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Με τη δύναµη
του νερού



• Χωµάτινο Φράγµα µε αργιλικό πυρήνα, µήκους 2.400m και µέγιστου ύψους 20,13m. 

• Ταµιευτήρα, συνολικού ωφέλιµου όγκου 4,5x106m3 νερού και το εµβαδόν της ενιαίας λίµνης είναι περίπου 1.400 στρέµµατα. 

• Εκχειλιστή, µε πέντε µεταλλικά θυροφράγµατα τα οποία φροντίζουν να διατηρείται σταθερή η στάθµη του νερού του
    ταµιευτήρα. Μάλιστα, η χρήση κατακλινόµενων θυροφραγµάτων αποτελεί καινοτοµία για τα ελληνικά δεδοµένα.  

• Υδροληψία παροχετευτικότητας 30 m3/sec, η οποία θα βοηθήσει στη µελλοντική τροφοδοσία του νέου αρδευτικού δικτύου,
    που θα αναπτυχθεί στη δεξιά όχθη του Αλιάκµονα (περιοχή Βεργίνας, Μελίκης και Αιγινίου).  

• Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθµό (ΜΥΗΣ), ιδιοκτησίας της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε., συνολικής ισχύος 0,92 MW, ο οποίος
    αξιοποιεί ενεργειακά την οικολογική παροχή (4,5 m3/sec) του Αλιάκµονα. Η ετήσια προβλεπόµενη παραγωγή ενέργειας του
    ΜΥΗΣ Αγίας Βαρβάρας υπολογίζεται στα 4,5 GWh. 

Πράσινη Ενέργεια και Υδροδότηση 

Το Αναρρυθµιστικό Έργο Αγίας Βαρβάρας περιλαµβάνει:

Η Επένδυση µε µια µατιά
Συνολική Επένδυση Έργου    € 34 εκατ.

Έναρξη κατασκευής κυρίως έργου   2004

Ολοκλήρωση Κατασκευής    2008

Ανάδοχοι Κατασκευής     ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε.

Μελέτη – Επίβλεψη     ∆ΑΥΕ/∆ΕΗ –  ΚΕΨΕ ΚΑΜ

Συµµετοχή Eλληνικού ∆ηµοσίου    € 8,8 εκατ.

Ο Αλιάκµονας, ένας από τους πλουσιότερους ποταµούς σε υδάτινους πόρους της ∆υτικής Μακεδονίας, αποτελεί πηγή 
ζωής για τη Βόρεια Ελλάδα εξασφαλίζοντας ηλεκτροδότηση και υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή. Το υδάτινο 
δυναµικό του ποταµού αξιοποιεί η ∆ΕΗ Α.Ε. και η 100% θυγατρική της εταιρεία ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε., η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Το Αναρρυθµιστικό Έργο της Αγίας Βαρβάρας αναπτύχθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε µελλοντικά να διασφαλίζει την 
πλήρη υδροδότηση της πόλης της Θεσσαλονίκης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το Έργο αυτό επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία των υφισταµένων Υδροηλεκτρικών Σταθµών (ΥΗΣ Ασωµάτων, ΥΗΣ 
Σφηκιάς και ΥΗΣ Πολυφύτου), καθώς µε το νέο ταµιευτήρα αυξάνονται οι δυνατότητες αναρρύθµισης των υδάτων του 
ποταµού. Παράλληλα, επιτυγχάνεται βελτίωση της ενεργειακής αξιοποίησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού 
Μακρoχωρίου. 

Βρίσκεται 8 km από την πόλη της Βέροιας του νοµού Ηµαθίας, στον ποταµό Αλιάκµονα, ακριβώς στην έξοδο που 
σχηµατίζουν τα όρη Πιέρια και Βέρµιο. 



Ο όµιλος ∆ΕΗ Α.Ε. αξιοποιεί περαιτέρω τον Αλιάκµονα µε ένα νέο έργο που προσφέρει σηµαντικά κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη. 

• Δηµιουργία ενός υδροβιότοπου που δίνει ζωή σε
   χώρο που λειτουργούσε παλαιότερα ως χωµατερή.
    Για την ανάπτυξη του έργου συλλέχθηκαν 250.000m3

    απορριµµάτων τα οποία διαστρώθηκαν υγειονοµικά και
    πραγµατοποιήθηκε ανάπλαση της γύρω περιοχής.

• Ενίσχυση ενός υδροβιότοπου ανεκτίµητης αξίας,
    καθώς στην υπάρχουσα έκταση 40.000 στρεµµάτων, στο
    ∆έλτα του Αλιάκµονα, µε φυσικό πλούτο και µεγάλη
    ποικιλία πτηνών, θηλαστικών και ψαριών προστέθηκε
    ακόµη µια νέα τεχνητή λίµνη. Στη λίµνη, σε ειδικά
    διαµορφωµένο χώρο, έχουν ήδη βρει καταφύγιο
    εκατοντάδες υδρόβια πτηνά.

• Βελτίωση τοπικών οδικών υποδοµών, καθώς η δεξιά
    πλευρά του φράγµατος έχει κατασκευαστεί µε διευρυµένη
    διατοµή µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί µελλοντικά ως
    τµήµα της επαρχιακής οδού Βέροιας – Βεργίνας. Με αυτό
    τον τρόπο αποφεύγεται η κατασκευή νέας οδικής γέφυρας
    στον Αλιάκµονα.  

• Κατασκευή δύο αναχωµάτων, µήκους 800m το καθένα,
    στην κοίτη του ποταµού για την προστασία της περιοχής
    από τις υπερχειλίσεις.

Περιβαλλοντικά οφέλη

• Υδροδότηση της Θεσσαλονίκης, µε 150.000 m3

    ηµερησίως, µε στόχο τη διασφάλιση της µελλοντικής
    επάρκειας νερού της πόλης.  

• Κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των νοµών
    Ηµαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης (σύνολο 930.000
    στρεµµάτων, από τα οποία τα 30.000 αντιστοιχούν
    σε θερµοκήπια).

• Δυνατότητες ανάπτυξης ήπιων µορφών τουρισµού
   και αναψυχής.

• Αξιοποίηση της όχθης της λίµνης προς όφελος
    των επισκεπτών, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα
    να απολαύσουν το µοναδικό αυτό φυσικό τοπίο κάνοντας
    περίπατο σε ειδικά διαµορφωµένους δρόµους στην όχθη
    της λίµνης και σε εξέδρες που εκτείνονται µέσα στη λίµνη.

Κοινωνικά οφέλη

Ένα  Έργο µε πολλαπλά οφέλη



∆ΕΗ Α.Ε. Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα.
Τηλ: 210 524 1280, Fax: 210 523 0068, www.dei.gr

∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. Μεσογείων 223, 115 25 Αθήνα.
Τηλ.: 211 211 8000, Fax: 211 211 8089, www.ppcr.gr

∆ΕΗ Ανανεώσιµες ∆ΕΗ
Η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε., 100 % θυγατρική εταιρεία της ∆ΕΗ, 
είναι η µόνη ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται και στις 
τέσσερις κύριες µορφές των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
(Αιολική, Υδροηλεκτρική, Ηλιακή και Γεωθερµική).

Έχοντας την τεχνογνωσία και την εµπειρία της ∆ΕΗ στο χώρο 
του ηλεκτρισµού, η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε., η νέα γενιά της 
∆ΕΗ, επιστρατεύει τη δύναµη και τους πόρους της φύσης για 
να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια µε µηδενική επίπτωση στο 
περιβάλλον. Μέχρι σήµερα η εταιρεία έχει στο δυναµικό της 
105 MW εγκατεστηµένης ισχύος σε αιολικά πάρκα, µικρά 
υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά, ενώ 90 MW έργων 
βρίσκονται υπό ή κοντά σε κατασκευή κι ένα πλήθος ακόµα 
έργων υπό µελέτη και ανάπτυξη, σε διάφορες φάσεις. 
Παράλληλα µε την αξιοποίηση των παραπάνω τεσσάρων 
µορφών ενέργειας, η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. µελετά και 
αναπτύσσει λύσεις και σε άλλους, εναλλακτικούς κλάδους 
παραγωγής ηλεκτρισµού, όπως τα υβριδικά συστήµατα και 
τα βιοκαύσιµα. 

Με επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2014, σύγχρονη 
τεχνοκρατική διοίκηση και άριστα καταρτισµένο επιστηµονικό 
προσωπικό, η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. οδηγεί την ανάπτυξη 
του κλάδου των ΑΠΕ στην Ελλάδα και συµµετέχει στην 
οικονοµική ανάπτυξη µέσα από έργα που αναβαθµίζουν την 
ποιότητα ζωής σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη και την Ικαρία, 
µέχρι τη Σαµοθράκη και την Ηγουµενίτσα. Όραµά της είναι να 
υλοποιήσει σήµερα τις αυριανές µορφές ενέργειας, 
παραδίδοντας στη νέα γενιά ένα πιο καθαρό, οικολογικό και 
ασφαλές περιβάλλον.

Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ιδρύθηκε το 1950 µε σκοπό 
τη χάραξη και εφαρµογή µιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής η 
οποία, µέσα από την αξιοποίηση των εγχώριων λιγνιτών και 
υδατικών πόρων επέτυχε τον εξηλεκτρισµό της χώρας.

Από 1.1.2001 λειτουργεί ως ανώνυµη εταιρία ενώ από 
12.12.2001 έχει εισαχθεί στα Χρηµατιστήρια Αξιών Αθηνών 
και Λονδίνου.

Η ∆ΕΗ Α.Ε. είναι σήµερα η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής 
και η µοναδική εταιρεία προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ελλάδα, µε περισσότερους από 7,4 εκατοµµύρια 
πελάτες. Επίσης, είναι η εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της 
το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς της χώρας µας.

Ο Όµιλος ∆ΕΗ A.E. θα πραγµατοποιήσει την περίοδο 2009-
2014 τη µεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στην ιστορία 
της χώρας  αποσκοπώντας: 

• Σε καθαρότερη παραγωγή πράσινης ενέργειας.
• Αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος.
• Σηµαντική µείωση των ρύπων.


