
ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το έργο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων είναι η επέκταση των εγκαταστάσεων του Υποσταθµού 

Ανυψώσεως Τάσης Πολυποτάµου, ο οποίος έχει κατασκευασθεί και 

λειτουργεί από το 2000. Σύµφωνα µε το Νόµο 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/2002) και 

την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Η.15393/2332 (ΦΕΚ 1022Β/2002) το 

παραπάνω έργο κατατάσσεται στα έργα και δραστηριότητες της 10ης 

Οµάδας, Α κατηγορίας, 1ης Υποκατηγορίας. 

Για την αρχική κατασκευή του έργου έχει εκδοθεί η υπ’αριθµ. 4309/28.07.99 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας. 

Η ονοµασία του είναι: Υποσταθµός ανύψωσης τάσης (Υ/Σ) 20kV/150kV 

Πολυποτάµου και η συντετµηµένη ονοµασία είναι Υ/Σ 20kV/150kV 

Πολυποτάµου. 

Οι Υποσταθµοί υποβιβασµού/ανύψωσης τάσης στο Σύστηµα Μεταφοράς είναι 

οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την οµαλή απορρόφηση από το Εθνικό 

Σύστηµα Μεταφοράς 150kV της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από του 

Σταθµούς Παραγωγής. Παραλαµβάνουν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 

από τους Σταθµούς Παραγωγής και αφού την ανυψώσουν σε τάση 150kV την 

αποδίδουν στο δίκτυο µεταφοράς 150kV για µεταφορά της προς τα κέντρα 

κατανάλωσης. Μπορούν ακόµα να παραλάβουν την ηλεκτρική ενέργεια από 

το δίκτυο των 150kV, να υποβιβάσουν εκ νέου την τάση σε 20kV και να την 

διανέµουν στους καταναλωτές της ευρύτερης περιφέρειας του υποσταθµού. 

Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αυτές, πέραν από τα παραπάνω, εξυπηρετούν 

και τις ανάγκες διασύνδεσης άλλων υποσταθµών µε το Εθνικό Σύστηµα 

Μεταφοράς, καθορίζοντας έτσι τη ροή του Ηλεκτρικού ρεύµατος στα 150kV 

και βελτιώνοντας την αξιοπιστία και την ευστάθεια του Συστήµατος 

γενικότερα. 

Τα έργα αυτού του είδους (υποσταθµοί ανύψωσης τάσεως), επειδή απλώς 

µετασχηµατίζουν την τάση και δεν έχουν καµία σχέση µε παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, είναι από την φύση τους «καθαρά έργα» δεδοµένου ότι 

δεν εκπέµπουν αέρια, υγρά ή στερεά απόβλητα που να µολύνουν κατά 

οποιονδήποτε τρόπο τον αέρα, το έδαφος ή τα νερά και δεν προκαλούν 



επίπτωση στην πανίδα ούτε στην χλωρίδα της περιοχής. Επίσης τηρούνται 

όλα τα εθνικά και διεθνή όρια για την προφύλαξη του κοινού από τα µαγνητικά 

και ηλεκτρικά πεδία, όπως αυτό προκύπτει και από τα αναλυτικά στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 5. 

Το µεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από ανεξάρτητους παραγωγούς 

ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάσταση νέων Αιολικών Πάρκων στην 

περιοχή (έχουν ήδη λάβει θετική γνωµάτευση από την ΡΑΕ Αιολικά Πάρκα 

ονοµαστικής ισχύος 350MW περίπου) έχει σαν αποτέλεσµα να καταστήσει 

απαραίτητη την επέκταση του Υ/Σ Πολυποτάµου, ώστε να διασυνδεθούν τα 

παραπάνω Αιολικά Πάρκα µε το Εθνικό Σύστηµα Παραγωγής-Μεταφοράς. 

Η αναβάθµιση του Υ/Σ Πολυποτάµου είναι βασικό στοιχείο για την οµαλή 

απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τους 

ανεξάρτητους παραγωγούς και θα δίδεται στην κατανάλωση µέσω του 

Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς. Παράλληλα θα αναβαθµίσει και την 

αξιοπιστία του συστήµατος στην ευρύτερη περιοχή, συνδέοντας το Νοµό 

Ευβοίας µέσω υποβρυχίου καλωδίου µε τον Υ/Σ Νέας Μάκρης. 

Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης του Υ/Σ Πολυποτάµου έγινε την δεκαετία 

του 1990 από την Εταιρεία Πολυπόταµος Αιολική Ενέργεια ΑΕ και για την 

εγκατάστασή του υπάρχει η υπ’ αριθµόν 4309/28.7.99 Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας (βλέπε 

Παράρτηµα 4). 

Η επέκταση των εγκαταστάσεων του υποσταθµού θα γίνει εντός των 

υπαρχόντων ορίων ιδιοκτησίας και δεν θα απαιτηθεί πρόσκτηση επιπλέον 

εκτάσεως. Για την εν λόγω επέκταση έχει υποβληθεί Προκαταρκτική 

Περιβαλλοντική Εκτίµηση η οποία έχει λάβει την υπ’αριθµ. 106844/21.08.2006 

έγκριση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ. 

Αρµόδιος για την παροχή οποιασδήποτε διευκρινίσεως ή συµπληρωµατικού 

στοιχείου ορίζεται ο προϊστάµενος του Τοµέα Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος 

Υποσταθµών και Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης της ∆/νσης Νέων Έργων 

Μεταφοράς (∆ΝΕΜ) της ∆ΕΗ, κος Κωνσταντίνος Καραµανής. Η επικοινωνία 

µε τον κ. Κ.Καραµανή µπορεί να γίνει: 

Tηλεφωνικά : 2105192468 



Mε fax : 2105126999 

Mε e-mail : karamanis@dnem.dei.gr 

  nmoum@dnem.dei.gr 

Ταχυδροµικά : ∆ΕΗ Α.Ε., ∆/νση Νέων Έργων Μεταφοράς 

 ∆υρραχίου 89 και Κηφισού 

 10443 ΑΘΗΝΑ 

 Υπ' όψη κου K. Καραµανή 

 Τοµεάρχη Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος Υ/Σ – ΚΥΤ 

 


