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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το τοπίο του µέλλοντος στον τοµέα της ενέργειας θα διαµορφωθεί µε βάσει τις
τάσεις και τις πολιτικές του σήµερα: από τη µια, υπάρχει η ανάγκη για παραγωγή φτηνής ενέργειας
ως µοχλού παγκόσµιας ανάπτυξης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, από την
άλλη η προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιµη ανάπτυξη, µε ορθολογική
διαχείριση των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των υδατικών. Οι τάσεις αυτές έχουν
οδηγήσει στην ανάγκη υιοθέτησης κοινής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές
επίπεδο. .
Στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή και την ενέργεια
υιοθετήθηκε από το σύνολο των Κρατών Μελών ένα ευρύ νοµοθετικό πλαίσιο, γνωστό ως
«στόχος 20-20-20». Μέχρι το 2020, προβλέπεται: α) 20% µείωση των εκποµπών των αερίων του
θερµοκηπίου σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/29/ΕΚ β) 20%
διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και γ) 20% εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας.
Για την Ελλάδα ειδικότερα, στόχος είναι η µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά
4% στους τοµείς εκτός εµπορίας σε σχέση µε τα επίπεδα του 2005 και 18% διείσδυση των ΑΠΕ
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση.
Η Ελληνική Κυβέρνηση µε την ψήφιση του Ν3851/2010 προχώρησε στην αύξηση του εθνικού
στόχου συµµετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%. Αυτό εξειδικεύεται σε
40% των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες θέρµανσης- ψύξης και 10% στα
βιοκαύσιµα.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, εκπονήθηκε από το ΥΠΕΚΑ και υποβλήθηκε
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και
εξεδόθη και η Υ.Α 19598/1-10-2010 µε θέµα την: «Επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης
ισχύος και την κατανοµή της στο χρόνο µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ».
. Οι φιλόδοξοι στόχοι για το 2020 δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν αν δεν υπάρξει σηµαντική
δραστηριότητα στην κατασκευή και λειτουργία νέων Μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων.
Στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα µετά την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε τα
τελευταία χρόνια, έχει γίνει όλο και πιο έντονη η ανάγκη για άµεση οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας και βελτίωση του εµπορικού µας ισοζυγίου. Οι εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές

µπορούν να µειώσουν την εξάρτηση από εισαγόµενα καύσιµα και να προσφέρουν φθηνή ενέργεια
στη βιοµηχανία της χώρας και στον καταναλωτή, κατά τα πρότυπα της µεταπολεµικής Ελλάδας, η
οποία βασίστηκε στους εγχώριους ενεργειακούς πόρους, για την οικονοµική της ανάκαµψη
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Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Με βάση υπολογισµούς που έχουν γίνει για την ανάπτυξη του υδροδυναµικού στην
Ελλάδα, το ολικό θεωρητικό υδροδυναµικό της χώρας µας ανέρχεται στις 80.000 GWh.
Το τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµο υδροδυναµικό περιορίζεται στις 15.000
GWh ενώ το µέχρι σήµερα αξιοποιηµένο υδροδυναµικό περιορίζεται στις 5.000 GWh,
δηλαδή µόλις στο 33% του τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµου υδροδυναµικού της
χώρας. Το αποτέλεσµα είναι ότι η συµµετοχή της υδροηλεκτρικής ενέργειας στο
ενεργειακό µίγµα της χώρας µας φτάνει µόλις το 10%.
Επιπλέον, η διαχρονική µεταβολή του ποσοστού της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής στο
σύνολο της Ηλεκτρικής Παραγωγής για το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, βαίνει συνεχώς
φθίνουσα (όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 1) και αυτό γιατί από το 1999 και µετά δεν
έχει ενταχθεί κανένα νέο µεγάλο υδροηλεκτρικό έργο, εν όψη της έλευσης του φυσικού
αερίου.
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Γράφηµα 1: ∆ιαχρονική µεταβολή του ποσοστού της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Σύµφωνα µε σχετική δηµοσίευση(2), στις αναπτυγµένες Ευρωπαϊκές χώρες η συµµετοχή
των υδροηλεκτρικών έργων είναι εξαιρετικά σηµαντική, και σε συνάρτηση µε το
εξαιρετικά ισχυρό διασυνδεδεµένο δίκτυο επιτρέπει συνδυασµό θερµικής παραγωγής
στη βάση της καµπύλης φορτίου και υδροηλεκτρικής στην αιχµή. Στις γειτονικές
βαλκανικές χώρες αντίστοιχα, (Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, ΠΓ∆Μ,
Αλβανία, Τουρκία), παρατηρείται ισχυρή τάση περαιτέρω ανάπτυξης του

υδροδυναµικού τους, λόγω αύξησης των ενεργειακών τους αναγκών, παρόλο που ήδη
τα υδροηλεκτρικά έργα κατέχουν το κύριο βάρος ή έστω πολύ σηµαντικό ποσοστό του
ενεργειακού τους ισοζυγίου. Σε κάθε µια από τις χώρες αυτές, αναµένεται µέχρι το 2020
η εγκατάσταση νέων ΥΗΕ της τάξεως των 1.000 ΜW. Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί
υπόψη ότι στην Πορτογαλία, µια ευρωπαϊκή χώρα όπου επικρατούν παρόµοιες συνθήκες
(γεωγραφικές, κλιµατολογικές αλλά και οικονοµικές) µε την Ελλάδα, προγραµµατίζεται
η ανάπτυξη δέκα µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων για να αντιµετωπιστούν οι
προκλήσεις του µέλλοντος. Χαρακτηριστικά για Ευρωπαϊκές χώρες στοιχεία
αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Με βάσει τα διαθέσιµα στοιχεία που αφορούν
στη χώρα µας, υπάρχει αρκετό περιθώριο για την ανάπτυξη περισσότερων
υδροηλεκτρικών έργων στη χώρα µας. Σήµερα, λειτουργούν στη χώρα µας 16 µεγάλα
ΥΗΕ, ιδιοκτησίας της ∆ΕΗ Α.Ε., µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 3.060 MW.
Ετήσια Παραγωγή
Υδροηλεκτρικής Ενέργειας

Αλβανία
Αυστρία
Βουλγαρία
Γαλλία
Γερµανία
Ελβετία
Ελλάδα
Ισπανία
Ιταλία
Νορβηγία
Πορτογαλία
Σερβία, ΠΓ∆Μ Π
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Τουρκία

Εγκατεστηµένη Ισχύς για
Παραγωγή Υδροηλεκτρικής
Ενέργειας

TWh

% συνολικής
παραγωγής

GW

5
42,2
3
66,9
23,6
37,8
4,1
31,4
50,3
122,1
11,6
13,2

96
78
9
13,3
4,8
57,9
9,0
16,1
19,2
99,4
30,9
32

10,9
2
24,3
8,3
13,8
3
16,3
19,8
27,6
4,2
4,6

42

39

10

% συνολικής
εγκατεστηµένης ισχύος
Μη διαθέσιµα στοιχεία
67,7
17
22,1
8,3
77,2
32,9
35,4
27,5
98,9
45,5
36,6
44

Πίνακας 1: Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη(2)

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω
επένδυσης στον τοµέα των υδροηλεκτρικών έργων στην Ελλάδα. Στον Πίνακα 2
περιγράφεται συνοπτικά ένα ρεαλιστικό σχήµα επενδύσεων ύψους 2.500 εκατοµµυρίων
ευρώ, στο οποίο εµπεριέχεται η κατασκευή ή ολοκλήρωση κατασκευής δεκαεννέα
επιπλέον µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων.
Σηµειώνεται ότι, η υλοποίηση της επένδυσης αυτής, θα οδηγήσει στην αύξηση της
εγκατεστηµένης ισχύος στη χώρα µας κατά 1.600 MW και της παραγόµενης ενέργειας
κατά 4.000 έως 4.500 GWh το χρόνο. Η ενέργεια αυτή βασίζεται στην αξιοποίηση του
φυσικού κύκλου του νερού και δεν εξαντλείται ποτέ, σε αντίθεση µε τις µη ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. . Κατά συνέπεια, η υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης θα αυξήσει την
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. κατά 100%, επιτυγχάνοντας τους στόχους της Οδηγίας
2001/77/ΕΚ που επιβάλλει την συµµετοχή των ΑΠΕ το 2020 κατ’ ελάχιστο στο 20%

(έναντι του 8,6% του 1997). Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων
διευκολύνει τη διείσδυση και των άλλων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µε µη
προβλέψιµη παραγωγή (αιολικά, φωτοβολταϊκά) στο ενεργειακό µίγµα της χώρας, είτε
µέσω της δηµιουργίας υβριδικών Έργων για την αποθήκευση της παραγόµενης
ενέργειας από τα συγκεκριµένα αυτά συστήµατα ν έργων ΑΠΕ στα µη διασυνδεδεµένα
νησιά, είτε µέσω της κατασκευής έργων αντλησοταµίευσης (pump-storage) στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα.
Οµάδα Εργων
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Πίνακας 2: Πρόταση επενδύσεων την δεκαετία 2012 -2022 σε υδροηλεκτρικά έργα (106 €)

Επιπλέον, η προσθήκη υδροηλεκτρικών σταθµών ισχύος 1.600 MW στο δίκτυο,
βελτιώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (τάση, συχνότητα, αξιοπιστία),
εξασφαλίζοντας και την αύξηση της ισχύος αιχµής κατά 50%.
Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι από τις λίγες
αξιόπιστες πηγές ενέργειας που µπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις ενός συστήµατος σε
ενέργεια αιχµής, µε άµεση ανταπόκριση.
Άρα, µε την επένδυση σε υδροηλεκτρικά έργα, βελτιώνεται η ενεργειακή αυτονοµία της
χώρας αφού χρησιµοποιείται, χωρίς να καταναλώνεται, µια εγχώρια, ανανεώσιµη και
σχετικά φθηνή πηγή ενέργειας, το νερό. Στην Ελλάδα, όπου, πέρα από την εισαγωγή
καυσίµων όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο για την παραγωγή ενέργειας, γίνεται
και απευθείας εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και µάλιστα µε αυξανόµενο ρυθµό τα
τελευταία χρόνια (όπως φαίνεται και στο παρακάτω Γράφηµα 2), η ανάπτυξη των
υδροηλεκτρικών έργων µειώνει την ενεργειακή εξάρτησης της χώρας µας και επιτρέπει
τη µείωση των εισαγωγών και τη βελτίωση του εµπορικού µας ισοζυγίου.
Η συνεισφορά των υδροηλεκτρικών έργων είναι ιδιαίτερα σηµαντική και σε άλλους
τοµείς, πέραν του τοµέα της ενέργειας.
Τα µεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα είναι, συνήθως, έργα πολλαπλού σκοπού, καθώς οι
ταµιευτήρες και τα φράγµατα, που είναι βασικές συνιστώσες των έργων αυτών,
χρησιµοποιούνται και για σκοπούς πέρα από την υδροηλεκτρική παραγωγή, και είναι

απόλυτα αναγκαία για την ορθολογική
διαχείριση των υδατικών πόρων στις
µεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα.
Με την εξασφάλιση σηµαντικού όγκου
αποθήκευσης νερού είναι δυνατή η υπερετήσια διαχείριση των υδατικών αποθεµάτων
των ταµιευτήρων ώστε να αντιµετωπιστούν αφενός µεν παρατεταµένοι περιόδοι
ξηρασίας που χαρακτηρίζουν το µεσογειακό κλίµα της περιοχής µας και που ενδέχεται
να επιδεινωθούν λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου στο µέλλον και αφετέρου
ισχυρά και απρόβλεπτα πληµµυρικά φαινόµενα, τα οποία οµαλοποιούνται µέσω της
διόδευσης του πληµµυρικού κύµατος µέσω του ταµιευτήρα, µε αποτέλεσµα την
αντιπληµµυρική προστασία των κατάντη των έργων πεδινών περιοχών. Τα δεκαέξι
µεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα της ∆ΕΗ που λειτουργούν σήµερα αποθηκεύουν πάνω από
5.300 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού, εκ των οποίων το 30-35% διατίθεται για τις
ανάγκες των αρδεύσεων και το 0,5% διατίθεται για ανάγκες ύδρευσης. Συνολικά, και
σύµφωνα µε τα διατιθέµενα στοιχεία, µόνο το 70% του ωφέλιµου όγκου των
ταµιευτήρων των υδροηλεκτρικών έργων διατίθεται κατά προτεραιότητα (αλλά όχι και
κατά αποκλειστικότητα) για ηλεκτροπαραγωγή. Η προτεινόµενη επένδυση θα προσθέσει
4.500 εκατοµµύρια m3 ωφέλιµου όγκου ταµιευτήρων, αυξάνοντας κατά 70% τα υδατικά
αποθέµατα που µπορούν να διατεθούν για διάφορες χρήσεις.
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Γράφηµα 2: ∆ιαχρονική µεταβολή της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1958-2012)

Επίσης, οι προτεινόµενες επενδύσεις (Πίνακας 2) θα τονώσουν την απασχόληση και την
περιφερειακή ανάπτυξη κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων, ενώ εκτιµάται ότι
θα δηµιουργήσουν 700 έως 1.000 νέες µόνιµες θέσεις εργασίας, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη η ήπια ανάπτυξη στους κλάδους του τουρισµού και της αναψυχής που συνοδεύει
συχνά τη δηµιουργία ταµιευτήρων και υδροηλεκτρικών έργων.
Επιπλέον, ας µη ξεχνάµε ότι τα έργα αυτά για την κατασκευή τους απορροφούν µεγάλη
εγχώρια προστιθέµενη αξία, περίπου το 80% της συνολικής αξίας του έργου (χάρη στην
εντοπιότητα των υλικών κατασκευής και των εργοληπτριών εταιρειών), έναντι του

αντίστοιχου 10-35% για τα λοιπά ενεργειακά έργα ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά), των
οποίων η προστιθέµενη αξία είναι κυρίως εισαγόµενη (ηλεκτρολογικός και
µηχανολογικός εξοπλισµός).
Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι η οικονοµική απόδοση των υδροηλεκτρικών έργων είναι
υψηλότερη από αυτή άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως της αιολικής και της
ηλιακής) αλλά και των περισσότερων µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως
παρουσιάζεται και στο σχετικό παρακάτω Γράφηµα 3 σχετικά µε το κόστος της
παραγόµενης από διάφορες πηγές ενέργειας ($/MWh) που δηµοσιεύθηκε από τον κύριο
οικονοµικό αναλυτή (Chief Economist) της Mott MacDonald Limited, Guy Doyle(4) σε
άρθρο µε τον εύγλωττο τίτλο «Η πιθανώς µακροχρονίως ανταγωνιστική θέση της
υδροηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ενέργειας». Την πρόβλεψη αυτή του Guy Doyle
έρχεται να επιβεβαιώσει πρόσφατη ανακοίνωση της Siemens (5), σύµφωνα µε την οποία
ο γερµανικός κολοσσός «διακόπτει τις δραστηριότητές του στον κλάδο της ηλιακής
ενέργειας» και «σκοπεύει να επικεντρωθεί στην αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια»
που προφανώς αποδεικνύονται πιο επικερδείς για την εταιρεία.
Συχνά ακούγεται το επιχείρηµα ότι τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα µπορούν να
υποκαταστήσουν τα µεγάλα µε επιτυχία, χωρίς να απαιτούνται µεγάλες επενδύσεις και
σηµαντικές παρεµβάσεις στο περιβάλλον. Σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 3, το
σύνολο των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων στις αρχές του 2009, συνέβαλαν κατά 170
MW µόνο στην Υδροηλεκτρική Ισχύ του Συστήµατος, όσο δηλαδή ένα µέσου µεγέθους
Μεγάλο Υδροηλεκτρικό Έργο (π.χ. το σε αδράνεια για τους γνωστούς λόγους ΥΗΕ
Μεσοχώρας), ενώ στα µέσα του 2012 η συνολική ισχύς των Μικρών Υδροηλεκτρικών
Έργων έχει µόλις φτάσει τα 205 MW περίπου.
Η σύγκριση επίσης της ετήσιας παραγωγής του συνόλου των Μικρών Υδροηλεκτρικών
Έργων κατά τη διάρκεια του µέσου υδρολογικά έτους 2011 (580 GWh περίπου
ενέργειας βάσης) µε την µέση ετήσια παραγωγή του ΥΗΕ Μεσοχώρας, το οποίο αν
λειτουργούσε θα παρήγαγε κατά µέσο όρο 384 GWh το χρόνο ενέργεια αιχµής,
αποδεικνύει µε έναν ακόµη τρόπο ότι θα ήταν ουτοπία και εξωπραγµατικό να ισχυριστεί
κανείς ότι τα Μικρά ΥΗΕ θα µπορούσαν να υποκαταστήσουν στο ρόλο τους τα Μεγάλα.

Γράφηµα 3: Κόστος παραγόµενης ενέργειας από διάφορες πηγές (Guy Doyle(4))

Πλήθος Έργων (%)

Μέγεθος
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42 (53)

0 < Ισχύς <= 1

28,7 (17)

15 (19)

1 < Ισχύς <= 2

23,2 (14)

15 (19)

2 < Ισχύς <= 5

50,6 (30)

5 (6)

5 < Ισχύς <= 10

36,1 (21)

3 (4)

10 < Ισχύς <= 11

31,5 (19)

80 (100)

Σύνολο

170,1 (100)

Πλήθος Έργων (%)

Ιδιοκτησία

MW (%)

61 (76)

Ιδιώτες

96,9 (57)

7 (9)

ΕΥ∆ΑΠ ή ∆ήµοι

5,0 (3)

3 (4)

∆ΕΗ Αν. + Ιδιώτες

14,9 (9)

9 (11)

∆ΕΗ

53,2 (31)

Πίνακας 3: Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα σε λειτουργία (∆ΕΣΜΗΕ, Ιανουάριος 2009)
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ΤΟ FAST TRACK ΤΩΝ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ
Μετά τις πρόσφατες νοµοθετικές διευθετήσεις για την διευκόλυνση της ανάπτυξης
µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, θα πρέπει να θεσµοθετηθεί η κατανοµή των δαπανών
για την κατασκευή αυτών των Έργων στις διάφορες χρήσεις (π.χ. υδροηλεκτρική
ενέργεια, άρδευση, ύδρευση κτλ) ανάλογα µε τα οφέλη που θα αποκοµίζει η κάθε χρήση.
Με τον τρόπο αυτό, το κόστος της παραγόµενης υδροηλεκτρικής κιλοβατώρας (5 έως 6
λεπτά), θα γίνει ανταγωνιστικό, ώστε να µην επιβαρύνονται οι παραγωγοί µε το
σύνολο των δαπανών της επένδυσης (µελέτη, κατασκευή και λειτουργία), ανακτώντας
το κόστος των υπηρεσιών νερού και των επικουρικών υπηρεσιών.
Τα µεγάλα ΥΗΕ αδιαµφισβήτητα επηρεάζουν σηµαντικά το περιβάλλον (τόσο θετικά
όσο και αρνητικά). ∆υστυχώς η δηµόσια εικόνα των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων
και των συνιστωσών τους (φραγµάτων και ταµιευτήρων) έχει διασυρθεί στο βωµό της
θεωρητικής οικολογίας και της θεαµατικής ή λυρικής είδησης, χωρίς πάντως να µπορεί
να απορριφθεί ως αίτιο της παραπληροφόρησης η σκοπιµότητα ή η ανεπαρκής
κατανόηση ενός επιστηµονικού θέµατος από µη επιστήµονες. Σε αντίθεση µε την
επικρατούσα λανθασµένη άποψη ότι τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα είναι
καταστρεπτικά για το περιβάλλον, οι ταµιευτήρες τους είναι συνήθως πλούσιοι σε
χλωρίδα και πανίδα και εξελίσσονται σε σηµαντικούς υγροβιότοπους, χωρίς να µπορεί
να αγνοηθεί η σηµαντική προσφορά τους στην παραγωγή καθαρής ενέργειας. Από την
άλλη, το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τέτοιων έργων εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από τις επιλογές σχεδιασµού και λειτουργίας τους: για το λόγο αυτό, θα πρέπει να
γίνει ουσιαστικότερος ο θεσµός της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, γεγονός το οποίο,
µακροπρόθεσµα, θα ευαισθητοποιήσει τους µελετητές και τους ιδιοκτήτες φραγµάτων
ως προς την περιβαλλοντική διάσταση των έργων τους και θα επιτρέψει την
ενσωµάτωση περισσότερων και ουσιαστικότερων περιβαλλοντικών κριτηρίων στο
σχεδιασµό και τη διαχείριση των έργων. Σε διοικητικό-νοµοθετικό επίπεδο θα πρέπει η

εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 60/2000 της Ε.Ε για το νερό, να γίνει
µε προσοχή και µε ταχύτερους ρυθµούς.
Επιπλέον, το όλο θεσµικό πλαίσιο θα πρέπει να καλυφθεί µε τις κατάλληλες νοµικές
ρυθµίσεις, ώστε η διαχείριση των υδάτινων πόρων να είναι και βασικός παράγοντας
ανάπτυξης και ενεργειακής απεξάρτησης της χώρας.
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ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάει η χώρα, είναι απαραίτητο να εξαντληθεί κάθε
δυνατότητα ανάπτυξης. Η κατασκευή µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα, είναι συµφέρουσα, έχει µεγάλη εγχώρια προστιθέµενη αξία και έχει
πολλαπλά οφέλη, τόσο προσφέροντας ανανεώσιµη ενέργεια που καλύπτει τους στόχους
της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ, όσο και συµβάλλοντας στην ενεργειακή αυτονοµία και
ποιότητα, συνεισφέροντας στη βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων. Για να
καταστούν δυνατές οι επενδύσεις στον τοµέα αυτό θα πρέπει να γίνουν θεσµικές και
νοµικές αλλαγές. Η συµµετοχή φορέων µε σηµαντική εµπειρία στο εξειδικευµένο αυτό
αντικείµενο, τόσο ως προς την υλοποίηση των επενδύσεων, όσο και ως προς τη
διαµόρφωση των καινοτόµων εργαλείων και θεσµών που απαιτούνται για την προώθησή
τους, είναι ιδιαίτερα κρίσιµη παράµετρος. Η ∆ΕΗ Α.Ε., ως ο φορέας που µελέτησε και
κατασκεύασε µε επιτυχία υδροηλεκτρικά έργα και εκµεταλλεύεται µεγάλο αριθµό
ταµιευτήρων στα περισσότερα ποτάµια της χώρας, εξ αντικειµένου πρέπει να συνεχίσει
να συµµετέχει στη διαχείριση των υδατικών πόρων, σε συνεργασία µε ιδιώτες, µε στόχο
γρήγορη και ευέλικτη ανάπτυξη νέων υδροηλεκτρικών έργων. Κυρίαρχο ρόλο θα
διαδραµατίσει επίσης η ενεργή συµµετοχή κάθε πολίτη, για αλλαγή του αρνητικού
κλίµατος που έχει διαµορφωθεί απέναντι στα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Το αρνητικό
αυτό κλίµα είναι εν γένει αποτέλεσµα παραπληροφόρησης, κινούµενο όµως πολλές
φορές από αλλότρια συµφέροντα.
∆εν είναι το ζητούµενο να απαρνηθούµε ως πολίτες µιας χώρας σε κρίση την ποιότητα
του περιβάλλοντος που θα µεταβιβάσουµε στα παιδιά µας. Για να γίνουµε όµως όλοι µας
φορείς ανάπτυξης και όχι τροχοπέδη στην ανάπτυξη, θα πρέπει να αξιολογήσουµε τα
υδροηλεκτρικά έργα ορθολογιστικά, µε βάση τη γνώση και όχι τα ακούσµατα, να
διερευνήσουµε ρεαλιστικά τις εναλλακτικές επιλογές και να εξετάσουµε ολιστικά το πώς
θα χρησιµοποιήσουµε τους λίγους µάλλον πόρους που µπορούµε να διαθέσουµε ώστε να
επιτύχουµε το βέλτιστο δυνατό κέρδος για τη χώρα, τους ανθρώπους της και το
περιβάλλον. Η άποψη των συγγραφέων αυτού του άρθρου, ως προς τις επενδύσεις που
θα πρέπει να γίνουν στον τοµέα της ενέργειας, είναι ότι τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα
είναι η βέλτιστη επιλογή.
Εξαιρετική και σφαιρική τεκµηρίωση στα θέµατα αντικειµενικής πληροφόρησης των
πολιτών επί θεµάτων που άπτονται της όλης διαχείρισης των υδατικών πόρων και των
ταµιευτήρων, εµπεριέχεται σε σχετική δηµοσίευση του καθηγητή του ΕΜΠ ∆ηµ.
Κουτσογιάννη(6)
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ABSTRACT: The future in the energy sector will be formed based on trends and policies of
today: on the one hand, there is a need to produce cheap energy as the key for global growth and
improvement of living standards, on the other hand trying to protect environment and sustainable
development, rational management of natural resources, including water. These trends have led
to the adoption of global pan-European and national policies.
Furthermore, in Greece and - especially after the onset of the economic crisis we are
experiencing in recent years - it has become increasingly strong the need for economic
development of our country and it becomes apparent the requirement to improve our
trade balance, based on our domestic wealth sources and reducing our dependence on
imported products. And this requirement is even more important in the field of energy,
where the energy independence of our country and reduced fuel imports, can guarantee
the growth away from external influences (such as the volatility observed in oilproducing countries).
But to do this, we need to ensure legal disengagement of hydroelectric projects (which,
while participating to the percentage of the objectives of the RES in the licensing
process, are not considered renewable energy projects) and to improve the institutional
framework governing their operation.

