
2   ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το έργο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων είναι η κατασκευή του νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 

400/150kV Μεγαλόπολης, καθώς και των έργων διασύνδεσης που 

απαιτούνται για τη σύνδεση του ΚΥΤ µε το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

Πρόκειται για την κατασκευή ενός ανοιχτού τύπου Κέντρου Υπερυψηλής 

Τάσης 400/150kV και των απαιτούµενων Γραµµών Μεταφοράς 150kV και 

400kV διαµέσου των οποίων θα συνδεθεί µε το Εθνικό Σύστηµα Παραγωγής 

Μεταφοράς. Σύµφωνα µε το Νόµο 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/2002) και τις Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις Κ.Η.15393/2332 (ΦΕΚ 1022Β/2002) και Κ.Υ.Α. 

126880 (ΦΕΚ 435Β/2007), το παραπάνω έργο κατατάσσεται στα έργα και 

δραστηριότητες της 10ης Οµάδας, Α κατηγορίας, 1ης Υποκατηγορίας.  

Για το παραπάνω έργο υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ η απαραίτητη από 

το Νόµο Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αρ. πρωτ. 

103924/08.05.08), η οποία έλαβε την υπ’ αριθµόν 127194 Προκαταρτική 

Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) (Παράρτηµα 4). 

Τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης στο Σύστηµα Μεταφοράς λειτουργούν ως 

ενεργειακοί κόµβοι διασυνδέοντας το Σύστηµα Μεταφοράς των 400.000 Βολτ 

(400kV) µε το Σύστηµα των 150.000 Βολτ (150kV) και εξασφαλίζοντας την 

αξιοπιστία και την ευστάθεια του Συστήµατος. Παραλαµβάνουν την ηλεκτρική 

ενέργεια από το δίκτυο µεταφοράς 400KV και υποβιβάζουν την τάση σε 

150kV, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί περαιτέρω από τους Υ/Σ 

150kV/ΜΤ και να διανεµηθεί µέσω του δικτύου διανοµής προς κατανάλωση. 

Επιπλέον, ορισµένα ΚΥΤ συµπεριλαµβάνουν στις εγκαταστάσεις τους και 

Υποσταθµό υποβιβασµού τάσης, ο οποίος υποβιβάζει την ηλεκτρική ενέργεια 

υψηλής τάσης 150kV σε Μέση Τάση 20kV και στη συνέχεια τη διανέµει µέσω 

του δικτύου διανοµής στην ευρύτερη περιοχή του ΚΥΤ προς κατανάλωση. 

Τα έργα αυτού του είδους (Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης), επειδή απλώς 

διακινούν την ηλεκτρική ενέργεια ή υποβιβάζουν-ανυψώνουν την τάση, είναι 

από τη 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 και στη χλωρίδα 

της περιοχής. Επίσης, για τα έργα αυτού του είδους, τηρούνται από τη ∆ΕΗ 

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. 

Η περιοχή της Πελοποννήσου συνδέεται µε τη ∆υτική Ελλάδα µέσω δύο 

υποβρυχίων καλωδίων στο Αντίρριο και µε την Αττική µέσω τριών Γ.Μ. 

150kV, ενώ δεν υπάρχει καµία σύνδεση µε το δίκτυο Μεταφοράς 400kV. 

Σύµφωνα µε µελέτες του ∆ΕΣΜΗΕ, η περιοχή θα αντιµετωπίσει προβλήµατα 

επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας τα επόµενα έτη, λόγω της έλλειψης 

αποθεµάτων λιγνίτη. Μάλιστα, ήδη σε περιόδους υψηλού φορτίου έχει αρχίσει 

να γίνεται εισαγωγική, ενώ οι µονάδες παραγωγής στην περιοχή της 

Μεγαλόπολης εµφανίζουν µειωµένη διαθεσιµότητα. 

Για τους παραπάνω λόγους και σύµφωνα µε τη Μελέτη Ανάπτυξης του 

Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) 2008-2012, που εκπονείται από τον 

∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(∆ΕΣΜΗΕ), έχει προγραµµατισθεί η κατασκευή του νέου Κέντρου 

Υπερυψηλής Τάσεως 400/150kV Μεγαλόπολης µε έτος ένταξης στο Σύστηµα 

το α’ εξάµηνο του 2011, σε χώρο πλησίον του Ατµοηλεκτρικού Σταθµού 

Παραγωγής Μεγαλόπολη IΙ, στο ∆ήµο Μεγαλόπολης του Νοµού Αρκαδίας. Η 

κατασκευή του έργου θα επιτρέψει την επέκταση του Συστήµατος 400kV προς 

τη Μεγαλόπολη και τη δηµιουργία βρόχου ΚΥΤ Κουµουνδούρου-ΚΥΤ 

Κορίνθου-ΚΥΤ Μεγαλόπολης-ΚΥΤ Πάτρας-ΚΥΤ Αχελώου. 

Η ολοκλήρωση αυτών των έργων ισχυροποιεί σηµαντικά το Νότιο Σύστηµα, 

επιλύοντας τα προβλήµατα ευστάθειας τάσεων που παρουσιάζονται λόγω της 

αυξηµένης ζήτησης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες. Επιπλέον, 

εξασφαλίζει την ασφαλή και µε οικονοµικό τρόπο µεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας από και προς την Πελοπόννησο, µειώνοντας τις απώλειες κατά τη 

µεταφορά. Τέλος, συνδέει ισχυρά το κέντρο παραγωγής Μεγαλόπολης µε τις 

περιοχές υψηλού φορτίου (Αττική και περιοχή Πάτρας) και συµβάλλει στην 



επίτευξη ισοβαρούς ανάπτυξης των Συστηµάτων Παραγωγής και Μεταφοράς 

στο Νότιο Σύστηµα. 

Για τις ανάγκες της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν χάρτες και στατιστικά 

δεδοµένα της περιοχής όπως: 

 

� Ορθοφωτοχάρτες και αεροφοτογραφίες 

� Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5.000  

� Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:50.000  

� Χάρτης Corine Land Cover του Οργανισµού Κτηµατολογίου και 

Χαρτογράφησης 

� Στοιχεία από Γεωτεχνικό χάρτη της Ελλάδος (ΙΓΜΕ) 

� Στοιχεία από χάρτη προστατευόµενων περιοχών (ΕΚΒΥ-ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

� Γεωγραφικά ψηφιακά δεδοµένα ορίων δήµων (ΟΤΑ) και ορίων 

οικισµών 

� Στοιχεία απογραφών πληθυσµού Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

� Μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής από Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία 

Η εκπόνηση της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έγινε από 

την ακόλουθη διεπιστηµονική οµάδα: 

• Καραµανής Κων/νος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, M.Sc. Παραγωγή και 

∆ιαχείριση Ενέργειας 

• Μουµουλίδης Νικόλαος, Ηλεκτρονικός Τεχνολόγος Μηχανικός 

• Καµπιτάκης Μύρων, ∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

• Μπαλιώτας Σωκράτης, ∆ιπλωµατούχος Τοπογράφος Μηχανικός 

• Σοφατζής Νικόλαος, ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός 

• Γεωργία Τσορβά, ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός 



Αρµόδιος για την παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρωµατικών στοιχείων όσον 

αφορά στο τµήµα του Υ/Σ, ορίζεται ο προϊστάµενος του Τοµέα Σχεδιασµού και 

Περιβάλλοντος Υ/Σ-ΚΥΤ της ∆/νσης Νέων Έργων Μεταφοράς (∆ΝΕΜ) της 

∆ΕΗ, κος Κωνσταντίνος Καραµανής και εναλλακτικά ο προϊστάµενος του 

Υποτοµέα ∆ιατάξεων και Περιβαλλοντικών Μελετών κος Νικόλαος 

Μουµουλίδης. 

Η επικοινωνία µε τους κ. Κ. Καραµανή και κ. Ν. Μουµουλίδη µπορεί να γίνει: 

 

 

Tηλεφωνικά : 210-5192468, 210-5192348 

Mε fax : 210-5126999 

Mε e-mail : k.karamanis@dei.com.gr 

  n.moumoulidis@dei.com.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 

 


