
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Η Μελέτη αφορά στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εναέριας Γραµµής 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διπλού κυκλώµατος βαρέως τύπου, µήκους 

40 περίπου Km που θα συνδέσει ηλεκτρικά τον Υ/Σ Πολυποτάµου µε το νέο Υ/Σ 

Εύβοια 7 και µε τους διάσπαρτους αιολικούς παραγωγούς της Εύβοιας µέσω 

των µελλοντικών Υ/Σ Εύβοιας 6 και Εύβοιας 7.  

Η προς µελέτη Γραµµή ακολουθεί την όδευση που παρουσιάζεται στα σχέδια 

αποσπάσµατος χάρτη ΓΥΣ 1:50.000, µε αρ. ∆ΕΗ /∆ΝΕΜ/ΤΜΓΜ 62144 Π4’, 

όπου έχει αποτυπωθεί µε ακρίβεια η τελική όδευση των Γ.Μ. 

Η όδευση που κατατίθεται για ΕΠΟ, παρουσιάζει ελάχιστη διαφοροποίηση 

από αυτή που κατατέθηκε για ΠΠΕΑ. Οι αλλαγές έγιναν ούτως ώστε να 

εξυπηρετηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η τοπική κοινωνία. Επιπλέον, οι 

διαφοροποιήσεις αυτές έγιναν µε γνώµονα την µικρότερη περιβαλλοντική 

επιβάρυνση, χρησιµοποιώντας υπάρχοντες δασικούς και αγροτικούς δρόµους. 

Το συγκεκριµένο έργο αναπτύσσεται στο γεωγραφικό διαµέρισµα της Στερεάς 

Ελλάδας και η όδευση του στο σύνολο της βρίσκεται εντός των ορίων του 

Νοµού της Εύβοιας διερχόµενη από τους ∆ήµους Καρύστου, Μαρµαρίου, και 

Στυραίων. 

Για την Εύβοια, έχει ήδη προταθεί τρόπος σύνδεσης για Αιολικά Πάρκα 

συνολικής ισχύος 260 MW περίπου, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες φάσεις 

αδειοδότησης ή υλοποίησης. Με το υφιστάµενο δίκτυο Μεταφοράς,  στην 

Εύβοια δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης της ισχύος άλλων Α/Π λόγω 

κορεσµού τόσο της µοναδικής υπάρχουσας Γραµµής Μεταφοράς 150 KV 

Αλιβέρι – Κάρυστος όσο και των Γραµµών που συνδέουν την Εύβοια µε την 

ηπειρωτική χώρα και συνεπώς απαιτούνται νέα έργα µεταφοράς για 

οποιαδήποτε επί πλέον αύξηση της διείσδυσης της αιολικής παραγωγής.  

Για την αύξηση της ικανότητας µεταφοράς έχει προγραµµατισθεί η ζεύξη 

Αττικής  - Εύβοιας µε την κατασκευή της Γ.Μ 150 KV  µεταξύ της Νέας Μάκρης 

στην Αττική και Πολυποτάµου στην Εύβοια (συµπεριλαµβανοµένων και δύο 

υποβρυχίων καλωδίων), καθώς και η αναβάθµιση της γραµµής 150 KV    

Αλιβέρι – Ψαχνά – Σχηµατάρι από Β σε 2Β (συµπεριλαµβανοµένης και της 

υποβρύχιας διάβασης Αυλίδας).  

Για την υποδοχή της ισχύος των Α/Π έχει σχεδιαστεί η κατασκευή νέων 

Γ.Μ150kV  στην Εύβοια, µια από τις οποίες είναι η αναφερόµενη, καθώς και η 



ανάπτυξη 12 νέων Υ/Σ. Τα προαναφερόµενα έργα έχουν ενταχθεί στο µέτρο 63 

του Επιχειρησιακού προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας του Γ’ ΚΠΣ.  

Η νέα γραµµή είναι διπλού κυκλώµατος, έχει δηλαδή δύο  τριφασικά 

κυκλώµατα µε εναέρια καλώδια για την µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Το 

µήκος της γραµµής είναι 40 Km περίπου και αποτελείται από δικτυωτούς 

πύργους και έχει τη δυνατότητα µεταφοράς φυσικής ισχύος 2X62 MW 

(Μεγαβάτ), µε θερµικό όριο τα 2X202 MVA υπό τάση 150kV. 

 

 
 
Τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

Συνοπτική περιγραφή του έργου 
Το έργο, που πρόκειται να κατασκευαστεί από τη ∆ΕΗ, είναι µία εναέρια 

ηλεκτρική γραµµή διπλού κυκλώµατος βαρέος τύπου, σειράς 4, σύµφωνα µε την 

υπ. αρ. 1628/21.02.05 απόφαση του ∆ΕΣΜΗΕ, υψηλής τάσης 150kV και 

αρχικού µήκους 40Km περίπου. Το ανωτέρω έργο θα συλλέγει την ηλεκτρική 

ενέργεια των διασκορπισµένων αιολικών παραγωγών και θα την προωθεί στον 

Υ/Σ Πολυποτάµου και µέσω αυτού στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς. 

Η νέα Γ.Μ., όπως αδειοδοτήθηκε, ακολουθεί την όδευση που παρουσιάζεται 

στον ενδεικτικό Χάρτη 62144Π4/1 κλίµακας 1:50.000 (Παράρτηµα 1) µε µαύρη 

γραµµή. Ενιαία για το τµήµα που παραµένει ως έχει και διακεκοµµένη για το 

τµήµα που καταργείται. Με κόκκινο χρώµα σηµειώνονται η προτεινόµενη 

παραλλαγή και οι θέσεις τοποθέτησης των ιστών. 

Μετά τη παραλλαγή, η γραµµή παραµένει στο ίδιο περίπου µήκος στα 

39,5km και αποτελείται από 110 χαλύβδινους δικτυωτούς πύργους και 10 ιστούς 

µεγάλων ανοιγµάτων εγκατεστηµένους κάθε 350m περίπου, πάνω στους 

οποίους αναρτώνται ή προσδένονται µέσω µονωτήρων τα εναέρια καλώδια. Οι 

τρείς επιπλέον ιστοί που αναφέρονται θα αντικαταστήσουν υφιστάµενους 

πυλώνες της Γ.Μ. 150kV Αλιβέρι –Κάρυστος και θα είναι ιδίας κατασκευής. 

Η Γ.Μ. 150kV θα έχει δύο τριφασικά ηλεκτρικά κυκλώµατα µε εναέρια 

καλώδια και θα έχει τηδυνατότητα µεταφοράς φυσικής ισχύος 2X62 MW 

(Μεγαβάτ), µε θερµικό όριο τα 2X202 MVA, που σύµφωνα µε την τυποποίηση 

της ∆ΕΗ, χαρακτηρίζεται ως: "∆ιπλού Κυκλώµατος Βαρέος Τύπου" (Σειρά «4»).  

 


