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Υδροηλεκτρικές Μονάδες ΔΕΗ 

• Το χαρτοφυλάκιο υδροηλεκτρικών 

προσφέρει στη ΔΕΗ πρόσβαση σε 

αποδοτική και χαμηλού κόστους 

παραγωγή με μηδενικές εκπομπές CO2 

– Ανεπτυγμένο χαρτοφυλάκιο Μονάδων 

– Δυνατότητες αναβαθμίσεων 

– Παραγωγή εξαρτώμενη από τα υδραυλικά 

δεδομένα 

– Έργα πολλαπλού σκοπού 
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Πολλαπλή χρήση των Υδροηλεκτρικών 

• Κατά κανόνα, τα υδροηλεκτρικά έργα σχεδιάζονται ως έργα πολλαπλού σκοπού, πέραν 
της ηλεκτροπαραγωγής. Αυτή ακριβώς η πολλαπλή σκοπιμότητά τους που αποσβένει το 
υψηλό κόστος κατασκευής τους.  

• Παροχή νερού για Άρδευση 
– Οι ταμιευτήρες εξασφαλίζουν μεγάλες ποσότητες νερού στη διάρκεια της θερινής περιόδου 

με αιχμή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο για την άρδευση εκτεταμένων περιοχών κατάντη των 
φραγμάτων. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η απασχόληση μεγάλου μέρους του πληθυσμού. 
Επίσης συμβάλλουν στη γενικότερη αναβάθμιση του περιβάλλοντος, παρέχοντας συνεχή και 
εγγυημένη παροχή νερού στην κοίτη του ποταμού, που αποτελεί βάση για τη συντήρηση της 
παρόχθιας ζωής και βλάστησης.    

• Παροχή νερού για Ύδρευση 
– Οι ταμιευτήρες της ΔΕΗ Α.Ε. με τη μεγάλη χωρητικότητά τους και το εξαιρετικής 

ποιότητας νερό που διαθέτουν, εξυπηρετούν περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες. Η διατήρηση 
της καλής ποιότητας του νερού, πιστοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 
(ΕΚΘΕ), αλλά και άλλους φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

• Αντιπλημμυρική Προστασία 
– Η αντιπλημμυρική προστασία που προσφέρει ένα φράγμα είναι ανάλογη της ωφέλιμης 

χωρητικότητας του ταμιευτήρα του, αλλά και του μεγέθους της πλημμύρας που καλείται να 
ελέγξει (ένταση, διάρκεια, όγκος νερού). Τα υδροηλεκτρικά φράγματα, παρέχοντας 
αντιπλημμυρική προστασία, επέτρεψαν την αξιοποίηση μεγάλων γεωργικών εκτάσεων κοντά 
στις εκβολές των ποταμών. Στις περιπτώσεις εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, τα 
υδροηλεκτρικά φράγματα προστάτευσαν αποτελεσματικά, τους πληθυσμούς και τις περιουσίες 
των κατάντη παραποτάμιων περιοχών και τα παρόχθια οικοσυστήματα. 

• Αξιοποίηση για Αναψυχή και Τουρισμό 
– Ποικίλης μορφής είναι η αναψυχή που προσφέρουν οι ταμιευτήρες στους κατοίκους των γύρω 

περιοχών, αλλά και στους επισκέπτες τους, όπως rafting, kayak, ιστιοπλοϊα και 
κωπηλασία, ναυταθλητισμό, για παρόχθιους περιπάτους, ενώ έχουν δημιουργηθεί  πολλές  
τουριστικές εγκαταστάσεις. 



Μελλοντικά έργα 

• Νέα υδροηλεκτρικά έργα (~110 M€) 

– Μεσοχώρα 161,6 MW (85 M€) 

– Μετσοβίτικο 29 MW (25 M€) 

 

• Έργα αναβάθμισης εξοπλισμού, και βελτίωσης της απόδοσης και της αξιοπιστίας των 

μονάδων (>41 Μ€) 

– Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς 

– Ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία στο απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς TARGET MODEL με τις 

αυξημένες απαιτήσεις για πολλαπλές εκκινήσεις εντός της ημέρας για παροχή εφεδρείας ενέργειας 

– Capacity payments (CRM υπό επεξεργασία από ΡΑΕ / ΥΠΕΝ) 

 

• Νέα ισχύς και αναβαθμίσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις  

 

• Λειτουργικές βελτιώσεις 

 

• Διερεύνηση ανάπτυξης μονάδων PHS, πέραν των υφισταμένων. Στην πράξη έχουμε δύο 

περιπτώσεις:  

– καθαρά αντλητικούς (μόνο μέσω άντλησης) 

– μικτής ροής (παραγωγή από φυσική ροή και άντληση) 
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• Οι αντλητικοί ΥΗΣ της ΔΕΗ Α.Ε. 

– Συνολική ισχύς 700 MW 

– Έργα σχεδιασθέντα και μελετηθέντα εξ ολοκλήρου από τη ∆ΕΗ/∆ΑΥΕ !! 

 Αναστρέφεται η λειτουργία των στροβίλων, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, 

ώστε τη νύχτα να μπορούν να αντλούν νερό από την κατάντη λίμνη, όταν 

υπάρχει περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας και να την αποδίδουν την ημέρα 

υπό συμφερότερους όρους 
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Υδροηλεκτρικό Συγκρότημα Νέστου 

• ΥΗΣ Θησαυρού 

– αντλητικός 

– Ανατολική Μακεδονία, Ν. Δράμας 

– Σκοπός: υδροηλεκτρική παραγωγή, άρδευση, 

αντιπλημμυρική προστασία 

– Έναρξη εμπορ. λειτ.: 1998 

– Εγκατ. ισχύς: 384 ΜW (3x128) 

– Francis type pump turbines 

– Μέση ετήσια παραγωγή: 440 GWh (περιλ. 250 

GWh από άντληση) 

– Φράγμα: λιθόρριπτο, 172 m ύψος 

– Ωφελ. χωρητ. ταμιευτ.: 565 m.c.m. 
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Το φράγμα είναι το υψηλότερο και μεγαλύτερο σε 

όγκο χωμάτινο φράγμα που κατασκευάστηκε ποτέ 

στην Ελλάδα. Πρόκειται για λιθόρριπτο φράγμα με 

κεντρικό αργιλικό πυρήνα, ύψους 172 m, 

συνολικού όγκου 12 εκατ. m3. 



Υδροηλεκτρικό Συγκρότημα Νέστου 

• ΥΗΣ Πλατανόβρυσης 

– Ανατολική Μακεδονία, Ν. Δράμας 

– Σκοπός: υδροηλεκτρική παραγωγή, 

άρδευση 

– Έναρξη εμπορ. λειτ.: 1999 

– Εγκατ. ισχύς: 116 ΜW (2x58) 

– Francis type pump turbines 

– Μέση ετήσια παραγ.: 240 GWh 

– Φράγμα: από Κυλινδρούμενο 

Σκυρόδεμα, 95 m ύψος 

– Ωφελ. χωρητ. ταμ.: 57 m.c.m. 
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Είναι το πρώτο φράγμα από κυλινδρούμενο 

σκυρόδεμα για την παρασκευή του οποίου 

χρησιμοποιήθηκε ως βασικό υλικό η ιπτάμενη τέφρα 

του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Η  μείωση του κόστους 

κατασκευής του φράγματος απέφερε μεγάλο 

οικονομικό όφελος στην επιχείρηση. 
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Υδροηλεκτρικό Συγκρότημα Αλιάκμονα 

• ΥΗΣ Σφηκιάς 

– αντλητικός 

– Κεντρική Μακεδονία, Ν. Ημαθίας 

– Σκοπός: υδροηλεκτρική παραγωγή 

– Έναρξη εμπορ. λειτ.: 1985/86 

– Εγκατ. ισχύς: 315 ΜW (3x105) 

–  Francis type pumb turbines 

– Μέση ετήσ. παραγ.: 380 GWh 

(περιλ. 200 GWh από άντληση) 

– Φράγμα: χωμάτινο, 82 m ύψος 

– Ωφελ. χωρητ. ταμ.: 18 m.c.m. 
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Ο ΥΗΣ Σφηκιάς είναι ο πρώτος σταθμός 

άντλησης –ταμίευσης που 

κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. 



Υδροηλεκτρικό Συγκρότημα Αλιάκμονα 

• ΥΗΣ Ασωμάτων 

– Κεντρική Μακεδονία, Ν. Ημαθίας 

– Σκοπός: υδροηλεκτρική παραγωγή, 

άρδευση 

– Έναρξη εμπορ. λειτ.: 1985 

– Εγκατ. ισχύς: 108 ΜW (2x54) 

– Francis type turbines 

– Μέση ετήσ. παραγ.: 130 GWh 

– Φράγμα: χωμάτινο, 52 m ύψος 

– Ωφελ. χωρητ. ταμ.: 10 m.c.m. 
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• Λειτουργία των Σταθμών 
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Ζήτηση Συστήματος  

 

14 Πηγή: ΑΔΜΗΕ 

ΑΠΕ 



15 Πηγή: ΑΔΜΗΕ 
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• Η χρήση της άντλησης στους  Αντλητικούς 

Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ (ΥΗΣ 

Σφηκιάς, ΥΗΣ Θησαυρού) εμφανίζει την 

εξής τάση: 

– Μέχρι το έτος 2008 (περίπου), εξαρτάται 

μεν πάρα πολύ από την υδραυλικότητα του 

έτους  (αυξημένη άντληση σε περιόδους 

ξηρών  ετών – αναμενόμενο), αλλά 

διατηρείται σε αξιόλογα επίπεδα. 

– Μετά το 2008 και κυρίως μετά το 2012 

έχουμε μια μείωση της χρήσης άντλησης, 

η οποία δεν μπορεί να σχετισθεί με 

διαφοροποίηση υδραυλικότητας. 

Εξετάζοντας τα έτη 2004 έως και 2020 

παρατηρούμε σημαντική μείωση της 

άντλησης.  

 

• Ποιές μπορεί να είναι οι αιτίες; 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Εισροές 

(GWh) 

Άντληση 

(GWh) 

2004 4.490 760 

2008 2.390 390 

2012 4.315 268 

2016 5.135 32 

2017 3.475 110 

2018 5.158 23 

2019 3.966 73 

2020 2.634 137 



Γιατί κάνουμε άντληση; 

• Για λόγους οικονομικότητας 

– όταν οι τιμές ενέργειας στις περιόδους αιχμής είναι υψηλότερες 

εκείνων των περιόδων χαμηλής ζήτησης κατά 30% τουλάχιστον και 

υπάρχει ενέργεια για την υλοποίηση του κύκλου άντλησης 

– αποφυγή επενδύσεων σε μονάδες αιχμής 

 

• Για λόγους ευστάθειας του Συστήματος 

– διαθέσιμη πρόσθετη ισχύς από ΥΗΣ (άμεση και ευέλικτη) όταν τη 

χρειασθεί ο Διαχειριστής 

– υλοποίηση από ΑΔΜΗΕ 

 

• Διασφάλιση (εξοικονόμηση) υδατικών πόρων σε περιόδους 
ξηρής υδραυλικότητας 

– βελτιστοποίηση στη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων σε 

περιόδους έλλειψης υδατικών πόρων 
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• Η παραγωγή ΑΠΕ μετά το 2008 εμφανίζει σημαντική αύξηση, που ακολουθεί τη 

ραγδαία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος τους. 

 

 

 

 

 

 

 

• Το συνολικό φορτίο του Συστήματος μέχρι το 2008 παρουσίαζε μια αυξητική 

τάση η οποία μετά το 2008 άλλαξε τάση. Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης 

και της πανδημίας τα φορτία του Συστήματος ήταν περίπου στα επίπεδα των 

50.000 GWh. 

• Η Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ) από το 2004 έως και το 2008 εμφάνισε 

αυξητική πορεία τόσο στις ώρες υψηλής ζήτησης (HT) όσο και στις ώρες 

χαμηλής ζήτησης (LT), ως προς την μέση τιμή αλλά και τη διαφορά (ΗΤ-LT). 

Από το 2008 και μέχρι σήμερα αντιστράφηκαν οι τάσεις αλλά κυρίως σε ότι 

αφορά στην διαφορά μεταξύ ΗΤ, LT (HT-LT). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Εγκατ. Ισχύς (MW)    Παραγωγή (GWh) 

2008 998 1.570 

2012 3.148 3.113 

2014 4.574 8.119 

2016 4.498 9.352 

2018 5.598 11.398 

2021 (3ος) 7.759 4.354 

2021 (12ος) 9.021  n.a. 



• Και στο σημερινό μοντέλο αγοράς 

(target model) οι τιμές της αγοράς 

είναι πολύ υψηλές στις περιόδους 

χαμηλής ζήτησης (02:00 – 05:00) σε 

σχέση με τις περιόδους υψηλής 

ζήτησης (18:00 – 21:00) 

• Η από το 2008 και μετά αυξητική 

τάση διείσδυσης των ΑΠΕ στο Σύστημα 

δεν οφείλεται στην  αύξηση χρήσης 

των διαθέσιμων αντλητικών ΥΗΣ της 

ΔΕΗ 

• Η μείωση της χρήσης της άντλησης 

φαίνεται να σχετίζεται με 

παραμέτρους αγοράς (πορεία ΟΤΣ, 

Διαφορά ΟΤΣ ΗΤ-LT) καθώς επίσης 

συμπίπτει με την από 1.1.2009 

τιμολόγηση προσφορών έγχυσης από 

άντληση στο Σύστημα με ελάχιστη 

προσφορά (Νερά που πριν την 

1.1.2009 δίδονταν ως 

«υποχρεωτικά») 

• Η λιγνιτική παραγωγή (βασική πηγή 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Πλαίσιο λειτουργίας της Αποθήκευσης 

• Τα αναστρέψιμα ΥΗΕ της ΔΕΗ είναι διαθέσιμα για την προώθηση της 

αποθήκευσης ενέργειας 

– Με τον πλέον οικονομικό τρόπο (και σε μικρή και σε μεγάλη κλίμακα) 

– Με δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στη ζήτηση ισχύος και ενέργειας 

– Με δυνατότητες αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας (άρα με σημαντική 

συμβολή στην αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ), ακόμη και σε υπερημερήσια βάση, 

εφόσον βρεθεί ενέργεια χαμηλού κόστους 

• Μένει να θεσμοθετηθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 

αποθήκευση ενέργειας 
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– Τεχνολογίες 

 ΥΗΕ 

 μπαταρίες 

 υδρογόνο – fuel cells, gas turbines 

 κλπ... 

 

– Τιμολογιακό πλαίσιο  

 feed-in tariff ή διαγωνιστική 

διαδικασία 

 επιδότηση επένδυσης 

– Λειτουργικό πλαίσιο  

 μόνο απορριπτόμενη ενέργεια από ΑΠΕ 

ή όχι; 

 ώρες αποθήκευσης/παραγωγής 

 τεχνικές/λειτουργικές απαιτήσεις 

(ρύθμιση συχνότητας, κάλυψη 

αιχμών/επάρκειας) 

 

– Ειδικότερα στα νησιά, 

 βελτιστοποίηση λειτουργίας 

πετρελαϊκών σταθμών, έως το 2030 

 



Ευχαριστούμε για την προσοχή 

σας! 


