
Μέσος και άνω ρους ποταµού Αλιάκµονα. Ένα µεγάλο 
υδροηλεκτρικό έργο ή πέντε µικρά; Περιβαλλοντικές, οικονοµικές 
και ενεργειακές παράµετροι 

 
Ι.Π. Στεφανάκος 
∆ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ 

Ε.Ε. Ράµπιας 
Πολιτικός µηχανικός, Υποψήφιος διδάκτορας ΕΜΠ 

Λέξεις κλειδιά: φράγµα, µικρό υδροηλεκτρικό έργο, µεγάλο υδροηλεκτρικό έργο, ενεργειακή 
παραγωγή, περιβαλλοντικός σχεδιασµός 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το γενικό σχέδιο αξιοποίησης του µέσου και άνω ρου του ποταµού Αλιάκµονα από 
τη ∆ΕΗ (1985), προέβλεπε µεταξύ άλλων και το µεγάλο υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) Ελάφι, µε 
φράγµα ύψους 115.00 m περίπου. Τα τελευταία χρόνια όµως έχουν κατατεθεί στην Ρυθµιστική 
Αρχή Ενέργειας προτάσεις από ιδιώτες επενδυτές για κατασκευή στην ίδια περιοχή του 
ταµιευτήρα του παραπάνω µεγάλου έργου, πέντε (5) συνολικά µικρών υδροηλεκτρικών έργων 
(ΜΥΗΕ), Φελλί, Μεσόλακκος-Πιστικό, Ταξιάρχης, Ασπρόκαµπος, Πολύδενδρο, µερικά από τα 
οποία έχουν ήδη αδειοδοτηθεί. Τα πέντε ΜΥΗΕ µε το 35% της ισχύος του µεγάλου 
υδροηλεκτρικού θα παράγουν το 50% της συµβατικής υδροηλεκτρικής του ενέργειας, ενώ θα 
κατακλύζουν το 16% µόνο των εκτάσεων εκείνου (κυρίως κοίτη του ποταµού) και θα αφήνουν 
ανέπαφη την κοίτη του Βενέτικου. Το κόστος κατασκευή τους εκτιµάται στο 40% περίπου του 
κόστους του µεγάλου ΥΗΕ. Ο Αλιάκµονας µετά και την λειτουργία του ΥΗΕ Ιλαρίωνα θα έχει 
1660.00 hm3 διαθέσιµες αποθήκες νερού (όσος είναι περίπου και ο όγκος των µέσων ετήσιων 
παροχών του), άρα το κύριο κριτήριο για την επιλογή της µιας ή της άλλης µορφής ανάπτυξης 
του ποταµού θα είναι το περιβαλλοντικό µάλλον, ιδιαίτερα λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για τον ποταµό Βενέτικο. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το µεγάλο υδροηλεκτρικό έργο Ελάφι, προβλεπόταν µεταξύ άλλων έργων στο γενικό σχέδιο 
αξιοποίησης του µέσου και άνω ρου του ποταµού Αλιάκµονα από τη ∆ΕΗ (1985), µε φράγµα 
ύψους 115.00 m περίπου (στέψη στο υψόµετρο +506.00), όγκο φράγµατος 8.00 hm3, ωφέλιµο 
όγκο ταµιευτήρα 820.00 hm3, έκταση κατακλυζόµενη από τον ταµιευτήρα 35,000,000 m2, 
απαλλοτριώσεις καλλιεργήσιµων εκτάσεων 10,000,000 m2, απαλλοτριώσεις ιδιωτικών και 
κοινοτικών εκτάσεων περί τα 20,000,000 m2 και 100 κτισµάτων {1}. 
Το κόστος του έργου ήταν 26.00 × 109  δρχ. (σε τιµές 1985), δηλαδή 175.00 × 109 δρχ. περίπου 
αναγόµενο σε σηµερινές τιµές ή 500.00 × 106 €. Η ετήσια παραγωγή του έργου, µε βάση τα 
µάλλον αισιόδoξα υδρολογικά στοιχεία της εποχής, προβλεπόταν στις 335 GWh και η ισχύς των 
µονάδων του στα 120 MW. Ο χρόνος κατασκευής του έργου προβλεπόταν στα 8 χρόνια {1}. 
Ο ταµιευτήρας του έργου φαίνεται να κατακλύζει σε µήκος 30.00 - 35.00 km τον κύριο ρου του 
Αλιάκµονα και σε µήκος 15.00 km τουλάχιστον το ρου του Βενέτικου από το σηµείο συµβολής 
του µε τον Αλιάκµονα, καθώς και 5.00 km περίπου της κοίτης του ποταµού Γρεβενιώτικου, µέχρι 
σχεδόν την πόλη των Γρεβενών. Τέλος, ο ταµιευτήρας αυτός προβλέπεται να έχει µεγάλη 
διακύµανση στάθµης (45.00 m). 



 

Υπάρχουν όµως και έχουν κατατεθεί στην αρµόδια για την αδειοδότηση Ρυθµιστική Αρχή 
Ενέργειας προτάσεις από ιδιώτες επενδυτές για κατασκευή στην ίδια περιοχή του ταµιευτήρα του 
παραπάνω µεγάλου έργου, πέντε (5) συνολικά µικρών υδροηλεκτρικών έργων (Φελλί, 
Μεσόλακκος-Πιστικό, Ταξιάρχης, Ασπρόκαµπος, Πολύδενδρο), µερικά από τα οποία έχουν ήδη 
αδειοδοτηθεί, µέσου ύψους περί τα 18.00 m, συνολικής ισχύος 48 MW περίπου, συνολικής 
παραγωγής ενέργειας περί τα 141 GWh και κόστους περί τα 18 × 106 € ανά έργο{3,4}. Ο χρόνος 
κατασκευής των παραπάνω έργων εκτιµάται ότι θα είναι της τάξεως των δύο ετών. Η συνολική 
κατάκλυση εκτάσεων (κυρίως κοίτης ποταµού) και από τα πέντε έργα µαζί δεν ξεπερνάει τα 
6,000,000 m2, ενώ το µήκος κατάκλυσης της κοίτης του ποταµού Αλιάκµονα είναι από 3.00 έως 
7.00 km ανά έργο (πλην του πλέον ανάντη που είναι περί τα 13.00 km), ενώ προβλέπεται 
σηµαντικό τµήµα κοίτης µεταξύ των έργων (1.00 έως 6.00 km) που θα παραµένει ακάλυπτο. 
Τέλος σηµαντικό από περιβαλλοντική άποψη είναι να επισηµανθεί, ότι µε το υπόψη σχήµα 
αξιοποίησης δεν κατακλύζεται καθόλου τµήµα της κοίτης του ποταµού Βενέτικου. 
Με αυτά τα δεδοµένα και µε ιδιαίτερη φυσικά βαρύτητα στην περιβαλλοντική παράµετρο, όπως 
εκτός των άλλων και η δυνατότητα που υπάρχει στα µικρού ύψους έργα για ανάδροµη πορεία 
των ψαριών και για διέλευση µικρών σκαφών αναψυχής, αλλά και στην οικονοµική και 
ενεργειακή διάσταση, καλείται η πολιτεία να επιλέξει το σχήµα αξιοποίησης του ποταµού. 

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΗΕ ΕΛΑΦΙΟΥ 

2.1 Γενικά στοιχεία 
Το ΥΗΕ Ελαφιού βρίσκεται 8.00 km Β∆ του χωριού Καρπερού στο Νοµό Γρεβενών στην 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Τοποθετείται πάνω στον κύριο ρου του ποταµού Αλιάκµονα 
45.00 km περίπου ανάντη του υπό κατασκευή ΥΗΕ Ιλαρίωνα. 
Τα παρακάτω στοιχεία του έργου αντλήθηκαν από επιστολή που απέστειλε η αρµόδια υπηρεσία 
της ∆ΕΗ προς τη ΡΑΕ {2}, ενιστάµενη στην αδειοδότηση των πέντε µικρών ΥΗΕ των ιδιωτών 
στη λεκάνη κατάκλυσης του ΥΗΕ Ελαφιού. ∆εν ετέθησαν στη διάθεσή µας σχέδια της 
επικαιροποιηµένης προκαταρκτικής µελέτης του έργου, γι’ αυτό ως προς τα σχέδια τουλάχιστον 
θα ανατρέξουµε στην προκαταρκτική µελέτη του 1985 {1}. 
Το φράγµα είναι χωµάτινο µε αργιλικό πυρήνα, ύψους 115.00 m και όγκου 9.00 hm3. H σήραγγα 
εκτροπής του ποταµού κατά την κατασκευή θα έχει µήκος περίπου 900.00 m. Το έργο έχει δύο 
υπερχειλιστές σήραγγες, διαµέτρου 10.00 m η κάθε µία, οι οποίες παροχετεύουν 5700.00 m3/s. 
Στον πόδα του φράγµατος τοποθετείται σταθµός παραγωγής συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 
135 MW (2 µονάδες ανάστροφης ροής των 65 MW και µια µικρή µονάδα εγκατεστηµένης 
ισχύος 5 MW για την εξασφάλιση της απαιτούµενης οικολογικής παροχής). 
Ο ταµιευτήρας που δηµιουργείται έχει συνολικό όγκο 930.00 hm3 (ωφέλιµο όγκο 820.00 hm3). 
Κατακλύζει περίπου 35.00 km2 (9.80 km2 γεωργικής γης και τα υπόλοιπα δασικές εκτάσεις) και 
ένα εγκαταλελειµµένο οικισµό µε 30 οικίες και 60 αποθήκες περίπου.  
Κατάντη του φράγµατος δηµιουργείται δεξαµενή συνολικής χωρητικότητας 4.00 hm3 (µε 
κατασκευή αναρρυθµιστικού αναβαθµού) για την ηµερήσια αναρρύθµιση των εκροών του 
σταθµού παραγωγής και τη διασφάλιση της λειτουργίας του αντλητικού σχήµατος.  
Η µέση ετήσια παραγόµενη ενέργεια του έργου (από υδρολογικά στοιχεία περιόδου 1974-2005) 
υπολογίζεται σε 280 GWh. Το συνολικό κόστος επένδυσης ανέρχεται σε 216.30 × 106 € σε τιµές 
του 2006 {2}. 
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική τεχνική διαφοροποίηση στο 
γενικό σχεδιασµό µεταξύ της επικαιροποιηµένης και της αρχικής προκαταρκτικής µελέτης του 



έργου, παρά µόνο στο ότι προβλέπονται δύο υπερχειλιστές σήραγγες αντί του ενός ανοιχτού 
υπερχειλιστή και ότι το έργο προβλέπεται αναστρέψιµο 130 MW αντί του αρχικού συµβατικού 
σχεδιασµού των 120 MW, µε την προσθήκη επίσης µικρής µονάδας 5 MW για τη διάθεση της 
οικολογικής παροχής. 
Υπάρχει όµως σηµαντική διαφορά στην παραγωγή ενέργειας, 280 GWh έναντι των αρχικών 335 
GWh, το οποίο όµως βελτιώνεται από την πρόβλεψη για παραγωγή 157 GWh από την αντλητική 
λειτουργία. Επίσης υπάρχει σηµαντική διαφορά στην πρόβλεψη για το κόστος του έργου, τώρα 
µε την επικαιροποίηση της µελέτης µε αναστρέψιµες µονάδες και αναρρυθµιστικό αναβαθµό 
κατάντη για την εξυπηρέτηση της αντλητικής λειτουργίας, έναντι της πρόβλεψης της 
προκαταρκτικής µελέτης, ανοιγµένης σε σηµερινές τιµές, για συµβατικό βέβαια σταθµό 
παραγωγής και χωρίς αναρρυθµιστικό αναβαθµό κατάντη. 
Στα Σχέδια 1 και 2 δείχνονται η λεκάνη κατάκλυσης του ταµιευτήρα Ελαφιού και η γενική 
διάταξη του έργου όπως δίδονται στα τεύχη της προκαταρκτικής µελέτης του 1985. Επίσης στο 
Σχέδιο 3 δίδεται η µηκοτοµή του ποταµού από τα κατάντη λειτουργούντα έργα (Βαρβάρες, 
Ασώµατα, Σφηκιά, Πολύφυτο) µέχρι και ανάντη της συµβολής του Αλιάκµονα µε το Βενέτικο, 
µε τα προτεινόµενα τότε (1985) έργα, µεταξύ των οποίων και το Ελάφι. 

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΜΥΗΕ  

3.1 Γενικά στοιχεία 
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί δίδονται τα βασικά στοιχεία (θέση, φορέας, ενεργειακά, τεχνικά, 
οικονοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά) των πέντε (5) συνολικά µικρών υδροηλεκτρικών 
έργων (Πολύδενδρο, Ταξιάρχης, Ασπρόκαµπος, Μεσόλακκος-Πιστικό, Φελλί) των ιδιωτών, δύο 
από τα οποία έχουν ήδη πάρει άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ (Φελλί και Ταξιάρχης), άλλα δύο 
έχουν εγκεκριµένη ήδη την προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μεσόλακκος-Πιστικό και 
Ασπρόκαµπος), ενώ για το πέµπτο έχει κατατεθεί αίτηση για άδεια παραγωγής (Πολύδενδρο). 
∆ίδονται επίσης για σύγκριση και τα αντίστοιχα στοιχεία για το µεγάλο ΥΗΕ Ελάφι της ∆ΕΗ, για 
το οποίο δεν έχει ακόµη κατατεθεί αίτηση για άδεια παραγωγής.  
Και τα πέντε αυτά ΜΥΗΕ τοποθετούνται επί του κυρίως ρου του ποταµού µε υπερχειλιστή 
µεγάλου ανοίγµατος για το πέρασµα της πληµµύρας σχεδιασµού, πρόβλεψη κατασκευής για την 
έκπλυση των φερτών, κατασκευή για την ελεύθερη επικοινωνία της ιχθυοπανίδας και πρόβλεψη 
για τη διάθεση της οικολογικής παροχής. Ο σταθµός παραγωγής τοποθετείται δίπλα στο φράγµα-
υπερχειλιστή και διαστασιολογείται για να εξασφαλίζει το µέγιστο δυνατό της υδροηλεκτρικής 
αξιοποίησης των παροχών του ποταµού. Οι υπερχειλιστές είναι ελεύθεροι, χωρίς θυροφράγµατα, 
πλην του ΜΥΗΕ Μεσόλακκου-Πιστικού το οποίο θα φέρει δέκα (10) ανατρεπόµενα 
θυροφράγµατα ασφαλείας (fusegates) ύψους 1.75 m και συνολικού πλάτους 100.00 m, τα οποία 
θα ανατρέπονται βαθµιαία και χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, όταν η πληµµύρα γίνει µεγαλύτερη 
των 950.00 m3/s, µε στόχο να αυξηθεί το φορτίο στον υπερχειλιστή κατά 1.75 m και έτσι να 
αποφευχθεί η κατάκλυση της ανάντη γέφυρας Πόρου {3, 4}. 

3.2 Θέση των έργων και λεκάνες κατάκλυσης 
Η σχετική θέση και το µέγεθος των λεκανών κατάκλυσης των παραπάνω έργων δίνεται στο 
Σχέδιο 4, ενώ στο Σχέδιο 5 δίδεται η µηκοτοµή του ποταµού Αλιάκµονα µε τις θέσεις των 
τεσσάρων ΜΥΗΕ ανάντη της συµβολής του µε τον ποταµό Βενέτικο.  

3.3 Τυπικά γενικά σχέδια των ΜΥΗΕ 
Στα Σχέδια 6,7 και 8 δίδονται τα τυπικά γενικά σχέδια (γενική διάταξη, τοµές σταθµού 
παραγωγής, διώρυγας φερτών και υπερχειλιστή) για ένα από τα πέντε ΜΥΗΕ (Ασπρόκαµπος). 



Πίνακας 1. Βασικά στοιχεία των έργων {2, 3, 4} 
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ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡO Ρόκας 9.2 ΜΥΗΕ 26.3 19.5 2619 17.4 20.5 32.6 85.5 2.35 ΝΑΙ ΝΑΙ 254 

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Έδραση 9.5 ΜΥΗΕ 27.7 14.2 955 5.6 17.0 33.3 81.8    * ΝΑΙ ΝΑΙ 35 

ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ Ρόκας 9.4 ΜΥΗΕ 26.5 17.3 1153 7.2 18.5 32.2 84.1 2.55 ΝΑΙ ΝΑΙ 228 

ΜΕΣΟΛΑΚΚΟΣ- 
ΠΙΣΤΙΚΟ Ρόκας 9.4 ΜΥΗΕ 25.1 19.5 467 3.1 17.0 30.3 85.5 2.65 ΝΑΙ ΝΑΙ 242 

ΦΕΛΛΙ Έδραση 10.4 ΜΥΗΕ 35.7 19.8 424 2.6 16.0 39.2 75.1    * ΝΑΙ ΝΑΙ 100 

Σύνολο ΜΥΗΕ  47.9  141.3 90.3 5618 35.9       859 

ΕΛΑΦΙ   ∆ΕΗ 135.0  ΥΗΕ 280.0 216.3 35,000 930.0 115.0 24.5 100.0 ~5.00 ΟΧΙ ΟΧΙ    ? 

(*) προβλέπεται παροχή για λειτουργία του ιχθυόδροµου µόνο 

4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ  

4.1 Ενέργεια και κόστος κατασκευής 
Η συνολική ονοµαστική ισχύς των πέντε ΜΥΗΕ στον ποταµό Αλιάκµονα είναι περίπου 48 MW 
(Φελλί 10.40 MW, Μεσόλακκος-Πιστικό 9.40 MW, Ταξιάρχης 9.50 MW, Ασπρόκαµπος 9.40 
MW και Πολύδενδρο 9.20 MW) ενώ η ισχύς του ΥΗΣ στο Ελάφι είναι 135 MW. Η µέση ετήσια 
παραγωγή ενέργειας από το ΥΗΕ Ελάφι θα είναι 280 GWh. Με τη δυνατότητα της αντλητικής 
λειτουργίας παράγονται άλλες 157 GWh (437 GWh στο σύνολο). Αντλητική βέβαια λειτουργία 
θα µπορούσε να προβλεφθεί και για κάποια από τα πέντε ΜΥΗΕ, ιδιαίτερα για αυτά µε τους 
µεγαλύτερους ταµιευτήρες, σε συνδυασµό βέβαια µε την δηµιουργία µικρής άνω δεξαµενής σε 
κάποιο κοντινό λόφο και ξεχωριστού αναστρέψιµου σταθµού για τη λειτουργία αυτή. 
Από το σύνολο των πέντε ΜΥΗΕ θα παράγονται 141 GWh, δηλαδή περίπου η µισή ενέργεια 
(50.50 %) από τη συµβατική ενέργεια που θα παράγεται από το ΥΗΕ Ελάφι, παρά το ότι η 
συνολική ονοµαστική ισχύς των πέντε ΜΥΗΕ µόλις ξεπερνά το 1/3 της ονοµαστικής ισχύος του 
ΥΗΕ Ελαφιού. Πρέπει να τονιστεί βέβαια εδώ ότι το µεγαλύτερο τµήµα της παραγόµενης 
ενέργειας από το ΥΗΕ Ελάφι θα µπορεί να είναι ενέργεια αιχµής, λόγω της ετήσιας ρυθµιστικής 
ικανότητας του ταµιευτήρα του, ενώ τα πέντε ΜΥΗΕ έχουν όµως µόνο ηµερήσια ρυθµιστική 
ικανότητα (και αυτό µόνο την περίοδο των χαµηλών παροχών του ποταµού), άρα θα παράγουν 
ενέργεια και τις ώρες βάσης, ιδιαίτερα την περίοδο των υψηλών παροχών του ποταµού. 



Με την επιφύλαξη της αξιοπιστίας των στοιχείων, λόγω της πρώιµης φάσης των µελετών, το 
κόστος και των πέντε ΜΥΗΕ µαζί εκτιµάται στο 40% του κόστους του µεγάλου ΥΗΕ. 

4.2 Όγκος ταµιευτήρων - λεκάνες κατάκλυσης 
Ένα σηµαντικό πρόβληµα των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων και των φραγµάτων γενικότερα 
είναι οι επιφάνειες που κατακλύζονται από το νερό. Εν προκειµένω ο ταµιευτήρας του ΥΗΕ 
Ελαφιού καλύπτει έκταση επιφάνειας 35.00 km2, συνολικού όγκου 930.00 hm3. Το µέγεθος του 
ταµιευτήρα είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει τη ρύθµιση των απορροών σε µηνιαία ή ετήσια βάση. 
Αντίθετα, το µεγάλο πλεονέκτηµα των ΜΥΗΕ είναι ότι κατακλύζουν πολύ µικρότερες εκτάσεις. 
Τα εν λόγω πέντε ΜΥΗΕ κατακλύζουν συνολικές εκτάσεις 5.62 km2, δηλαδή το 16% της 
κατακλυζόµενης έκτασης από τον ταµιευτήρα του ΥΗΕ Ελαφιού (βλέπε Σχέδιο 4). 
Οι ταµιευτήρες που δηµιουργούνται έχουν όγκο από 2.60 έως 17.40 hm3 και δεν έχουν τη 
δυνατότητα της ρύθµισης των απορροών παρά µόνο σε ηµερήσια βάση και αυτό µόνο την 
περίοδο των χαµηλών παροχών του ποταµού. Ουσιαστικά, δεν πρόκειται για δηµιουργία 
ταµιευτήρων αλλά για διεύρυνση της υγρής διατοµής σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση. 
Μετά την κατασκευή των ΜΥΗΕ η κατάσταση στην περιοχή κατάκλυσης αλλάζει καθώς οι 
µικρές ταχύτητες δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες απόθεσης µε αποτέλεσµα, σε πολύ σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, οι ταµιευτήρες να γεµίσουν µε φερτές ύλες και να διαµορφωθεί µια καινούρια 
κοίτη, ίδιου πλάτους µε την παλιά, αλλά σε λίγο µεγαλύτερο υψόµετρο από αυτήν. 

4.3 Εκτίµηση επιπτώσεων στην ελευθεροεπικοινωνία της µη υδρόβιας πανίδας 
Όσον αφορά στα πέντε ΜΥΗΕ σε σχέση µε τη µη υδρόβια πανίδα παρατηρείται ότι ο ποταµός 
Αλιάκµονας λόγω της συνεχούς ροής και των µεγάλων παροχών του δεν επιτρέπει τη διάβασή 
του από µη υδρόβια πανίδα. Ειδικότερα, στο  υψόµετρο που αναπτύσσονται τα έργα και για τους 
τύπους των ενδιαιτηµάτων που το περιβάλλουν, απαντώνται σε µικρό όµως πληθυσµό θηλαστικά 
µεγέθους τέτοιου που να έχουν τη δυνατότητα κολύµβησης στον ποταµό (π.χ. αρκούδα). 
Εντούτοις, µπορεί να θεωρηθεί ότι µικρότερα είδη θηλαστικών (και πιθανή παρουσία 
µεγαλυτέρων) που δεν έχουν τη δυνατότητα να κολυµπήσουν στον ποταµό λόγω της ταχύτητας 
του νερού, πιθανώς να ευνοηθούν από  την ύπαρξη των µικρών ταµιευτήρων όπου το νερό θα 
έχει σαφώς µικρότερη ταχύτητα κίνησης και το πλάτος τους παραµένει περιορισµένο. 
Επιπροσθέτως, η κίνηση της µη υδρόβιας πανίδας δεν θα επηρεαστεί καθόλου στα τµήµατα του 
ποταµού όπου παραµένουν ακάλυπτα, ανάµεσα από τα ΜΥΗΕ, δηλαδή στις περιοχές από τον 
κάθε αναβαθµό µέχρι το πιο ανάντη σηµείο της λεκάνης κατάκλυσης του κατάντη ΜΥΗΕ. 
Αντιθέτως, το ενδεχόµενο κατασκευής του ΥΗΕ Ελαφιού θα διέκοπτε οριστικά την 
ελευθεροεπικοινωνία της µη υδρόβιας πανίδας, τόσο για τα µικρότερα όσο και για τα µεγαλύτερα 
θηλαστικά. 
Μια άλλη, δευτερογενής βέβαια, συνέπεια από την τυχόν κατασκευή του ΥΗΕ Ελαφιού, θα είναι 
η ανάγκη µεταφοράς της σχεδιαζόµενης σιδηροδροµικής γραµµής Γρεβενών-Κοζάνης σε 
σηµαντικά υψηλότερη χάραξη, εκτός της εκτεταµένης περιοχής κατάκλυσης από τον ταµιευτήρα, 
µε τις όποιες τεχνικές και οικονοµικές συνέπειες µπορεί να έχει αυτό.  

4.4 Ποταµός Βενέτικος 
Ο ποταµός Βενέτικος είναι παραπόταµος του Αλιάκµονα και τελεί υπό ειδικό καθεστώς 
προστασίας. Συγκεκριµένα, έχει γίνει Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, η οποία έχει κατατεθεί 
στην ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε). Το µοναδικό έργο από τα πέντε 
ΜΥΗΕ, που βρίσκεται κατάντη της συµβολής του Βενέτικου µε τον Αλιάκµονα είναι το ΜΥΗΕ 
Φελλί. Για τη διαστασιολόγηση του τελευταίου ΜΥΗΕ (καθορισµός του υψοµέτρου στέψης), ως 
κριτήριο τέθηκε η µη είσοδος της λεκάνης κατάκλυσης στον ποταµό Βενέτικο. Ζητήθηκε 
µάλιστα από την ΕΥΠΕ, κατά την διαδικασία ελέγχου των περιβαλλοντικών µελετών, να 
χαµηλώσει η µέγιστη στάθµη λειτουργίας του κατά 1.00 m (από το +428 στο +427) ώστε να 



ελαχιστοποιηθεί η επίδραση του ταµιευτήρα του στη συµβολή του Βενέτικου µε τον Αλιάκµονα. 
Αντίστοιχα ο ταµιευτήρας του Ελαφιού, έχοντας µέγιστη στάθµη λειτουργίας +500, κατακλύζει 
την κοίτη του Βενέτικου σε µήκος 15.00 km τουλάχιστον και τη συµβολή του µε τον Αλιάκµονα 
µε στήλη νερού βάθους 75.00 m περίπου (βλέπε Σχέδια 1 και 4). Με βάση τις ισχύουσες λοιπόν 
περιβαλλοντικές προσεγγίσεις, η κατασκευή του ΥΗΕ Ελαφιού καθίσταται προβληµατική εξ’ 
αυτού και µόνο του λόγου, καθώς µεγάλο τµήµα του ταµιευτήρα του εισέρχεται στον ποταµό 
Βενέτικο. 

4.5 Αποθηκευτική ικανότητα ταµιευτήρων Αλιάκµονα 
Ένα από τα ισχυρά επιχειρήµατα που επικαλείται η αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ υπέρ του 
Ελαφιού και κατά των πέντε ΜΥΗΕ, είναι ότι πέραν των αναµφισβήτητων ενεργειακών 
οφελειµάτων θα δηµιουργηθεί και σηµαντική αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας των 
ταµιευτήρων του ποταµού Αλιάκµονα κατά 820.00 hm3, όσος δηλαδή θα είναι ο οφέλιµος όγκος 
του υπόψη ταµιευτήρα. Αν αθροίσει πάντως κανείς τα περίπου 1248.00 hm3 του οφελίµου όγκου 
των σε λειτουργία  µεγάλων ταµιευτήρων στον Αλιάκµονα (Ασώµατα 10.00 hm3, Σφηκιά 18.00 
hm3, Πολύφυτο 1220.00 hm3) µε τα 412.00 hm3 του σύντοµα σε λειτουργία ΥΗΕ Ιλαρίωνα, 
διαπιστώνει ότι θα υπάρχει ήδη µια σηµαντική διαθεσιµότητα αποθηκών νερού στον υπόψη 
ποταµό 1660.00 hm3, η οποία σίγουρα ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες αποθήκευσης νερού για 
ύδρευση της Θεσσαλονίκης και άρδευση των κατάντη πεδιάδων. Με το δεδοµένο µάλιστα ότι ο 
µέσος ετήσιος όγκος των παροχών του ποταµού στη θέση του πλέον κατάντη έργου (Ασώµατα) 
ήταν της τάξης των 2030.00 hm3 (µε βάση εκτιµήσεις της δεκαετίας του ’70) ή περί τα 1680.00 
hm3 (µε βάση πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις και µελέτες), διαπιστώνει κανείς ότι µε την ένταξη 
και του Ιλαρίωνα στο σύστηµα, θα υπάρχει  η δυνατότητα να αποθηκεύονται πλήρως σχεδόν (82-
99% µε βάση τα παραπάνω µεγέθη) οι µέσες ετήσιες παροχές του ποταµού. Συνεπώς το 
παραπάνω επιχείρηµα για ανάγκη και άλλης αποθηκευτικής ικανότητας στον Αλιάκµονα δεν 
είναι ιδιαίτερα ισχυρό πλέον. Εννοείται φυσικά ότι οποιαδήποτε αύξηση της αποθηκευτικής 
ικανότητας µε νέους µεγάλους ταµιευτήρες, θα βελτιώσει σηµαντικά τη δυνατότητα υπερετήσιας 
ρύθµισης των παροχών του ποταµού και θα αναβαθµίσει την ποιότητα της παραγόµενης 
ενέργειας στα υπάρχοντα υδροηλεκτρικά έργα, γεγονός το οποίο θα πρέπει να συνεκτιµηθεί. 

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα πέντε ΜΥΗΕ µε το 35% της ισχύος του ΥΗΕ Ελαφιού θα παράγουν το 50% της συµβατικής 
υδροηλεκτρικής του ενέργειας, ενώ θα κατακλύζουν το 16% µόνο των εκτάσεων που θα 
κατακλύζει εκείνο (κυρίως κοίτες του ποταµού) και θα αφήνουν ανέπαφη την κοίτη του 
Βενέτικου. Το κόστος κατασκευής τους εκτιµάται στο 40% περίπου του κόστους του µεγάλου 
ΥΗΕ. Ο Αλιάκµονας µετά και τη λειτουργία του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, θα έχει διαθέσιµες αποθήκες 
νερού 1660.00 hm3 (δυνατότητα αποθήκευσης του συνόλου περίπου των µέσων ετήσιων 
παροχών του), άρα το κύριο κριτήριο για την επιλογή της µιας ή της άλλης µορφής ανάπτυξης 
του ποταµού θα είναι το περιβαλλοντικό µάλλον, ιδιαίτερα λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για τον ποταµό Βενέτικο. 
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ABSTRACT: In the master plan for the hydroelectric exploitation of the middle and upper 
Aliakmon River, by PPC (1985), the large hydroelectric project (HEP) of Elafi, which has a dam 
approx. 115.00 m high, was proposed together with other similar projects. However there are also 
recent proposals from private investors to construct and operate, in the same area of the reservoir 
of the above large HEP, five (5) in total small hydroelectric projects (SHEPs), that is Felli, 
Messolakkos-Pistiko, Taxiarhis, Asprokampos and Polydendro, some of which have been already 
granted by the Regulatory Authority for Energy (RAE) the permission for production, as required 
by the relevant Greek Law. The five SHEPs, with total installed capacity the 35% of the installed 
capacity of the large HEP, will be producing 50% of its conventional hydroelectric energy 
production, while they will flood only 16% (mainly river bed) of the flooded area by the reservoir 
of the large HEP.  They also do not flood any river bed area of the environmentally sensitive 
tributary Venetikos. Along the Aliakmon River, after the operation in a few years of the HEP 
Ilarion, there will be a number of reservoirs with total usable volume of 1660.00 hm3, which is 
also approx. the volume of the mean annual flow of the river. Therefore it is expected that the 
main criterion for the choice of the one or the other form of the river exploitation, will be rather 
the environmental criterion, especially because of the developed during the last years special 
public sensitivity for the environmental protection of the tributary Venetikos. 
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