
Το ̟αρόν έργο αφορά την αναβάθµιση της Γ.Μ 150 KV ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

– ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ - ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α  µήκους  110 Km ̟ερί̟ου ̟ου έχει 

κατασκευασθεί και λειτουργεί α̟ό το 1963 το τµήµα Αλεξανδρού̟ολης - 

∆ιδυµότειχο και α̟ό το 1979 το τµήµα ∆ιδυµότειχο – Ορεστιάδα. 

Το συγκεκριµένο έργο ανα̟τύσσεται στο γεωγραφικό διαµέρισµα της 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και η όδευση του στο σύνολο της βρίσκεται 

εντός των ορίων του Νοµού  Έβρου. 

Σκο̟ός του εν λόγω έργου, είναι η αύξηση αξιο̟ιστίας του Συστήµατος και η 

ενδυνάµωσή του, ώστε να αντα̟οκρίνεται στις ολοένα και µεγαλύτερες 

α̟αιτήσεις φορτίων. Αυτό ε̟ιτυγχάνεται µε το κλείσιµο του βρόγχου, µεταξύ 

των ΚΥΤ Ίασµου – Αλεξανδρού̟ολης – Ορεστιάδας. Παράλληλα, µε την 

α̟ο̟εράτωση του έργου αυτού, δίνεται η δυνατότητα καλύτερης εκµετάλλευσης 

της αιολικής ενάργειας α̟ό τα ιδιωτικά Αιολικά Πάρκα της ̟εριοχής. Αυτά 

βρίσκονται βόρεια, συνδέονται στο Σύστηµα µέσω της Γ.Μ. 150KV Ίασµος – 

Ορεστιάδα και είναι του Κέρβερου, Σά̟κας, Κέχρου και Πατριάρχη. 

 Με την αναβάθµιση ε̟ιτυγχάνεται η ενίσχυση και αξιό̟ιστη τροφοδότηση µε 

ηλεκτρική ενέργεια, της ευρύτερης ̟εριοχής του έργου. Α̟ό το τέλος της 

δεκαετίας του ΄60, ̟ου κατασκευάσθηκε η συγκεκριµένη γραµµή, υ̟άρχει µία 

τεράστια αύξηση των α̟αιτήσεων σε ηλεκτρικά φορτία στον Έβρο, αύξηση ̟ου 

καλείται να αντιµετω̟ίσει η αναβάθµιση της υφιστάµενης γραµµής µεταφοράς. 

Μέχρι στιγµής, λόγω της ̟αρα̟άνω αύξησης, σε ̟ερι̟τώσεις διαταραχών, 

̟αρατηρούνται ̟ροβλήµατα χαµηλών τάσεων στην ̟εριοχή και συγκεκριµένα, 

αντιµετω̟ίζεται συχνά, α̟ώλεια του κυκλώµατος Αλεξανδρού̟ολη – 

Προβατώνας.  

Η ΓΜ 150kV θα έχει δύο τριφασικά ηλεκτρικά κυκλώµατα µε εναέρια καλώδια 

και την δυνατότητα µεταφοράς φυσικής ισχύος 2X62 MW (Μεγαβάτ), µε 

θερµικό όριο τα 2X202 MVA. Η γραµµή, α̟ό Σειρά 2 α̟λού κυκλώµατος, 

αναβαθµίζεται σε Σειρά 4, ό̟ου σύµφωνα µε την τυ̟ο̟οίηση της ∆ΕΗ, 

χαρακτηρίζεται ως :  "∆ι̟λού Κυκλώµατος Βαρέως Τύ̟ου" (Σειρά «4»). 



ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ      

Η ̟ρος αναβάθµιση Γραµµή Μεταφοράς ακολουθεί την όδευση ̟ου 

̟αρουσιάζεται στον 31027 Π4 - Χάρτη ΓΥΣ, κλ. 1:50.000, ό̟ου έχει α̟οτυ̟ωθεί 

µε ακρίβεια η όδευση της Γ.Μ., τις οδεύσεις των υφιστάµενων, υ̟ό αναβάθµιση, 

Γ.Μ. 150KV Αλεξανδρού̟ολη – ∆ιδυµότειχο – Ορεστιάδα. 

 

Λόγω του µεγάλου µήκους της Γραµµής το φυσικό και ανθρω̟ογενές 

Περιβάλλον της Περιοχής ό̟ου διέρχεται, ̟οικίλει και ̟εριγραφή αυτού 

δίνεται στα ̟αρακάτω κεφάλαια. 

    

Η όδευση της Γ.Μ. διέρχεται οριακά και σε µικρό µήκος α̟ό  ̟ροστατευόµενες 

̟εριοχές  ή ̟εριοχές φυσικού κάλλους, µε του κωδικούς GR1110002 SPA µε την 

ονοµασία ∆άσος ∆αδιάς - Σουφλί, GR1110005 pSCI  µε την ονοµασία Βουνά 

Έβρου, (̟εριοχές ταυτιζόµενες)   και  GR1110009 SPA µε την ονοµασία Νότιο 

∆ασικό σύµ̟λεγµα Έβρου,  στο ̟ρώτο τµήµα της γραµµής Αλεξανδρού̟ολης – 

∆ιδυµοτείχου.  Αναλυτική ̟εριγραφή των ειδών, αναφέρεται στο Παράρτηµα 6 

και αναλύεται στο Κεφάλαιο 6. 

 

Οι εναέριες γραµµές ηλεκτρικής ενέργειας είναι α̟ό τη φύση τους "καθαρά" 

έργα, δεδοµένου ότι, δεν εκ̟έµ̟ουν αέρια, υγρά ή στερεά α̟όβλητα ̟ου να 

µολύνουν κατά κά̟οιο τρό̟ο τον αέρα, το έδαφος ή τα νερά και δεν 

̟ροκαλούν ε̟ι̟τώσεις στην ̟ανίδα και στη χλωρίδα των ̟εριοχών α̟' ό̟ου 

διέρχονται. ∆εν έχουν ε̟ίσης καµία ανιχνεύσιµη βλαβερή ε̟ίδραση στον 

ανθρώ̟ινο οργανισµό α̟ό το µαγνητικό και ηλεκτρικό ̟εδίο ̟ου ανα̟τύσσουν 

γύρω τους τα ηλεκτροφόρα καλώδια, λόγω του µεγάλου ύψους ̟ου είναι 

εγκατεστηµένα (βλέ̟ε σχετικές µελέτες ̟αραρτήµατος 5). 

 

Μέτρα για την ̟ρόληψη και µείωση των αρνητικών ε̟ι̟τώσεων, είχαν ληφθεί 

κατά  το στάδιο της αρχικής µελέτης. Είχε καταβληθεί ιδιαίτερη ̟ροσοχή για 



την αρµονική ένταξη της Γραµµής στο ̟εριβάλλον και την α̟οµάκρυνσή της 

α̟ό οικισµούς, κατά την ̟ερίοδο της µελέτης της.  

 

Συµ̟ερασµατικά, ̟ροκύ̟τει ότι η όδευση δεν δηµιουργεί δυσµενείς 

ε̟ι̟τώσεις στο ̟εριβάλλον της ̟εριοχής, τόσο το φυσικό όσο και το 

ανθρω̟ογενές, µε δεδοµένο ότι δεν ̟ρόκειται για την κατασκευή νέας 

γραµµής, αλλά για την αναβάθµιση υφισταµένης γραµµής ̟ου έχει 

κατασκευασθεί και λειτουργεί α̟ό το 1963 το τµήµα Αλεξανδρού̟ολη – 

∆ιδυµότειχο και α̟ό το 1979, το τµήµα ∆ιδυµότειχο – Ορεστιάδα.     

 

 


