσια για την ολοκληρωτική και πολλαπλή αξιοποίηση των γλυκών νερών που 
διατίθενται. Παλαιότερα, για τις αρδεύσεις χρησιµοποιούνταν τα νερά των ποταµών που όµως, το 
ακανόνιστο των παροχών τους κυρίως κατά τους ξηρούς µήνες που αναπτύσσονται και οι 
περισσότερες καλλιέργειες, δηµιουργούσε µεγάλες ελλείψεις. Για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων του είδους αυτού, άρχισαν να κατασκευάζονται στη διάρκεια του 19ου αιώνα -µε 
την εξέλιξη της τεχνικής- φράγµατα και τεχνητές λίµνες.  

Η κατασκευή ΥΗΕ άρχισε προς το τέλος του 19ου αιώνα, µε εγκαταστάσεις που ανήκαν σε 
ιδιώτες. Βέβαια µετά το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο σε πολλές χώρες οι ηλεκτρικές εταιρείες 
εξαγοράστηκαν από το κράτος και έγιναν δηµόσιοι οργανισµοί. Οι εγκαταστάσεις αυτές 
εξυπηρετούσαν βασικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα όµως εξυπηρετούσαν και 
αρδευτικές ανάγκες και τη βελτίωση της παραγωγής στις καλλιεργούµενες εκτάσεις, διότι µε τη 
ρύθµιση των παροχών των λεκανών, εξασφάλιζαν τις απαραίτητες παροχές νερού στις περιόδους 
ξηρασίας. Αργότερα κατασκευάστηκαν φράγµατα για την τροφοδοσία συστηµάτων ύδρευσης 
πληθυσµών και για τις ανάγκες βιοµηχανικών συγκροτηµάτων. Τελικά οι υδροηλεκτρικές µονάδες 
που εντάχθηκαν στα έργα αυτά, αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιµες για την κάλυψη των αιχµών 
που παρουσιάζονται στα ηλεκτρικά συστήµατα.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων εξυπηρετούνται πολλαπλοί 
σκοποί. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

Πρέπει να τονίσουµε ότι, για ορισµένες χρήσεις το νερό είναι αναντικατάστατο, όπως είναι για 
παράδειγµα η οικιακή χρήση. Σε άλλες περιπτώσεις όµως µπορεί εν µέρει να αντικατασταθεί αλλά 
µε κάποιο κόστος. Η επιφάνεια των αρδευόµενων εκτάσεων µπορεί να µειωθεί και η γεωργική 
παραγωγή να αναπληρωθεί από παραγωγή άλλων περιοχών ή από ξηρικές καλλιέργειες. Ακόµη, η 
υδροηλεκτρική παραγωγή ενέργειας µπορεί να αντικατασταθεί µε θερµοηλεκτρική. Σε κάθε 
περίπτωση όµως το νερό µπορεί να χρησιµοποιείται όχι µόνον για κατανάλωση, αλλά να έχει 
διαδοχικές ή ταυτόχρονες χρήσεις για διαφορετικούς σκοπούς. Η ρύθµιση της παροχής των 
ποταµών που στοχεύει στην άµβλυνση των µεταβολών των φυσικών παροχών, είναι γενικά ένα 
σοβαρό πλεονέκτηµα για όλες τις χρήσεις.  

Τις περισσότερες φορές κατά την πολλαπλή χρήση των υδάτων υπάρχουν αντιτιθέµενες επιδιώξεις 
και η ικανοποίηση όλων αυτών των χρήσεων είναι συνήθως ένα οξύ πρόβληµα. Ιδίως σε 
περιπτώσεις που υπάρχει ανεπάρκεια νερού θα πρέπει να συντονίζονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
και κατά τη συνεργασία τους να κυριαρχεί η φρόνηση. Προφανώς, στο οικονοµικό επίπεδο, θα 
πρέπει το κόστος κατασκευής και λειτουργίας να επιµερίζεται σε όλους. 

Οι χρήσεις νερού που συνδυάζονται µε την παραγωγή ενέργειας είναι: ύδρευση, βιοµηχανική 
χρήση (ψύξη, κλιµατισµός), άρδευση, αντιπληµµυρική προστασία, ποτάµιες µεταφορές, αλιεία και 
αναψυχή. Ο καθορισµός της προτεραιότητας στις διάφορες χρήσεις είναι συνάρτηση πολλών 



 

παραγόντων, όπως: ανάπτυξη, προτεραιότητες της χώρας, γεωγραφική θέση, µοντέλα ανάπτυξης 
κ.ά. Στη χώρα µας τα ΥΗΕ εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετούν κυρίως 
την ύδρευση, άρδευση, αντιπληµµυρική προστασία και την παροχή βιοµηχανικού νερού. 

 

3. ΟΙ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι  υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν µεγάλη έκταση ανάλογα µε το µέγεθος του ποταµού και 
το σχέδιο εκµετάλλευσης του  νερού της λεκάνης απορροής. Ύστερα από µετρήσεις και έρευνες  
γίνεται η προµελέτη έργων αξιοποίησης ενός ποταµού, η µελέτη, η κατασκευή και τέλος αρχίζει η 
εκµετάλλευση του έργου. 

Κύρια τµήµατα ενός υδροηλεκτρικού έργου είναι το Φράγµα, ο Ταµιευτήρας,  ο Εκχειλιστής ή 
Υπερχειλιστής, η Υδροληψία, οι Σήραγγες, ο Αγωγός Προσαγωγής / Απαγωγής του νερού, το 
Εργοστάσιο Παραγωγής, ο Υποσταθµός ανύψωσης τάσεως  και οι Γραµµές µεταφοράς. 

Το φράγµα (1) κατασκευάζεται σε επιλεγµένη τοποθεσία (στένεµα) του ποταµού. Υπάρχουν πολλά 
είδη φραγµάτων και χωρίζονται ανάλογα το υλικό µε το οποίο κατασκευάζονται (πέτρα, 

σκυρόδεµα, χώµα και άλλα 
υλικά). Επίσης, ανάλογα µε το 
ύψος τους, διακρίνονται σε 
µεγάλα, µεσαία και µικρά. 

Ο Τα τήρας (2) σχηµατίζεται 
µετά την έµφραξη της σήραγγας 
εκτροπής. Η έ ταση και η 
χωρητικότητά του εξαρτώνται 
από την της 
λεκάνης απορροής το ποταµού 
και από το ύψος του φράγµατος. 
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Εκκενωτής πυθµένα (3) είναι τα 
επιµέρους έργα ή τµήµατα του 
φράγµατος που εξασφαλίζουν 
την ασφάλε ά του σε έκτακτες 
περιπτώσεις όπως είναι οι 
µεγάλες πλη µύρες ή κάπ ιο 
άλλο συµβάν που µπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο ένα φράγµα 

(σεισµοί, γεωλογικά προβλήµατα, κατολισθήσεις, κ.τ.λ.). 

Εικόνα 0: Γενική διάταξη Υδροηλεκτρικού Έργου Κρεµαστών 

Η Υδροληψία, οι Σήραγγες / Αγωγοί Προσαγωγής - Απαγωγής νερού (4), είναι τα έργα που 
οδηγούν το νερό από τον ταµιευτήρα στο σταθµό παραγωγής και µετά την διέλευσή του από τις 
µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη κοίτη του ποταµού κατάντη ή στον επόµενο 
ταµιευτήρα (ανάλογα µε την περίπτωση). 

Το Εργοστάσιο  Παραγωγής (5) είναι το κτίριο που περιέχει τις µονάδες παραγωγής, τους πίνακες 
ελέγχου και τον βοηθητικό εξοπλισµό που χρειάζεται για την λειτουργία του. Μπορεί να είναι 
υπόγειος, υπαίθριος, ηµιυπαίθριος. 



 

Ο Υποσταθµός Υψώσεως Τάσεως (6) βρίσκεται κοντά στο εργοστάσιο. Εκεί είναι εγκατεστηµένοι 
οι µετασχηµατιστές ισχύος, το κτίριο ελέγχου και άλλος βοηθητικός εξοπλισµός. Επίσης στον 
υποσταθµό βρίσκονται οι διακόπτες των γραµµών που µεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια και 
αποτελούν τµήµα του εθνικού συστήµατος µεταφοράς υψηλής  τάσεως 150 KV και  380 KV. 

 

4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 

Τόσο από τις µετρήσεις όσο και από την εµπειρία µας στην εκµετάλλευση διαπιστώνεται ότι η 
δυτική πλευρά της Ελλάδας έχει διπλάσια έως τριπλάσια ποσότητα κατακρηµνίσεων σε σχέση µε 
την ανατολική πλευρά. Είναι ένα δεδοµένο που πρέπει να λάβουµε υπόψη στις αποφάσεις για την 
κατασκευή των ΥΗΕ, για την εκµετάλλευσή 
τους αλλά και γενικότερα για την σωστή 
διαχείριση  των υδάτινων πόρων. 

Η υγρή περίοδος στην Ελλάδα διαρκεί από 
την αρχή Οκτωβρίου µέχρι το τέλος Μαΐου 
όταν ολοκληρώνεται το λιώσιµο των 
αποθεµάτων χιονιού στις ορεινές περιοχές 
των λεκανών απορροής. Η στρατηγική της 
∆ΕΗ Α.Ε., όσον αφορά στα αποθέµατα νερού 
στους ταµιευτήρες των ΥΗΣ, είναι να 
βρίσκονται στο µέγιστο στην αρχή της 
θερινής (ξηρής) περιόδου ώστε να 
καλύπτονται οι αυξηµένες ανάγκες. 
Αναφέρεται ενηµερωτικά ότι η συνολική 
ειδική κατανάλωση για την παραγωγή µιας 
KWH είναι περίπου 2 m3. 

Εικόνα 0: Ετήσιος ταµιευτήρας ΥΗΣ Κρεµαστών 
στο σύστηµα ταµιευτήρων του π. Αχελώου

Οι ταµιευτήρες ανάλογα την χωρητικότητά τους σε σχέση µε το ισοζύγιο της λεκάνης απορροής 
και τον τρόπο που χρησιµοποιούνται στην εκµετάλλευση διακρίνονται σε: Ετήσιους, 
Εβδοµαδιαίους, Ηµερήσιους και Αναρρύθµισης. 

Ο ετήσιος ταµιευτήρας σε µια αλυσίδα  ΥΗΣ 
ενός ποταµού έχει µεγάλη χωρητικότητα. Η 
διακύµανση της στάθµης του  είναι 
σηµαντική λόγω των µεγάλων ποσοτήτων 
νερού που αποθηκεύονται. Επίσης, ο 
ταµιευτήρας αυτός χρησιµεύει για την 
ανάσχεση των πληµµυρών και την 
τροποποίηση της  δίαιτας του ποταµού. 
Τέτοιοι ταµιευτήρες είναι των Κρεµαστών 
(Αχελώος), του Πολυφύτου (Αλιάκµονας), 
του Λάδωνα, του Πουρναρίου Ι, (Άραχθος), 
των Πηγών Αώου (Αώος), του Ν. Πλαστήρα 
(Ταυρωπός) και του Θησαυρού (Νέστος). 

Ο εβδοµαδιαίος ταµιευτήρας βρίσκεται 
συνήθως αµέσως µετά τον ετήσιο. Έχει µικρή σχετικά χωρητικότητα και διακύµανση στάθµης 
µέχρι 5 µέτρα περίπου. Τέτοιοι ταµιευτήρες είναι του Καστρακίου (Αχελώος) και της Σφηκιάς 
(Αλιάκµονας). 

Εικόνα 0: Εβδοµαδιαίος τ. ΥΗΣ Καστρακίου στο 
σύστηµα ταµιευτήρων του π. Αχελώου 



 

Ο ηµερήσιος ταµιευτήρας έχει µικρή χωρητικότητα που επαρκεί να αποθηκεύσει τις εισροές το 
πολύ για µία ηµέρα, όταν λειτουργεί ο 
προηγούµενος  σταθµός. Τέτοιοι ταµιευτήρες 
είναι του Στράτου (Αχελώος), των 
Ασωµάτων (Αλιάκµονας), της 
Πλατανόβρυσης (Νέστος) και του Άγρα 
(Βόδας). 

Ο ταµιευτήρας αναρρύθµισης είναι µικρής  
χωρητικότητας. Αποθηκεύεται νερό για λίγες 
ώρες ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των 
άλλων χρήσεων (ύδρευση, άρδευση, 
περιβάλλον) χ ρίς να αιτείται η λειτουργία 
των ανάντη σταθµών κατά τη διάρκεια της 
νύχτας όταν η λειτουργία είναι ασύµφορη 
διότι η αξία της KWH είναι µειωµένη. 
Τέτοιοι ταµιευτήρες είναι του Στράτου 
(Αχελώος), της Αγ. Βαρβάρας (Αλιάκµονας) και του Ν. Πλαστήρα (Ταυρωπός). 
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Εικόνα 0: Ηµερήσιος / Αναρρυθµιστικός  τ. ΥΗΣ 
Στράτου στο σύστηµα ταµιευτήρων του π. Αχελώου

 

5. ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Ορισµένοι ΥΗΣ είναι επιφορτισµένοι µε την εξυπηρέτηση µιας µόνο χρήσεως, η οποία καθορίζει 
τη λειτουργία τους και µόνον δευτερευόντως λαµβάνονται υπόψη άλλες πιθανές χρήσεις. Στις 
περιπτώσεις αυτές τα κριτήρια εκµετάλλευσης είναι απλά. Εξαρτώνται από τον κύριο στόχο, στον 
οποίο πρέπει να υπακούουν οι δευτερεύουσες χρήσεις. Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι 
δευτερεύουσες χρήσεις βελτιώνουν τα συνολικά αποτελέσµατα της συνολικής εκµετάλλευσης. ∆εν 
πρέπει να ξεχνάµε ότι, τα πλεονεκτήµατα δεν είναι στενά αναλογικά µε τον όγκο των νερών που 
χρησιµοποιούνται. Ένα σηµαντικό ζήτηµα που επηρεάζει καθοριστικά το όφελος είναι η ασφαλής 
διάθεση του νερού, δηλαδή η κάλυψη των αναγκών των χρηστών να είναι εξασφαλισµένη. 

Το ζήτηµα της βέλτιστης εκµετάλλευσης των ΥΗΣ πολλαπλού σκοπού παρουσιάζει δυσκολίες 
επειδή, όπως προαναφέρθηκε, οι χρήσεις έχουν αντικρουόµενες ανάγκες που µεγεθύνονται σε 
περιόδους ξηρασίας. Η τάση επηρεασµού της εκµετάλλευσης των ΥΗΣ σύµφωνα µε τις 
προτεραιότητες που θέτει ο κάθε χρήστης σπάνια οδηγεί στη βέλτιστη συνολική χρήση. Είναι 
εποµένως αναγκαίο να καθοριστούν οι βάσεις (κριτήρια) κατανοµής των εξόδων (κόστους) της 
εκµετάλλευσης των ΥΗΣ στις διαφορετικές και επιµέρους χρήσεις. Να καθορίσουµε δηλαδή, 
µεταξύ των άλλων, τις συνθήκες λειτουργίας στις οποίες ορισµένοι χρήστες να αποζηµιώνονται 
από άλλους, όταν εξαιτίας τους δεν θα απολαµβάνουν τις προβλεπόµενες παροχές. 

Η εκµετάλλευση των ΥΗΣ πολλαπλού σκοπού στο βέλτιστο βαθµό είναι πολύ δύσκολο να 
επιτευχθεί χωρίς να προκληθούν αδικίες σε χρήστες που συνέβαλαν στην κατασκευή τους. Σε 
περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας, θα έπρεπε να µην κατασκευάζονται έργα εξυπηρέτησης 
πολλαπλών σκοπών, στο βαθµό που η χρησιµοποίηση τους για ένα µόνο σκοπό είναι συµφέρουσα.  

Στην Ελλάδα παρόλο που τα ΥΗΕ µελετώνται συνήθως ως έργα πολλαπλού σκοπού, η λειτουργία 
τους προσαρµόζεται συνήθως στις ανάγκες τρίτων προς τη ∆ΕΗ χρηστών µε αποτέλεσµα να µην 
υπάρχει καταµερισµός σταθερού και λειτουργικού κόστους. Καίτοι υπάρχει σχετικός νόµος για τη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων (ν. 1739/87) κάτι τέτοιο δεν έχει συµβεί µέχρι σήµερα. 

 



 

6. ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  

Το όφελος που προσφέρουν οι ΥΗΣ σε ένα ∆ιασυνδεδεµένο Ηλεκτρικό Σύστηµα το οποίο τρο-
φοδοτείται κυρίως από θερµοηλεκτρικές µονάδες σταθερού φορτίου, είναι το γεγονός ότι, 
µπορούν να αναλαµβάνουν µε ευελιξία τις αιχµές της ζήτησης που εµφανίζονται στο δίκτυο, 
απαλλάσσοντας έτσι τις τελευταίες από επώδυνες µεταβολές φορτίου. Για τον λόγο αυτό η αξία 
της ενέργειας που παράγεται από έναν ΥΗΣ είναι αντιστρόφως ανάλογη της έκτασης των 
περιορισµών που επιβάλλονται από τη ζήτηση του νερού για την εξυπηρέτηση τρίτων.  

Από πλευράς υδροηλεκτρικής παραγωγής µπορούµε να κατατάξουµε τους ΥΗΣ σε τέσσερις 
κύριες κατηγορίες:  

1. ΥΗΣ που εξυπηρετούν τις εκτός 
ηλεκτροπαραγωγής χρήσεις (π.χ. 
άρδευση), οι οποίες απαιτούν οι 
σταθµοί παραγωγής να βρίσκονται 
εκτός λειτουργίας για ορισµένες 
χρονικές περιόδους. Η ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται σε αυτούς 
συνεισφέρει απλώς στην 
εξοικονόµηση καυσίµων που 
καταναλώνουν οι θερµικοί σταθµοί 
και κάθε φορά που τίθενται εκτός 
λειτουργίας, τα φορτία τους πρέπει 
να αναληφθούν από άλλους 
σταθµούς του συστήµατος. Στην 
κατηγορία αυτή υπάγεται ο ΥΗΣ Ν. 
Πλαστήρα στον ποταµό Ταυρωπό, ο 
οποίος σήµερα λειτουργεί σε 
συνάρτηση µε τις αρδευτικές ανάγκες.  

Εικόνα 0: ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα 

2. ΥΗΣ συντονισµένοι µε τις χρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη συνεχούς κατανάλωσης νερού 

ε

3. ΥΗΣ µε ταµιευτήρες ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας 

λ ύ 

4. ΥΗΣ που τροφοδοτούνται από µεγάλους 
ε

ι σταθµοί αυτοί λειτουργούν συνήθως 

(ύδρευση, ναυσιπλοΐα). Οι συγκεκριµένοι ΥΗΣ µπορούν να συγκριθούν, ως προς τη 
λειτουργία τους, µε ένα θερµικό σταθµό 
σταθερού φορτίου. Λειτουργούν υποχρεωτικά 
όλο το 24ωρο επειδή η χωρητικότητα του 
ταµιευτήρα τους ίναι ασήµαντη. Τέτοιος είναι ο 
ΥΗΣ Λούρου κοντά στη Φιλιππιάδα.  

Εικόνα 0: ΥΗΣ Λούρου 

ρύθµισης, στους οποίους µπορούµε να 
επικεντρώσουµε τη ειτουργία του σταθµο τις 
ώρες που εµφανίζονται οι αιχµές των φορτίων 
του διασυνδεδεµένου ηλεκτρικού συστήµατος, 
φυσικά µε τις δεσµεύσεις που επιβάλλουν οι 
άλλες χρήσεις και η συνολική επάρκεια του νερού 
(ΥΗΣ Στράτου, Ασωµάτων, Πλατανόβρυσης, 
Καστρακίου, και Σφηκιάς).  

ταµιευτήρες τήσιας ρύθµισης, στους οποίους η 
παραγωγή ενέργειας προέχει σε σχέση µε τις 
άλλες χρήσεις που θεωρούνται δευτερεύουσες. Ο



 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του διασυνδεδεµένου ηλεκτρικού συστήµατος (ΥΗΣ 
Κρεµαστών, Πολυφύτου, Θησ υρού, κ.ά.).  α

Φυσικά υπάρχουν και ΥΗΣ που η συντονισµένη εκµετάλλευση τους δεν ταξινοµείται στις 

για την οµάδα 1: 0.5, για την οµάδα 2: 1.0, για την οµάδα 3: 2.0, για την οµάδα 4: 2.5 

Οι συντελεστές αυτοί αναδεικνύουν σε πιο βαθµό µπορεί να επηρεαστεί η τελική αξία της 

 

7. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ  

Όταν µιλάµε για ανθρωπογενείς δραστηριότητες εννοούµε την ήπια µορφή τους. Θα αναφερθούµε 

• Η κτηνοτροφία στις παραλίµνιες 

• Η ερασιτεχνική και επαγγελµατική 

•  Οι ιχθυοκαλλιέργειες στον 
ευτή

• Ο ναυταθλητισµός στις λίµνες 

ηση στη 

• Τα δυναµικά σπορ, όπως το καγιάκ 

 Α . 

• Η επιστηµονική παρατήρηση στους 

κ α

• Η περιβαλλοντική εκπαίδευση 
ών

• Η αναψυχή και ο οικοτουρισµός στο 

 

 

παραπάνω περιπτώσεις. Η τελική αξία της παραγόµενης ενέργειας στις περιπτώσεις των τεσσάρων 
κατηγοριών πρέπει να αναπροσαρµόζεται µε βάση τους εξής συντελεστές: 

παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας των ΥΗΣ, αναλόγως των διευθετήσεων που ισχύουν για την 
εξυπηρέτηση διαφορετικών σκοπών από την παραγωγή ενέργειας. 

ενδεικτικά σε µερικές απ’  αυτές που λαµβάνουν χώρα στους ταµιευτήρες και στα ποτάµια µας: 

Εικόνα 0: Βοσκή στις όχθες του π. Αλιάκµονα 
(ταµιευτήρας ΥΗΣ Πολυφύτου) 

περιοχές. 

αλιεία στους ταµιευτήρες. 

ταµι ρα Κρεµαστών. 

Στράτου και Πολυφύτου 
(παραχώρ Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού). 

στη λίµνη Καστρακίου και το 
ράφτινγκ στη λίµνη Πηγών ώου

Εικόνα 0: Ο υγροβιότοπος της λίµνης Νησίου του 

υγρότοπους του Άγρα και στο ∆έλτα 
του π. Αχελώου και του π. 
Αλιά µον . 

µαθητών και σπουδαστ .  

περιβάλλον των ταµιευτήρων και των 
ποταµών. 

ΥΗΣ Άγρα



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ράγουν “καθαρή” ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµη πηγή (νερό). 
Εξασφαλίζουν τη ρύθµιση της τάσεως και της συχνότητας του ηλεκτρικού συστήµατος, 

 ς 
απορροής και της κοίτης του ποταµού. Οι ταµιευτήρες τους εξελίσσονται σε 

ν

 έργα πολλαπλού σκοπού είναι απολύτως αναγκαίοι σε µια χώρα µεσογειακή 
όπως η Ελλάδα όπου οι βροχές είναι λίγες και η διάρκειά τους περιορίζεται στη χειµερινή 

  έχει ανάγκη από υδραυλικά έργα πολλαπλού σκοπού για τη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων. ∆ιαχείριση νερού χωρίς την ύπαρξη φραγµάτων για την αποθήκευσή του 

  η υπερετήσια  εκµετάλλευση των ταµιευτήρων νερού µε διατήρηση 
αποθεµάτων ασφαλείας για την προφύλαξη από ξηρασίες µακράς διάρκειας, ο 

 αντικό µέρος του υδροδυναµικού της Ελλάδας καθώς µελέτησε και 
κατασκεύασε όλα σχεδόν τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Λειτουργεί τους ΥΗΣ 

  της ∆ΕΗ Α.Ε στη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι επιβεβληµένη καθώς 
έχει την ευθύνη της εκµετάλλευσης τόσων ΥΗΣ στους περισσότερους µεγάλους ποταµούς 

 Οι ΥΗΣ πα

βελτιστοποιούν την παραγωγή των θερµικών σταθµών και αυξάνουν την αξιοπιστία του. 

Οι ΥΗΣ είναι έργα µεγάλα που επηρεάζουν σηµαντικά το περιβάλλον της λεκάνη

υγροβιότοπους σπάνιας οµορφιάς, µε πλούσια χλωρίδα και πανίδα (ιδιαιτέρως ιχθυοπανίδα 
και ορνιθοπανίδα) και συµβάλουν στην ήπια τουριστική ανάπτυξη τω   περιοχών όπου 
βρίσκονται. 

Οι ΥΗΣ ως 

περίοδο. 

Η Ελλάδα

δεν γίνεται. 

Επιβάλλεται

εκσυγχρονισµός των αρδευτικών δικτύων και η εξοικονόµηση νερού µε περιορισµούς 
κυρίως στην άρδευση. 

Η ∆ΕΗ αξιοποίησε σηµ

εξυπηρετώντας τις ανάγκες των άλλων χρήσεων (ύδρευση, άρδευση, αντιπληµµυρική 
προστασία, αναψυχή, κ.τ.λ.) αναλαµβάνοντας την οικονοµική επιβάρυνση και χωρίς µέχρι 
τώρα να αποζηµιωθεί από τους άλλους  χρήστες. Στο εξής πρέπει η κατανοµή των 
δαπανών στις διάφορες χρήσεις να γίνεται ανάλογα µε τις ωφέλειες που απολαµβάνει η 
κάθε χρήση. 

Η συµµετοχή

της χώρας. 



 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 THE INTERNATIONAL JOURNAL ON HYDROPOWER & 
DAMS, Special issue HYDRO 2007: New Approaches for a New Era, 
Volume Thirteen, Issue 5, 2007. 

 ∆ΕΗ Α.Ε – Ήλεκτρον, τ. 9-12, Αθήνα 1988-1989. 

 ∆ΕΗ Α.Ε, Ενηµερωτικά φυλλάδια που αφορούν στα Φράγµατα. 

 Θεοδωράκης Μ., κ.α., Υγροβιότοποι της ∆ΕΗ, Τµήµα Περιβάλλοντος 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2000. 

 Κουσουρής Θ.,  Το νερό στη φύση, στην ανάπτυξη, στην προστασία του 
περιβάλλοντος, εκδ. ΕΚΘΕ. Αθήνα 1998. 

 Λιάκουρης ∆., Η Γεωλογία και τα φράγµατα της ∆ΕΗ, εκδ. 
∆ΕΚΠ/∆ΕΗ Αθήνα 1995. 

 Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων – 
Υγρότοπων,  Ελληνικοί Υγρότοποι, εκδ. Εµπορική Τράπεζα της 
Ελλάδος, Αθήνα 1996. 

 Ξανθόπουλος Θ., «∆ιαχείριση υδατικών πόρων, Θεωρητικές ελπίδες 
και ρεαλιστική προσέγγιση»,  Πρακτικά ∆’ Σ∆ΥΠ, Λάρισα 1996. 

 Υδροοικονοµία, τ. 31, Απρίλιος 2005. 

6. ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  

Το όφελος που προσφέρουν οι ΥΗΣ σε ένα ∆ιασυνδεδεµένο Ηλεκτρικό Σύστηµα το οποίο τρο-
φοδοτείται κυρίως από θερµοηλεκτρικές µονάδες σταθερού φορτίου, είναι το γεγονός ότι, 
µπορούν να αναλαµβάνουν µε ευελιξία τις αιχµές της ζήτησης που εµφανίζονται στο δίκτυο, 
απαλλάσσοντας έτσι τις τελευταίες από επώδυνες µεταβολές φορτίου. Για τον λόγο αυτό η αξία 
της ενέργειας που παράγεται από έναν ΥΗΣ είναι αντιστρόφως ανάλογη της έκτασης των 
περιορισµών που επιβάλλονται από τη ζήτηση του νερού για την εξυπηρέτηση τρίτων.  

Από πλευράς υδροηλεκτρικής παραγωγής µπορούµε να κατατάξουµε τους ΥΗΣ σε τέσσερις 
κύριες κατηγορίες:  

5. ΥΗΣ που εξυπηρετούν τις εκτός 
ηλεκτροπαραγωγής χρήσεις (π.χ. 
άρδευση), οι οποίες απαιτούν οι 
σταθµοί παραγωγής να βρίσκονται 
εκτός λειτουργίας για ορισµένες 
χρονικές περιόδους. Η ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται σε αυτούς 
συνεισφέρει απλώς στην 
εξοικονόµηση καυσίµων που 
καταναλώνουν οι θερµικοί σταθµοί 
και κάθε φορά που τίθενται εκτός 
λειτουργίας, τα φορτία τους πρέπει 

Εικόνα 0: ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα 



 

να αναληφθούν από άλλους σταθµούς του συστήµατος. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται ο 
ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα στον ποταµό Ταυρωπό, ο οποίος σήµερα λειτουργεί σε συνάρτηση µε 
τις αρδευτικές ανάγκες.  

6. ΥΗΣ συντονισµένοι µε τις χρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη συνεχούς κατανάλωσης νερού 
(ύδρευση, ναυσιπλοΐα). Οι συγκεκριµένοι ΥΗΣ µπορούν να συγκριθούν, ως προς τη 
λειτουργία τους, µε ένα θερµικό σταθµό 
σταθερού φορτίου. Λειτουργούν υποχρεωτικά 
όλο το 24ωρο επειδή η χωρητικότητα του 
ταµιευτήρα τους είναι ασήµαντη. Τέτοιος είναι ο 
ΥΗΣ Λούρου κοντά στη Φιλιππιάδα.  

7. ΥΗΣ µε ταµιευτήρες ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας 
ρύθµισης, στους οποίους µπορούµε να 
επικεντρώσουµε τη λειτουργία του σταθµού τις 
ώρες που εµφανίζονται οι αιχµές των φορτίων 
του διασυνδεδεµένου ηλεκτρικού συστήµατος, 
φυσικά µε τις δεσµεύσεις που επιβάλλουν οι 
άλλες χρήσεις και η συνολική επάρκεια του νερού 
(ΥΗΣ Στράτου, ωµάτων, Π τανόβρυσης, 
Καστρακίου, και Σφηκιάς).  

Ασ λα

8. ΥΗΣ που τροφοδοτούνται από µεγάλους 
ταµιευτήρες ετήσιας ρύθµισης, στους οποίους η 
παραγωγή ενέργειας προέχει σε σχέση µε τις 
άλλες χρήσεις που θεωρούνται δευτερεύουσες. Οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν συνήθως 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του διασυνδεδεµένου ηλεκτρικού συστήµατος (ΥΗΣ 
Κρεµαστών, Πολυφύτου, Θησαυρού, κ.ά.).  

Εικόνα 0: ΥΗΣ Λούρου 

Φυσικά υπάρχουν και ΥΗΣ που η συντονισµένη εκµετάλλευση τους δεν ταξινοµείται στις 
παραπάνω περιπτώσεις. Η τελική αξία της παραγόµενης ενέργειας στις περιπτώσεις των τεσσάρων 
κατηγοριών πρέπει να αναπροσαρµόζεται µε βάση τους εξής συντελεστές: 

για την οµάδα 1: 0.5, για την οµάδα 2: 1.0, για την οµάδα 3: 2.0, για την οµάδα 4: 2.5 

Οι συντελεστές αυτοί αναδεικνύουν σε πιο βαθµό µπορεί να επηρεαστεί η τελική αξία της 
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας των ΥΗΣ, αναλόγως των διευθετήσεων που ισχύουν για την 
εξυπηρέτηση διαφορετικών σκοπών από την παραγωγή ενέργειας. 

 

7. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ  

Όταν µιλάµε για ανθρωπογενείς δραστηριότητες εννοούµε την ήπια µορφή τους. Θα αναφερθούµε 
ενδεικτικά σε µερικές απ’  αυτές που λαµβάνουν χώρα στους ταµιευτήρες και στα ποτάµια µας: 

• Η κτηνοτροφία στις παραλίµνιες 
περιοχές. 

• Η ερασιτεχνική και επαγγελµατική 
αλιεία στους ταµιευτήρες. 

Εικόνα 0: Βοσκή στις όχθες του π. Αλιάκµονα 
(ταµιευτήρας ΥΗΣ  Πολυφύτου) 



 

•  Οι ιχθυοκαλλιέργειες στον ταµιευτήρα Κρεµαστών. 

• Ο ναυταθλητισµός στις λίµνες Στράτου και Πολυφύτου (παραχώρηση στη Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού). 

• Τα δυναµικά σπορ, όπως το καγιάκ στη λίµνη Καστρακίου και το ράφτινγκ στη λίµνη 
Πηγών Αώου. 

• Η επιστηµονική παρατήρηση στους 
υγρότοπους του Άγρα και στο ∆έλτα 
του π. Αχελώου και του π. 
Αλιάκµονα. 

• Η περιβαλλοντική εκπαίδευση 
µαθητών και σπουδαστών.  

• Η αναψυχή και ο οικοτουρισµός στο 
περιβάλλον των ταµιευτήρων και των 
ποταµών. 

 

 

 
Εικόνα 0: Ο υγροβιότοπος της λίµνης Νησίου του 

ΥΗΣ Άγρα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Οι ΥΗΣ παράγουν “καθαρή” ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµη πηγή (νερό). 
Εξασφαλίζουν τη ρύθµιση της τάσεως και της συχνότητας του ηλεκτρικού συστήµατος, 
βελτιστοποιούν την παραγωγή των θερµικών σταθµών και αυξάνουν την αξιοπιστία του. 

 Οι ΥΗΣ είναι έργα µεγάλα που επηρεάζουν σηµαντικά το περιβάλλον της λεκάνης 
απορροής και της κοίτης του ποταµού. Οι ταµιευτήρες τους εξελίσσονται σε 
υγροβιότοπους σπάνιας οµορφιάς, µε πλούσια χλωρίδα και πανίδα (ιδιαιτέρως ιχθυοπανίδα 
και ορνιθοπανίδα) και συµβάλουν στην ήπια τουριστική ανάπτυξη των  περιοχών όπου 
βρίσκονται. 

 Οι ΥΗΣ ως έργα πολλαπλού σκοπού είναι απολύτως αναγκαίοι σε µια χώρα µεσογειακή 
όπως η Ελλάδα όπου οι βροχές είναι λίγες και η διάρκειά τους περιορίζεται στη χειµερινή 
περίοδο. 

 Η Ελλάδα έχει ανάγκη από υδραυλικά έργα πολλαπλού σκοπού για τη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων. ∆ιαχείριση νερού χωρίς την ύπαρξη φραγµάτων για την αποθήκευσή του 
δεν γίνεται. 

 Επιβάλλεται η υπερετήσια  εκµετάλλευση των ταµιευτήρων νερού µε διατήρηση 
αποθεµάτων ασφαλείας για την προφύλαξη από ξηρασίες µακράς διάρκειας, ο 
εκσυγχρονισµός των αρδευτικών δικτύων και η εξοικονόµηση νερού µε περιορισµούς 
κυρίως στην άρδευση. 

 Η ∆ΕΗ αξιοποίησε σηµαντικό µέρος του υδροδυναµικού της Ελλάδας καθώς µελέτησε και 
κατασκεύασε όλα σχεδόν τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Λειτουργεί τους ΥΗΣ 
εξυπηρετώντας τις ανάγκες των άλλων χρήσεων (ύδρευση, άρδευση, αντιπληµµυρική 
προστασία, αναψυχή, κ.τ.λ.) αναλαµβάνοντας την οικονοµική επιβάρυνση και χωρίς µέχρι 



 

τώρα να αποζηµιωθεί από τους άλλους  χρήστες. Στο εξής πρέπει η κατανοµή των 
δαπανών στις διάφορες χρήσεις να γίνεται ανάλογα µε τις ωφέλειες που απολαµβάνει η 
κάθε χρήση. 

 Η συµµετοχή της ∆ΕΗ Α.Ε στη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι επιβεβληµένη καθώς 
έχει την ευθύνη της εκµετάλλευσης τόσων ΥΗΣ στους περισσότερους µεγάλους ποταµούς 
της χώρας. 
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SUMMARY 

This proposal deals with the issue of managing water in Hydroelectric Plant reservoirs, functioning 
as multiple purpose projects, that is, apart from the production of electric energy, they serve needs 
of water supply and mostly irrigation of agricultural land. 

In the following chapters general issues are considered, concerning management of water 
resources, technical parameters and operating features of multiple purpose Hydroelectric Plants, 
difficulties arising upon accommodating multiple uses and disturbances caused by the latter in 
energy exploitation. 

Finally special note is made in the human activities which are being developed or related to the 
reservoirs and the environment of Hydroelectric Projects in generally. 
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