
Συνέδριο HYDRO 2010, Λισσαβόνα 27 - 29 Σεπτ. 2010 
 
Το Συνέδριο που οργανώνεται από το περιοδικό Ηydropower and Dams 
είχε µεγάλη επιτυχία και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της διεθνούς 
υδροηλεκτρικής κοινότητας. Οι σύνεδροι ξεπέρασαν τους 1300, 
προερχόµενοι από 84 χώρες, και οι συνεδρίες και γενικές παρουσιάσεις 
αφορούσαν τόσο σε θέµατα ανάπτυξης νέων ΥΗΕ όσο και σε τεχνικές 
αναβάθµισης – βελτίωσης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Επίσης 
παρουσιάστηκαν και οι εξελίξεις σε θέµατα περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης. 
Στο συνέδριο ο υπογράφων συµµετείχε ως Πρόεδρος Συνεδρίας µε 
θέµα τα έργα Πολιτικού Μηχανικού. 
Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων θεµάτων – 
συµπερασµάτων, τα οποία ενδιαφέρουν τόσο τον τεχνικό κόσµο όσο 
και, ιδιαίτερα, την ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
1. Το υδροδυναµικό της Πορτογαλίας και η ανάπτυξή του 
 
1.1. ∆ραστηριότητες της EDP (Electridad de Portugal) 

 
H παραγωγή στη EDP (Energias de Portugal) είναι µία κάθετα 
οργανωµένη δραστηριότητα, µε έδρα τη Λισσαβώνα. 
Εκτός των διεθνών δραστηριοτήτων της σε Ευρώπη, Βραζιλία και 
ΗΠΑ, η EDP – Energias, κατά την τρέχουσα περίοδο επενδύει 
3,40x109 € στην ανάπτυξη 3.500 MW νέων υδροηλεκτρικών 
έργων έως το 2020. Πρόκειται για το µεγαλύτερο ίσως 
πρόγραµµα ανάπτυξης υδροηλεκτρικών στην Ευρώπη, που θα 
βοηθήσει στην απεξάρτηση της Πορτογαλίας από τα ορυκτά 
καύσιµα µε αύξηση σε 65% (από 50%) του εκµεταλλευόµενου 
υδροδυναµικού της χώρας. 
Η προς ανάπτυξη νέα ισχύς, από την οποία 1.700 MW είναι ήδη 
υπό κατασκευήν, αντιπροσωπεύει µία αύξηση κατά 70% της ήδη 
εγκατεστηµένης υδροηλεκτρικής ισχύος στην Πορτογαλία. 
Συγκεκριµένα θα κατασκευασθούν έξι (6) νέα υδροηλεκτρικά 
έργα συνολικής ισχύος 1.500 MW, ενώ θα αναβαθµισθούν έξι (6) 
ήδη υπάρχοντα, προσθέτοντας 2.000 MW νέας ισχύος.  
Με περίπου 80% από το σύνολο της νέας ισχύος να αφορά σε 
έργα άντλησης – ταµίευσης (pump-storage), λύση κατά την 
οποία αποθηκεύεται η διαθέσιµη ενέργεια και µπορεί να αποδοθεί 
σχεδόν στιγµιαία όποτε απαιτηθεί, η EDP αυξάνει κατά πολύ την 
δυνατότητα απορρόφησης & βέλτιστης χρήσης της αυξανόµενης 
αιολικής ισχύος της. 
 
 
 
 



1.2. Το «Εθνικό πρόγραµµα φραγµάτων µε υψηλό Υδροηλεκτρικό 
δυναµικό». 

 
Για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του ενεργειακού στόχου της 
EDP αύξησης της υδροηλεκτρικής ισχύος κατά 70%, η 
Πορτογαλική κυβέρνηση συνέταξε & ενέκρινε µε νοµοθετική 
πράξη το «Εθνικό πρόγραµµα φραγµάτων µε υψηλό 
Υδροηλεκτρικό δυναµικό» (PNBEPH). Φορέας του προγράµµατος 
ήταν το Εθνικό Ινστιτούτο Νερού «Instituto da Agua INAG», το 
οποίο φρόντισε για τον εντοπισµό & αδειοδότηση των 
προτεινόµενων βέλτιστων θέσεων φραγµάτων, ώστε µετά να 
ακολουθήσει απρόσκοπτα η φάση δηµοπράτησης των έργων, 
κυρίως µε διαδικασία µελέτης – κατασκευής, 
συµπεριλαµβανοµένης και της µεθόδου υλοποίησης των έργων µε 
Συµβάσεις παραχώρησης. 
 

Κυριότερα  µεγάλα έργα υπό κατασκευήν σήµερα είναι τα: 
 
● Baixo – Sabor, που περιλαµβάνει δύο φράγµατα, ύψους 123 & 45m, 

µε σταθµούς συνολικής ισχύος 171 MW 
● Ribeiradio – Ermida, συνολικής ισχύος 77 MW 
● Αναβάθµιση του Picote III, µε νέες µονάδες 246 MW 
● Αναβάθµιση του Αlqneva ΙΙ  µε νέες µονάδες 240 MW 
● Venda Nova III αναβάθµιση των έργων µε νέες µονάδες 733 MW 
 
 
2. Ο ρόλος των υδροηλεκτρικών έργων στο ενεργειακό τοπίο 

ξαναγίνεται πρωταγωνιστικός παγκόσµια  
 

Στην Συνεδρία 5, που αφορούσε σε θέµατα χρηµατοδότησης και 
οικονοµικής απόδοσης των έργων Υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
τεκµηριώθηκε η µακροχρόνια οικονοµικότητα των υδροηλεκτρικών 
έργων και ο ρόλος τους ως καταλυτών της οικονοµικό-κοινωνικής 
ανάπτυξης µέσω του πολλαπλού οφέλους από τους ταµιευτήρες. 
Πρόκειται αναµφίβολα για την πιο οικονοµική ενεργειακή επένδυση. Η 
σύγκριση της Υδροηλεκτρικής µε άλλες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα µετά 
την εφαρµογή του φόρου άνθρακα στα ορυκτά καύσιµα, είναι 
καταλυτική, όπως προκύπτει και από το άρθρο του Guy Doyle “The 
likely long term competitive position of hydropower in energy 
markets”, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο HYDRO 2009 στην Λυών 
της Γαλλίας αλλά παραµένει πάντα επίκαιρο. Συγκεκριµένα, ο 
συγγραφέας του άρθρου υπολόγισε το κόστος της παραγόµενης MWh 
από διαφορετικά καύσιµα (λιθάνθρακας, πετρέλαιο, αέριο, 
Υδροηλεκτρικά, Αιολικά, Ηλιακά συγκεντρωµένης δέσµης), ανηγµένο σε 
35ετία σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς. Τα αποτελέσµατα φαίνονται 
στο ακόλουθο γράφηµα. 
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Όπως φαίνεται στο γράφηµα, οι άλλες πηγές «πράσινης ενέργειας» 
έχουν σαφώς µεγαλύτερο κόστος αρχικής επένδυσης ανά ΜWh (ηλιακά 
συγκεντρωµένης δέσµης 162$, αιολικά 100$) έναντι της 
Υδροηλεκτρικής (µέσο κόστος 58$), λόγω του υψηλής τεχνολογίας 
εισαγόµενου εξοπλισµού. Επίσης, το εµπορικό κόστος καυσίµου (traded 
cost) µπορεί να φτάσει στα 100$/ΜWh για το φυσικό αέριο, έναντι 
µηδενικού κόστους του Υδροηλεκτρικού έργου (ΥΗΕ), ενώ ο φόρος 
άνθρακα επιβαρύνει σηµαντικά τα θερµικά.  
Τα ΥΗΕ έχουν το µειονέκτηµα της αβεβαιότητας ακριβούς 
προσδιορισµού του κόστους επένδυσης ανά MW, λόγω κυρίως των 
διαφορετικών γεωλογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών ανά έργο, 
αλλά έχουν, µεταξύ άλλων, το πλεονέκτηµα να  κινητοποιούν εγχώρια 
τεχνογνωσία και µέσα παραγωγής κυρίως σε έργα πολιτικού µηχανικού 
(φράγµα, εκχειλιστές, κλπ). 
Τελικά τεκµηριώνεται ότι η υδροηλεκτρική είναι η οικονοµικότερη 
µακροχρόνια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας µε βάθος απόδοσης 
επένδυσης τα 50 έως 100 χρόνια, χωρίς να συνυπολογισθεί το όφελος 
από άλλες χρήσεις του ταµιευµένου νερού (άρδευση, ύδρευση 
αναψυχή κλπ). 

 
 

3. Υδροηλεκτρικά έργα pump – storage  
 

Στο συνέδριο αφιερώθηκαν δυο συνεδρίες στα έργα άντλησης-
ταµίευσης (pump-storage), τα οποία, εκτός από την «παραδοσιακή» 
συνεισφορά τους που προκύπτει από την διαφορά αξίας της ενέργειας 



στις ώρες αιχµής σε σχέση µε τις ώρες χαµηλής κατανάλωσης, 
εξυπηρετούν και τις ανάγκες ρύθµισης του δικτύου εξισορροπώντας την 
παραγωγή από άλλες ανανεώσιµες πηγές (φωτοβολταικά, αιολικά).  
Η αποτίµηση της συµβολής αυτής µε όρους οικονοµικούς δεν είναι 
πάντα εύκολη και εξαρτάται από σύνθετους παράγοντες όπως, η 
διάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε κράτος, ο βαθµός 
διείσδυσης των άλλων ανανεώσιµων στο σύστηµα κλπ. Σε πολλές 
περιπτώσεις που συζητήθηκαν, η υπεραξία από την ρύθµιση του 
δικτύου υπολογίστηκε µεταξύ 8% έως 12% του οφέλους από 
παραγωγή ενέργειας των εγκαταστάσεων άντλησης-ταµίευσης. 
Νέες Τεχνικές χρησιµοποιούνται σε Ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσµιο 
επίπεδο σε δραστηριότητες όπως : 

 
● Αναβάθµιση – µετατροπή παλαιών υδροηλεκτρικών έργων σε 

αντλησιοταµιευτικά. 
 
●  Κατασκευή Νέων Έργων άντλησης-ταµίευσης. 
 

4. Έργα πολλαπλού σκοπού 
 
Ιδιαίτερη συνεδρία αφιερώθηκε στους τρόπους µεγιστοποίησης του 
οφέλους από πολλαπλές χρήσεις του νερού (άρδευση, ύδρευση, 
αναψυχή κλπ). Τα κύρια σηµεία των παρουσιάσεων συνοψίζονται 
παρακάτω: 
 

• Ο καλός σχεδιασµός είναι θεµελιώδης για την µεγιστοποίηση του 
πολλαπλού οφέλους. Πρόσθετο, µη αναµενόµενο όφελος µπορεί 
να προκύψει σε οποιαδήποτε φάση υλοποίησης η λειτουργίας του 
έργου. Ιδιαίτερα µπορεί να αναπτυχθεί το τοπικό κατασκευαστικό 
δυναµικό.  

• ∆ιασυνοριακά υδατορέµατα-ποταµοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και προκλήσεις. 

• Το πολλαπλό όφελος δεν είναι πάντοτε εύκολο να εκφρασθεί σε 
οικονοµικούς όρους γι αυτό είναι ουσιώδης ο ρόλος της κρατικής 
εποπτικής παρέµβασης.  

 
Γενικά στην συνεδρία τονίστηκε  η ανάγκη συνεργασίας των 
εµπλεκοµένων φορέων µε προσπάθεια κατανοµής του κόστους και του 
οφέλους µεταξύ των χρηστών. 
 
 
5. Περιβαλλοντικά & θέµατα Κοινωνικής αποδοχής : 
 
Γενική διαπίστωση από τις παρουσιάσεις είναι το γεγονός ότι αν και τα 
µέτρα που λαµβάνονται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στα 
έργα δεν ξεπερνούν γενικά το 10% του προϋπολογισµού του έργου, 
συχνά τα περιβαλλοντικά θέµατα µονοπωλούν το ενδιαφέρον της 



κοινής γνώµης σε ποσοστό πάνω από 90% της συνολικής αρθογραφίας 
για το έργο. 
Συζητήθηκαν πρακτικές βελτίωσης της αποδοχής των έργων µέσω της 
κινητοποίησης των συµµετεχόντων (stakeholders) στα οφέλη από τις 
χρήσεις νερού κλπ. Βασική σηµασία έχει µια καλά σχεδιασµένη 
επικοινωνιακή δράση που ενεργοποιεί τις άµεσα ενδιαφερόµενες και 
συχνά ωφελούµενες τοπικές κοινωνίες, µέσω µιας πλατφόρµας 
συνεχούς διαλόγου όπου εκφράζονται και συζητούνται κάθε φορά οι 
απαιτήσεις των ενδιαφεροµένων, ενώ κοινοποιείται η σχετική µε την 
εξέλιξη του έργου πληροφόρηση. Η πρακτική αυτή έχει εφαρµοσθεί σε 
πολλές περιπτώσεις χωρών της Ευρώπης, Αφρικής και Λατινικής 
Αµερικής µε καλά αποτελέσµατα. Γενικά τονίστηκε η ανάγκη για 
προσέγγιση µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων µερών, καθώς τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα δεν είναι ποτέ άσπρο – µαύρο.  
 
Ιδιαίτερα λεπτά θέµατα, όπως η µετακίνηση επηρεαζόµενων 
πληθυσµών, απαιτούν έγκαιρη δράση και συντονισµό κατά περίπτωση. 
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                                                        ∆ρ. Πολ. Μηχανικός 
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