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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Χάρτες


ΣΚ-2 – Ενδεικτικός χάρτης Γ.Υ.Σ. 1:5.000 µε θέση υποσταθµού και στοιχεία
από τα όρια οικιστικών ζωνών



ΣΚ- 3 – Απόσπασµα Χάρτη Γ.Υ.Σ. µε θέση έργου (Χάρτης Προσανατολισµού
1:50.000)



ΣΚ-10 – Απόσπασµα Βροχοµετρικού Χάρτη της Ελλάδος



ΣΚ-11 – Απόσπασµα Χάρτη Χρήσεων Γης (Corine Land Cover) της ευρύτερης
περιοχής του έργου 1:50.000



ΣΚ-12 – Απόσπασµα Γεωτεχνικού Χάρτη της Ελλάδος της ευρύτερης
περιοχής του έργου 1:250.000



ΣΚ-13 – Απόσπασµα Χάρτη Φύσης (Nature 2000) της ευρύτερης περιοχής
του έργου 1:75.000



ΣΚ-14 – Χάρτης ευρύτερης περιοχής του έργου µε όρια (ΟΤΑ) δήµων και
κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Σχέδια


ΣΚ-6 – Απόσπασµα Ελληνικού ∆ιασυνδεµένου Συστήµατος Χάρτη ΜΑΣΜ
2006-2010



ΣΚ-8 – Μονογραµµικό ∆ιάγραµµα ΜΑΣΜ υποσταθµού



∆ΝΕΜ/31175 – Προβλεπόµενη ανάπτυξη Υ/Σ Χανιά ΙΙ



∆ΝΕΜ/48127– Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα Υ/Σ Χανιά ΙΙ
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∆ΝΕΜ/1489 – Ενδεικτική τοµή σκάµµατος Υπογείου καλωδίου 150kV



∆ΝΕΜ/40006 – Κλίνη εναπόθεσης µετασχηµατιστή



∆ΝΕΜ/40007 – ∆εξαµενή λαδιού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Φωτογραφική Τεκµηρίωση


Όψεις κτιρίου GIS Υ/Σ παρόµοιου έργου



Όψεις αίθουσας GIS 150kV Υ/Σ παρόµοιου έργου



Όψεις αίθουσας GIS 20kV Υ/Σ παρόµοιου έργου



Άποψη χώρου εγκατάστασης υποσταθµού (Οπτικό πεδίο Α)



Άποψη χώρου εγκατάστασης υποσταθµού (Οπτικό πεδίο Β)



Άποψη χώρου εγκατάστασης υποσταθµού (Οπτικό πεδίο Γ)



Άποψη χώρου εγκατάστασης υποσταθµού (Οπτικό πεδίο ∆)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Αποφάσεις – Αλληλογραφία Σχετική µε το
Έργο
•

Επιστολή ∆ΕΗ ∆/νση περιφέρειας Νήσων Αριθ.πρωτ. 51589/20.07.06

•

ΦΕΚ 91Α/25.4.02 Νόµος 3010

•

Απόσπασµα ΦΕΚ 1022Β/5.8.2002 Η.Π 15393/2332

•

ΦΕΚ 332Β/20.3.2003 Η.Π 11014/703/Φ104

•

Απόσπασµα ΦΕΚ 435Β/29.3.2007

•

Εγκύκλιος 17/1994/21.4.94 «Οδηγίες για την εφαρµογή διατάξεων της ΚΥΑ
69269/5387/24.10.90»

•

Επιστολή ΥΠΕΧΩ∆Ε/85819/29.3.01 µε θέµα «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
∆ΕΗ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Μαγνητικά Πεδία


ΦΕΚ 512/Β/25.4.02 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία
διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων»
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Υπουργείο Ανάπτυξης/ΕΕΑΕ/ «Έκθεση µετρήσεων των επιπέδων του
ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου στην περιοχή κοντά στον υποσταθµό
υψηλής τάσης της ∆ΕΗ στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας, Νοµού Μαγνησίας»



Υπουργείο Ανάπτυξης/ΕΕΑΕ/ «Έκθεση µετρήσεων των επιπέδων του
ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου στην περιοχή κοντά στον υποσταθµό
υψηλής τάσης της ∆ΕΗ στο ∆ήµο Φαιάκων, Νοµού Κέρκυρας»



Έκθεση του Πανεπιστηµίου Πατρών/Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών (∆.Τσανάκας – Ε.Μίµος)/ «Το ηλεκτρικό και το
µαγνητικό πεδίο στο περιβάλλον των Υ/Σ 150kV/ΜΤ υπαίθριου τύπου ως
περιβαλλοντικοί παράγοντες»



Μελέτη Πανεπιστηµίου

Πατρών/Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Τεχνολογίας Υπολογιστών (∆.Τσανάκας – Ε.Μίµος – Α.Τζινευράκης)
«Η επίδραση της απόστασης µεταξύ δύο τριφασικών συστηµάτων καλωδίων
150kV σε τριγωνική διάταξη στη µαγνητική επαγωγή».


Μετρήσεις Πυκνότητας Μαγνητικής Ροής στον Υ/Σ Οινοφύτων



Πίνακας πυκνοτήτων µαγνητικής ροής σε οικιακές συσκευές



∆ελτίο Τύπου της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας µε
συµπεράσµατα ∆ιηµερίδας, την οποία διοργάνωσε σε συνεργασία µε το
Βρετανικό Συµβούλιο και τη Γαλλική Πρεσβεία µε θέµα : «Επίδραση της µη
ιονίζουσας ακτινοβολίας στην υγεία του ανθρώπου»



Έκθεση µε τα αποτελέσµατα έρευνας που διενήργησε το Εθνικό Συµβούλιο
Ερευνών των ΗΠΑ, κατόπιν εντολής του Κογκρέσου, µε θέµα : «Μη
δυσµενείς επιδράσεις στην υγεία από έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία»



Συµπεράσµατα ∆ιεθνών και Εθνικών Οργανισµών για τα Ηλεκτροµαγνητικά
πεδία
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
Α/∆

Αεροδιακόπτης

Α/Ζ

Αποζεύκτης

ΑΗΣ

Ατµοηλεκτρικός Σταθµός

ΑΜΣ

Αυτοµετασχηµατιστής

ΒΙ.ΠΕ.

Βιοµηχανική Περιοχή

ΓΜ

Γραµµή Μεταφοράς

∆∆

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα

∆ΕΗ

∆ΜΚΜ

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας
∆ιεύθυνση Μελετών, Κατασκευών Έργων Μεταφοράς

∆ΝΕΜ

∆ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς

Ε/∆

Ελαιοδιακόπτης

ΕΕΑΕ

Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας

ΕΚΒΥ

Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων Υγρότοπων

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης

ΕΜΥ

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

ΕΣΥΕ

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

ΙΓΜΕ

Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

ΖΟΕ

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου

ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΚΥΤ

Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης

ΚΨ

Κυψέλη

Μ/Ε

Μετασχηµατιστής Έντασης

Μ/Σ

Μετασχηµατιστής

Μ/Τ

Μετασχηµατιστής Τάσης

ΜΑΣΜ

Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς

ΜΠΕ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΤ

Μέση Τάση

ΟΚΧΕ

Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

ΠΠΕ

Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΡΑΕ

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΣΚ

Σκαρίφηµα

Υ/Σ

Υποσταθµός

∆ΕΣΜΗΕ
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ΥΠΕΧΩ∆Ε

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων

ΥΤ

Υψηλή Τάση

ΦΕΚ

Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως

ANSI

American National Standards Institute

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

EC

European Community

ICNIRP

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

IRPA

International Radiation Protection Association

ISO

International Organization for Standardization

NRPB

National Radiological Protection Board

VDE

Verband Der Elektrotechnik

WHO

World Health Organization
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού πέρα από το ενδιαφέρον της για εξασφάλιση
της τεχνικής αρτιότητας, της αξιόπιστης λειτουργίας και της οικονοµικότητας των
έργων της, επιδεικνύει το ίδιο αν όχι µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την προστασία του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα που
υπάρχει για την αναζήτηση και εξασφάλιση των βέλτιστων λύσεων και συνθηκών,
ώστε οι επιπτώσεις στο περιβάλλον να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Τα κριτήρια
τεκµηρίωσης της µη προσβολής του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
από την κατασκευή των τεχνικών έργων και της εξασφάλισης των συνθηκών
αρµονικής ενσωµάτωσης των έργων σ’ αυτό, καταγράφηκαν, συστηµατοποιήθηκαν
και κωδικοποιήθηκαν µε τον Νόµο 1650/86 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.
3010/02 και τις Κ.Υ.Α.69269/5387/90, Η.Π.15393/2332/02, Η.Π.11014/703/Φ104/03
και

Κ.Υ.Α.126880/435Β/07.

Στους

παραπάνω

Νόµους

και

Αποφάσεις

προβλέφθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για τον έλεγχο από την
πολιτεία των σχετικών παραµέτρων των έργων µε σκοπό την εξαγωγή ασφαλούς
συµπεράσµατος περί της αρµονικής ή µη ενσωµάτωσης των έργων αυτών στο
περιβάλλον.
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την κατασκευή του νέου
υποσταθµού κλειστού τύπου (GIS) υποβιβασµού τάσεως από 150.000V (150kV) σε
20.000V (20kV) Χανιά ΙΙ στη ναυτική βάση της Σούδας του Νοµού Χανίων και είναι
εµπλουτισµένη µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες ώστε να
σχηµατίζεται µια πλήρης και ακριβής εικόνα του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων
που προκαλεί το έργο σ’ αυτό. Είναι εναρµονισµένη πλήρως προς τις απαιτήσεις
της νοµολογίας που αναφέρονται παραπάνω, λαµβάνοντας υπ’ όψη και όλες τις
σχετικές διαδικασίες που θεσπίσθηκαν από την πολιτεία και αποτελεί ως εκ τούτου
την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που απαιτείται για την
χορήγηση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για το υπόψη έργο.
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2 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το έργο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
είναι η κατασκευή του νέου κλειστού τύπου Υποσταθµού Υποβιβασµού Τάσης
Χανιά ΙΙ. Σύµφωνα µε το Νόµο 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/2002), την Κοινή Υπουργική
Απόφαση Κ.Η. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022Β/2002) και Κ.Υ.Α.126880 (ΦΕΚ435Β/2007),
το παραπάνω έργο κατατάσσεται στα έργα και δραστηριότητες της 10ης Οµάδας, Β
κατηγορίας, 4ης Υποκατηγορίας.
Η ονοµασία του έργου είναι: Υποσταθµός Υποβιβασµού Τάσεως 150.000
Βολτ/Μέση Τάση Χανιά ΙΙ και η συντετµηµένη ονοµασία του είναι Υ/Σ 150kV/ΜΤ
Χανιά ΙΙ (GIS).
Οι Υποσταθµοί υποβιβασµού τάσης στο Σύστηµα Μεταφοράς είναι οι απαραίτητες
εγκαταστάσεις για την τροφοδότηση µε την απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια κάθε
περιοχής. Παραλαµβάνουν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο µεταφοράς υψηλής
τάσης (150kV), µετασχηµατίζουν την τάση από υψηλή σε µέση τάση (20kV) και
διανέµουν πλέον την ενέργεια αυτή µέσω του δικτύου διανοµής στην ευρύτερη
περιφέρεια του Υποσταθµού. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αυτές, πέραν του
παραπάνω ρόλου, εξυπηρετούν και τις ανάγκες διασύνδεσης άλλων υποσταθµών
µε το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς, καθορίζοντας έτσι τη ροή του Ηλεκτρικού
ρεύµατος στο δίκτυο υψηλής τάσης και βελτιώνοντας την αξιοπιστία και την
ευστάθεια του Συστήµατος γενικότερα.
Τα έργα αυτού του είδους (Υποσταθµοί Υποβιβασµού Τάσης), επειδή απλώς
υποβιβάζουν 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 ή την χλωρίδα
της περιοχής. Επίσης τηρούνται όλα τα Εθνικά και ∆ιεθνή όρια για την προστασία
του κοινού από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, όπως προκύπτει και από τα αναλυτικά
στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 5.
Σύµφωνα µε τη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς Νήσων (ΜΑΣΜ-Ν)
2006 – 2010, η οποία εκπονείται από τη ∆ιεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων
Μεταφοράς, σε χώρο εντός της Ναυτικής Βάσης Σούδας έχει προγραµµατισθεί η
κατασκευή του νέου υποσταθµού υποβιβασµού τάσεως Χανιά ΙΙ µε έτος ένταξης στο
Σύστηµα το α΄ εξάµηνο του 2009. Η κατασκευή του έργου θα καλύψει την έντονη
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ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που έχει προκύψει στην περιοχή λόγω της µεγάλης
τουριστικής, βιοµηχανικής και οικιστικής ανάπτυξης του Νοµού Χανίων και ιδιαίτερα
της περιοχής του Ακρωτηρίου. Επιπλέον, θα αναβαθµίσει την ποιότητα και τη
σταθερότητα της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές µέσης και
χαµηλής τάσης της ευρύτερης περιοχής του νοµού.
Για την ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου χώρου κατασκευής του υποσταθµού,
καθώς και για την καλύτερη ενσωµάτωση του έργου στο περιβάλλον, προτείνεται η
κατασκευή κλειστού τύπου υποσταθµού GIS (Gas Insulated Substation), ο οποίος
θα συνδεθεί µε το δίκτυο των 150 kV αποκλειστικά µέσω υπογείων καλωδίων. Οι
υποσταθµοί τεχνολογίας GIS διαφέρουν από τους συµβατικούς υποσταθµούς ως
προς το ότι τα υπό υψηλή τάση τµήµατά τους βρίσκονται εντός κτιρίου ελέγχου.
Για τις ανάγκες της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν χάρτες και στατιστικά δεδοµένα της
περιοχής:


Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:50.000



Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5.000



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 και κοινοτήτων (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

•

Νάκου Γιάννα, ∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, M.Sc. Παραγωγή
και ∆ιαχείριση Ενέργειας
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•

Μπαλιώτας Σωκράτης, ∆ιπλωµατούχος Τοπογράφος Μηχανικός

•

Σοφατζής Νικόλαος, ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός

•

Γεωργία Τσορβά, ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός

Αρµόδιος για την παροχή οποιασδήποτε διευκρινίσεως ή συµπληρωµατικού
στοιχείου ορίζεται ο προϊστάµενος του Τοµέα Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος
Υποσταθµών και Κέντρων Υψηλής 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
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3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3.1 Σκοπιµότητα
Η ευρύτερη διάδοση του ηλεκτρισµού στις σύγχρονες κοινωνίες τον εικοστό αιώνα
είχε σαν αποτέλεσµα, η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να θεωρείται
πλέον αγαθό πρώτης ανάγκης. Το παραπάνω γεγονός αντικατοπτρίζεται και στο
ν.2773/99, ο οποίος αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
τη ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και που αναφέρει ότι η παραγωγή,
µεταφορά, διανοµή και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική Επικράτεια
αποτελούν υπηρεσίες και δραστηριότητες κοινής ωφέλειας.
Οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας µας αυξάνουν µε υψηλούς ρυθµούς και τα
τελευταία χρόνια η µέση ετήσια αύξηση της κατανάλωσης είναι της τάξεως του 4%.
Παρακάτω παρατίθενται πίνακας και διάγραµµα, όπου φαίνεται η υψηλή αύξηση της
ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο.
Πίνακας 1 Κατανάλωση Ανά Κάτοικο τα τελευταία 50 έτη (σε kWh)
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2001

2002

2003

88

265

976

2.106

2.923

4.113

4.227

4.409

4.598

∆ιάγραµµα 1 Ετήσια Κατανάλωση Ανά Κάτοικο τα τελευταία 10 έτη (σε kWh)
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Για να γίνει δυνατή η ικανοποίηση των αναγκών αυτών, αλλά και να θωρακιστεί η
αξιοπιστία του υπάρχοντος Συστήµατος Μεταφοράς, η ∆ΕΗ στα πλαίσια της
υποχρέωσής της για κάλυψη των αναγκών µε ηλεκτρική ενέργεια της χώρας,
προχωρά στην κατασκευή νέων υποδοµών παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Μέχρι σήµερα η ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου Χανίων, αλλά και το βόρειο
τµήµα του νοµού Χανίων, τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια από τον Υ/Σ Χανιά Ι,
που λειτουργεί εντός του χώρου των εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού σταθµού
παραγωγής Χανίων. Τα τελευταία έτη η συγκεκριµένη περιοχή παρουσιάζει πολύ
µεγάλη οικιστική, τουριστική και βιοµηχανική ανάπτυξη µε αποτέλεσµα τα ζητούµενα
ηλεκτρικά φορτία να αυξάνονται ραγδαία, ενώ εκτιµάται ότι η αυξητική τάση των
φορτίων θα γίνει µεγαλύτερη τα επόµενα έτη.
Ήδη στην περιοχή είναι εγκατεστηµένες µεγάλες και κρίσιµες ενεργειακά µονάδες,
όπως Στρατιωτικές Βάσεις, Αεροδρόµιο, Πολυτεχνείο, Βιολογικός καθαρισµός και
πλήθος άλλων βιοµηχανιών, πολλές από τις οποίες (ανάµεσα σε αυτές και ο
Ναύσταθµος Σούδας) έχουν ήδη ζητήσει την επαύξηση της παρεχόµενης ισχύος,
ενώ υπάρχει και πλήθος αιτήσεων από νεοανεγειρόµενες µονάδες να συνδεθούν
στο δίκτυο.
Η κάλυψη των νέων αυτών φορτίων από τον υπάρχοντα Υποσταθµό Χανίων είναι
αδύνατη, διότι αφ΄ ενός µεν µε τη συνεχή αύξηση της ζήτησης στην ευρύτερη
περιοχή η ικανότητα του υποσταθµού εξαντλείται και αφ΄ ετέρου, οι υφιστάµενες
γραµµές διανοµής έχουν ήδη κορεσθεί και δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τα επί
πλέον φορτία.
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας στον οποίο φαίνεται η εξέλιξη των φορτίων στον
Υ/Σ Χανίων.
Πίνακας 2 – Εξέλιξη φορτίων Υ/Σ Χανιά Ι
2006

2007

2008

2009

2010

Συµµετοχή Υ/Σ κατά το θερινό
Μέγιστο Συστήµατος (MW)

75.2

78.6

81.7

60.5

63.0

Συµµετοχή Υ/Σ στο Ελάχιστο
Συστήµατος (MW)

23.6

24.9

26.3

20.3

21.3

Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τις παρατεταµένες περιόδους καύσωνα των
θερινών µηνών έχουν καταστήσει την περιοχή των Χανίων µία από τις κρισιµότερες
περιοχές από άποψη επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Κρήτη.
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Για το λόγο αυτό, στη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς Νήσων
(ΜΑΣΜ-Ν) 2006-2010, που εκπονείται από τη ∆ιεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων
Μεταφοράς,

έχει

προγραµµατισθεί

η

κατασκευή

του

νέου

υποσταθµού

υποβιβασµού τάσεως Χανιά ΙΙ µε έτος ένταξης στο Σύστηµα το α’ εξάµηνο του 2009.
Η ανάπτυξη του υποσταθµού θα γίνει εντός των ορίων της Ναυτικής Βάσης Σούδας
σε χώρο ο οποίος θα παραχωρηθεί στη ∆ΕΗ για το σκοπό αυτό από το ΓΕΝ.
Για την ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου χώρου κατασκευής του υποσταθµού και
για την καλύτερη ενσωµάτωσή του στο περιβάλλον, προτάθηκε η κατασκευή
κλειστού τύπου υποσταθµού GIS (Gas Insulated Substation), ο οποίος θα
συνδεθεί µε το δίκτυο των 150 kV αποκλειστικά µέσω υπογείων καλωδίων. Οι
υποσταθµοί τεχνολογίας GIS διαφέρουν από τους συµβατικούς υποσταθµούς ως
προς το ότι τα υπό υψηλή τάση τµήµατά τους περικλείονται σε στεγανά γειωµένα
µεταλλικά δοχεία που εγκαθίστανται εντός του κτιρίου ελέγχου.
Η κατασκευή του Υ/Σ Χανιά ΙΙ θα συµβάλλει στα παρακάτω ωφέλιµα αποτελέσµατα:


Θα εξασφαλίσει την αξιόπιστη τροφοδότηση της Ναυτικής Βάσης και των
νέων βιοµηχανικών και τουριστικών µονάδων στην περιοχή του Ακρωτηρίου
επιτρέποντας έτσι την περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής.



Θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα για την οµαλή και µε οικονοµικό τρόπο
απορρόφηση από τους καταναλωτές του Νοµού Χανίων της παραγόµενης
ηλεκτρικής ενέργειας του πετρελαϊκού σταθµού Χανίων.



Θα εξασφαλίσει την αξιόπιστη τροφοδότηση των νέων τουριστικών και
βιοµηχανικών µονάδων της περιοχής των Χανίων και του Ακρωτηρίου και θα
επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.



Θα αναβαθµίσει την αξιοπιστία και την ποιότητα της παρεχόµενης ενέργειας
στους καταναλωτές µέσης και χαµηλής τάσης της περιοχής ευθύνης του Υ/Σ
Χανιά Ι λόγω της αποφόρτισης των δικτύων Μέσης Τάσης του Υποσταθµού,
µε συνέπεια τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.



Θα συµβάλλει στη µείωση των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας που
υπάρχουν λόγω του µεγάλου µήκους των γραµµών Μέσης Τάσης µε
αντίστοιχο οικονοµικό όφελος για την Εθνική Οικονοµία.
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι η κατασκευή του έργου κρίνεται επείγουσα δεδοµένου ότι η
δυνατότητα κάλυψης των αναγκών από τον υφιστάµενο Υποσταθµό Χανιά Ι έχει
πλέον εξαντληθεί µε ορατό τον κίνδυνο αδυναµίας τροφοδοσίας νέων καταναλωτών.
Στο Παράρτηµα 4 περιλαµβάνεται επιστολή της Περιφέρειας Νήσων, όπου
αναφέρεται η κρισιµότητα του έργου.

3.2 Οικονοµικά Στοιχεία Έργου
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα οικονοµικά στοιχεία για το εν λόγω
έργο. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζεται το Προϋπολογιστικό Κόστος του έργου,
όσον αφορά τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού, τα Ηλεκτροµηχανολογικά έργα και τα
έργα Αποκατάστασης και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Προϋπολογιστικό
Κόστος
έργου σε Ευρώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ
1. Έργα Πολιτικού Μηχανικού
α)Χωµατουργικές εργασίες, βάσεις ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού,
υπογείων καναλιών, διελεύσεως καλωδίων, αποστράγγιση γηπέδου
β)Κτιριακές εγκαταστάσεις, εσωτερικοί δρόµοι προσπελάσεως
γ)Περιφράξεις

1.600.000 €

2. Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά
α)Εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού
β)∆οκιµές, παραλαβή υποσταθµού

5.850.000 €

3. Έργα αποκατάστασης και προστασίας Περιβάλλοντος
α)∆ιαµορφώσεις χώρων
β)∆ενδροφυτεύσεις, σύστηµα αυτοµάτου ποτίσµατος

50.000 €
7.500.000 €

Σύνολο
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4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1 Γεωγραφική θέση, µέγεθος και διοικητική υπαγωγή έργου
Η θέση εγκατάστασης του νέου Υ/Σ Χανιά ΙΙ βρίσκεται σε απόσταση 4,5 περίπου
χιλιοµέτρων νοτιοανατολικά του κέντρου της πόλης των Χανίων, εντός των ορίων
της ναυτικής βάσης της Σούδας.
Η περιοχή είναι εκτός σχεδίου και ανήκει διοικητικά στην κτηµατική περιφέρεια του
∆ήµου Ακρωτηρίου, ∆.∆. Κουνουπιδιάνων του Νοµού Χανίων. Η έκταση είναι
ιδιοκτησίας του ΓΕΝ – Ναυτική Βάση Σούδας και η ακριβής θέση του έργου φαίνεται
στους χάρτες προσανατολισµού 1:5.000 (ΣΚ-2) και 1:50.000 (ΣΚ-3) του
Παραρτήµατος 1.
Η έκταση στην οποία θα εγκατασταθεί ο Υποσταθµός έχει συνολικό εµβαδόν
9.849,10 τ.µ και αποτελείται από δύο τµήµατα που ανήκουν στο Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού (9729.86 τ.µ) και το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (119.24 τ.µ) και θα
παραχωρηθούν στη ∆ΕΗ για την κατασκευή του εν λόγω έργου. Τα ακριβή όρια των
ιδιοκτησιών

φαίνονται

στο

κτηµατολογικό

διάγραµµα

∆ΝΕΜ/48127,

που

περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 2.

4.2 Περιγραφή έργου
Ο υπόψη Υποσταθµός θα συνδεθεί µε το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς και θα
τροφοδοτηθεί µε την απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια από την υπάρχουσα Γραµµή
Μεταφοράς (ΓΜ 150kV) Χανιά-Λινοπεράµατα, η οποία διέρχεται σε απόσταση
2800µ από το χώρο του Υποσταθµού και καταλήγει στον Υ/Σ Χανίων. Η παραπάνω
Γραµµή Μεταφοράς 150kV θα διακοπεί εντός του χώρου του Υποσταθµού Χανιά Ι
και στο σηµείο τοµής θα εγκατασταθεί ο τερµατικός εξοπλισµός υπογειοποίησης
των δύο τµηµάτων της Γραµµής (Τερµατικό 150kV).
Στον τερµατικό εξοπλισµό θα συνδεθούν δύο υπόγεια καλώδια 150kV, τα οποία θα
υπογειοποιηθούν σε βάθος 1,80µ και θα οδεύσουν προς το νέο Υ/Σ Χανιά ΙΙ
ακολουθώντας το υφιστάµενο οδικό δίκτυο της περιοχής. Στο Παράρτηµα 2
περιλαµβάνεται ενδεικτικό σχέδιο τοµής του τυπικού σκάµµατος υπογείου καλωδίου
150kV.
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Τα υπόγεια καλώδια θα εισέλθουν στον Υ/Σ Χανιά ΙΙ και θα συνδεθούν σε δύο
κυψέλες καλωδιακών Γραµµών Μεταφοράς 150kV. Οι παραπάνω κυψέλες είναι
κλειστού τύπου (GIS) και είναι εξοπλισµένες µε διακόπτες ισχύος, αποζεύκτες και
διατάξεις µετρήσεως τάσεως και εντάσεως. ∆ιαθέτουν επίσης πλήρη συγκροτήµατα
προστασιών για την ανίχνευση σφαλµάτων και έχουν τη δυνατότητα να θέτουν
εκτός λειτουργίας τους διακόπτες ισχύος σε περίπτωση σφάλµατος διακόπτοντας
έτσι την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς τον Υποσταθµό.
Μέσω των παραπάνω κυψελών η ηλεκτρική ενέργεια µεταφέρεται από τα υπόγεια
καλώδια 150kV στους ζυγούς 150kV, οι οποίοι είναι επίσης κλειστού τύπου και από
εκεί στους µετασχηµατιστές ισχύος, οι οποίοι υποβιβάζουν την τάση από 150kV στα
20kV.
Στην πλήρη του ανάπτυξη ο Υ/Σ Χανιά ΙΙ θα έχει τρεις µετασχηµατιστές
υποβιβασµού τάσεως 150/20kV 40/50MVA.
Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας, της σωστής λειτουργίας και της προστασίας
των Μετασχηµατιστών Υποβιβασµού τάσεως που είναι τα κυριότερα µηχανήµατα
του υποσταθµού, εγκαθίστανται για κάθε έναν από τους µετασχηµατιστές ένας
τριπολικός διακόπτης ισχύος, ένας τριπολικός αποζεύκτης, µετασχηµατιστές
έντασης και τάσης και διατάξεις αυτόµατης ρύθµισης τάσης (ενσωµατωµένες στον
Μ/Σ).
Από τους µετασχηµατιστές ισχύος η ηλεκτρική ενέργεια µετασχηµατισµένη πλέον σε
ενέργεια τάσεως 20kV, µέσω υπογείων καλωδίων, µεταφέρεται στους ζυγούς 20kV
που είναι και αυτοί εγκατεστηµένοι µέσα στο κτίριο ελέγχου και από εκεί στις
κυψέλες αναχωρήσεως Μέσης Τάσης 20kV για να προωθηθεί στην κατανάλωση.
Οι κυψέλες Μέσης Τάσης 20kV είναι, ουσιαστικά, κλειστοί µεταλλοενδεδυµένοι
πίνακες µέσης τάσεως διαστάσεων περίπου 1 x 2,1 x 2,3 µέτρα και περιλαµβάνουν
όλο τον εξοπλισµό ισχύος ελέγχου και προστασίας που εγκαθίστανται µέσα στο
κτίριο ελέγχου.
Για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στους
καταναλωτές Μέσης Τάσης και Χαµηλής Τάσης θα εγκατασταθεί στην πλευρά των
20kV µια συστοιχία πυκνωτών αντισταθµίσεως 20kV/12MVAR, ενώ υπάρχει
πρόβλεψη

για

την

εγκατάσταση

δυο

αντισταθµίσεως 20kV.
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Για την ελαχιστοποίηση της απαιτούµενης έκτασης κατασκευής του έργου, καθώς
και τον περιορισµό της αισθητικής όχλησης που τυχόν αυτό θα επιφέρει, προτείνεται
η κατασκευή κλειστού υποσταθµού τύπου GIS (Gas Insulated Substation). Ο
κλειστός αυτός τύπος υποσταθµού επιλέχθηκε κυρίως για τη βέλτιστη αισθητική
παρουσίαση, δεδοµένου ότι όλος ο εξοπλισµός των 150kV και 20kV εγκαθίσταται
εντός κτιρίου.
Επιπλέον, ο κλειστού τύπου υποσταθµός (GIS) παρέχει και τα παρακάτω
πλεονεκτήµατα:
•

Η χρήση του αερίου SF6 ως µονωτικό υλικό µειώνει κατά πολύ τις διαστάσεις
του υποσταθµού, έτσι ώστε να απαιτείται σηµαντικά µικρότερος χώρος για
την εγκατάστασή του.

•

Επειδή ο υποσταθµός αναπτύσσεται µέσα σε κλειστό χώρο (κτίριο)
βελτιώνεται η αξιοπιστία του.

•

Στον υποσταθµό όλα τα υπό τάση στοιχεία φέρουν µεταλλικό γειωµένο
περίβληµα, µε αποτέλεσµα το ηλεκτρικό πεδίο να είναι µηδενικό.

•

∆εν απαιτείται τόσο συχνή συντήρηση όπως για έναν υπαίθριο υποσταθµό.

Το µειονέκτηµά του είναι το υψηλό κόστος, που φτάνει 2,5-3 φορές περίπου το
κόστος ενός Υποσταθµού υπαίθριου τύπου.
Στο Παράρτηµα 3 περιλαµβάνονται σειρά φωτογραφιών από τον Υ/Σ Ολυµπιακού
χωριού, ο οποίος είναι κλειστού τύπου GIS, παρόµοιος µε τον υπό µελέτη Υ/Σ Χανιά
ΙΙ. Για την πρόσβαση στον Υποσταθµό θα κατασκευασθεί δρόµος προσπέλασης 50
περίπου µέτρων και πλάτους 4 µέτρων εντός του χώρου της Ναυτικής Βάσης, όπως
φαίνεται και στο κτηµατολογικό διάγραµµα ∆ΝΕΜ/48127.
Σε όλο το χώρο του Υποσταθµού για την ασφαλή λειτουργία του, αλλά και για την
ασφάλεια του προσωπικού, θα εγκατασταθεί κατάλληλο δίκτυο γειώσεως όπως
επιβάλλεται από τους κανονισµούς. Όλος ο χώρος του υποσταθµού θα φωτισθεί για
µεγαλύτερη ασφάλεια µε κατάλληλα φωτιστικά σώµατα τοποθετηµένα σε στύλους
από οπλισµένο σκυρόδεµα. Στο Παράρτηµα 2 περιλαµβάνονται το σχέδιο ΣΚ-8 µε
το µονογραµµικό διάγραµµα του Υ/Σ Χανιά ΙΙ, καθώς και το σχέδιο ∆ΝΕΜ/31175 µε
την προβλεπόµενη ανάπτυξη του Υποσταθµού.
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4.3 Εργασίες Κατασκευής του Έργου
Για την εγκατάσταση του εξοπλισµού, που περιγράφηκε παραπάνω, είναι
απαραίτητο να διενεργηθούν µέσα στο γήπεδο του υποσταθµού, τηρουµένων όλων
των πολεοδοµικών διατάξεων που ισχύουν στην περιοχή οι παρακάτω κατηγορίες
δοµικών έργων :
•

Χωµατουργικές εργασίες για την οριζοντίωση του τµήµατος του γηπέδου στο
ποίο θα αναπτυχθεί το έργο, καθώς και των αντίστοιχων τοίχων αντιστήριξης
και των πρανών που θα δηµιουργηθούν.

•

Περίφραξη του χώρου του γηπέδου µε δικτυωτό σύρµα ύψους 2,5µ. µε
µεταλλικούς ορθοστάτες και αντηρίδες ώστε να µην είναι δυνατή η
πρόσβαση ανθρώπων και ζώων στο χώρο του υποσταθµού.

•

Κατασκευή δρόµων προσπελάσεως 50µ εντός του χώρου της Ναυτικής
βάσης, καθώς και δρόµων κυκλοφορίας του υποσταθµού.

•

Κατασκευή βάσεων ικριωµάτων ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού από
σκυρόδεµα, καθώς και κανάλια διελεύσεως υπογείων καλωδίων.

•

Κατασκευή του δικτύου γειώσεως.

•

Κατασκευή του κτιρίου GIS διαστάσεων 40 x 27µ. περίπου για την
εγκατάσταση του εξοπλισµού. Οι ακριβείς διαστάσεις του κτιρίου GIS ίσως
διαφοροποιηθούν ελάχιστα κατά το τελικό στάδιο της µελέτης.

•

Περιµετρικά του υποσταθµού και όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό θα γίνει
δενδροφύτευση µε δένδρα υψηλής και µεσαίας ανάπτυξης, κατάλληλα για το
κλίµα και τη µορφολογία της περιοχής.

Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών µπορούν να αποµακρύνονται εκτός ορίων του
έργου σε νόµιµα χωροθετηµένες περιοχές ανεξαρτήτου αποστάσεως. Μετά το
πέρας των εργασιών των δοµικών έργων θα ακολουθήσει η ανέγερση και η θέση σε
λειτουργία

του

ηλεκτροµηχανολογικού

εξοπλισµού

τηρουµένων

των

ορίων

ασφαλείας που επιβάλλονται από τους κανονισµούς για την ασφαλή λειτουργία των
εγκαταστάσεων αυτού του είδους.
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4.4
4.4.1

Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές Μετασχηµατιστών Ισχύος

Xαρακτηριστικά Συστήµατος 150kV
•

Tριφασικό σύστηµα, 50 περιόδων ανά δευτερόλεπτο.

•

Ονοµαστική τάση

:

150kV

•

Μέγιστη τάση

:

170kV

•

Κρουστική τάση (1,2/50 µs)

:

750kV

•

Στάθµη τριφασικού βραχυκυκλώµατος

:

30kΑ στα 170kV

Τύπος Ψύξεως
ΟA/FA, Φυσική κυκλοφορία ελαίου - αέρος/µε ανεµιστήρες.
Ονοµαστική Ισχύς

Υπερύψωση Θερµοκρασίας οC
(40οC µεγ. περιβάλλοντος, 30οC µέση
θερµοκρασία 24ώρου)

kVA

Ψύξη

συνεχής λειτουργία
40.000

Φυσική

55οC
(µέση µετρούµενη µε αντίσταση)

50.000

Με ανεµιστήρες

55οC
(µέση µετρούµενη µε αντίσταση)

Oνοµαστικές Τάσεις και Συνδέσεις Τυλιγµάτων
Ονοµαστικές Τάσεις
τυλιγµάτων & λήψεων
Ονοµαστική Ισχύς kVA

Υψηλή τάση
( H ) σε Volts
40.000

Ονοµαστική Πολική Τάση

150.000

Μέση τάση
( M ) σε Volts
40.000
15.750 σε κενή λειτουργία
21.000 σε κενή λειτουργία

Φασική Τάση
(σε λειτουργία αστέρα)
Σύνδεση

9.100 και 12.120
Τρίγωνο
20
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Κλάση Μονώσεως (kV)

Γραµ.

Ουδέτερος

Γραµ.

Ουδέτερος

των τυλιγµάτων

161

---

25

25

των µονωτήρων
διελεύσεως

161

---

25

25

Οι µετασχηµατιστές πρέπει να έχουν δυνατότητα υπερτάσεως 10% εν κενώ και 5%
πάνω από την ονοµαστική τάση δευτερεύοντος υπό ονοµαστικά kVA, χωρίς
ανύψωση της θερµοκρασίας πάνω από το επιτρεπόµενο όριο (συντελεστής ισχύος
80% και άνω).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΜΕ (17) ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ( OLTC )

‘Αλλες τάσεις (λήψεις)
στην ονοµαστική ισχύ.
Ρύθµιση τάσεως
+ 7,5%
150kV
- 12,5%
µε βήµατα 1,25%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

161.250
159.375
157.500
155.625
153.750
151.875
150.000
148.125
146.250
144.375
142.500
140.625
138.750
136.875
135.000
133.125
131.250

21.000 V
ή
15.750 V
σε κενή λειτουργία

Μηχανισµός Αλλαγής Λήψεων σε Κενή Λειτουργία
Ο Μ/Σ ισχύος θα είναι εφοδιασµένος εκτός από τον µηχανισµό αλλαγής λήψεων µε
φορτίο, µε χειροκίνητο µηχανισµό αλλαγής λήψεων χωρίς φορτίο, για να δίνει κατά
βούληση δύο ονοµαστικές τάσεις χαµηλής τάσεως, δηλαδή 15,75kV και 21kV. Ο
µηχανισµός αλλαγής λήψεων χωρίς φορτίο νοείται για λειτουργία "εκτός τάσεως".
Τύπος Πυρήνα Μετασχηµατιστή
Πυρήνας από τρία (3) σκέλη.
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Γωνιακή Μετατόπιση και Απαιτήσεις ∆ιατάξεως
Η γωνιακή µετατόπιση θα είναι σύµφωνη µε το παρακάτω σχήµα, δηλ. Οµάδα
ζεύξης Dyn1. H Yψηλή Tάση θα προηγείται της Χαµηλής Τάσης µε διανυσµατική
διαφορά 30ο. Η διάταξη του Μ/Σ θα πρέπει επίσης να είναι ως φαίνεται παρακάτω :

Στάθµη Θορύβου
Οι Μ/Σ θα πρέπει να έχουν στάθµη θορύβου ακουστικής συχνότητας που δεν θα
υπερβαίνει τις τιµές της τελευταίας έκδοσης του Κανονισµού ΝΕΜΑ TR-1.
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Τάση Βραχυκυκλώσεως
Η τάση βραχυκυκλώσεως µεταξύ τυλιγµάτων Υ.Τ. και τυλιγµάτων Χ.Τ. πρέπει να
µην είναι µικρότερη από 15.2% στα 40.000kVA σε οποιαδήποτε λήψη του
µηχανισµού αλλαγής λήψεων µε φορτίο (Ο.L.Τ.C.).
Ρεύµα Κενής Λειτουργίας
Το ρεύµα κενής λειτουργίας πρέπει να είναι εναρµονισµένο µε την οικονοµική
σχεδίαση. Το επί τοις εκατό ρεύµα κενής λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
12 φορές τις επί τοις εκατό προδιαγραφόµενες απώλειες κενής λειτουργίας µε
συνθήκες ηµιτονοειδούς διεγέρσεως σε ονοµαστική τάση και συχνότητα.
Επίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει 2 ½ φορές την παραπάνω τιµή σε ονοµαστική
συχνότητα και τάση 110% της ονοµαστικής τάσεως.
Μηχανισµός Αλλαγής Λήψεων
Μηχανισµός αλλαγής λήψεων µε φορτίο (Ο.L.T.C.) τύπου αντιστάσεων µε
µεταγωγικούς διακόπτες, επιλογικούς διακόπτες και διακόπτες αναστροφής, για
ρύθµιση της τάσεως από +7,5% έως -12,5% σε βήµατα του 1,25% ή µικρότερα. Ο
µηχανισµός αλλαγής λήψεων (Ο.L.T.C.) θα είναι στην πλευρά της υψηλής τάσεως
του µετασχηµατιστού. Οι µεταγωγικοί διακόπτες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε
ιδιαίτερο δοχείο λαδιού.
Ο µηχανισµός της αλλαγής λήψεων µε φορτίο θα είναι ηλεκτροκίνητος, θα ελέγχεται
µε αυτόµατο σύστηµα ελέγχου για την µεταβολή της σχέσεως µετασχηµατιστού µε
φορτίο, θα παραδοθεί από τον προµηθευτή και θα περιλαµβάνει τους απαραίτητους
Μ/Σ εντάσεως, ηλεκτρονόµους ρυθµίσεως της τάσεως, αντισταθµιστή πτώσεως
τάσεως γραµµών κλπ.
∆ιαθέσιµη τάση Σ.Ρ. : 110V
∆ιαθέσιµη τάση τροφοδοσίας: Μ/Σ τάσεως 15.000 / 100V

50Hz

20.000 / 100V

50Hz
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Η διάταξη αντισταθµίσεως της πτώσης τάσεως γραµµής θα έχει δύο στοιχεία Χ και
R για αντιστάθµιση της επαγωγικής και ωµικής αντίστασης. Τα δύο αυτά στοιχεία θα
πρέπει να είναι ρυθµιζόµενα για να επιτυγχάνονται τιµές που θα αντιστοιχούν στη
πτώση στις πρωτεύουσες γραµµές διανοµής 20kV ή 15kV.
Για την αποφυγή υπερβολικά συχνής λειτουργίας του µηχανισµού Ο.L.T.C. είναι
απαραίτητο να είναι εφοδιασµένος µε ένα ηλεκτρονόµο χρονικής καθυστερήσεως µε
δυνατότητα ρυθµίσεως από 10 έως 100 δευτερόλεπτα. Το σύστηµα ελέγχου πρέπει
να εφοδιαστεί µε βηµατική συσκευή για να εξασφαλίζεται η αλλαγή κατά µιά µόνο
θέση ακόµα και αν οι διακόπτες ελέγχου κρατούνται συνεχώς στη θέση "ΕΝΤΟΣ".
Ο µηχανισµός αλλαγής λήψεων µε φορτίο θα πρέπει να εφοδιαστεί µε βοηθητικές
επαφές για τηλένδειξη καθώς επίσης και µε ένα απαριθµητή λειτουργιών. Πρέπει να
ληφθεί φροντίδα για ένα µεταγωγέα σε αντίστοιχο πίνακα, το ελάχιστο τριών (3)
θέσεων δηλαδή : α) Εκτός, β) Αυτόµατη ρύθµιση τάσεως υπό φορτίο, γ) Χειροκίνητη
ρύθµιση τάσεως από απόσταση - επιτόπια.
Ο κινητήρας του µηχανισµού αλλαγής λήψεων θα τροφοδοτείται µε τριφασική τάση
220/380V 50Hz. O κινητήρας και ο µηχανισµός αλλαγής λήψεων θα προστατεύεται
από υπερφορτίσεις, έλλειψη τάσεως και απώλειας µιας φάσεως, µε αυτόµατο
διακόπτη.
•

Ο µηχανισµός αλλαγής λήψεων µε φορτίο θα προστατεύεται µε κατάλληλο
αντισεισµικό ηλεκτρονόµο "BUCHHOLZ".

•

Σε περίπτωση απότοµης διακοπής της τροφοδοσίας του κινητήρα ο
µεταγωγέας δεν πρέπει να µένει µεταξύ δύο θέσεων.

'Oλοι οι ηλεκτρονόµοι, διακόπτες, ασφάλειες κλπ. του "Ο.L.T.C." θα τοποθετηθούν
σε πίνακα ελέγχου υπαίθριου τύπου εγκατεστηµένου στον µετασχηµατιστή.
Πρέπει να προβλεφθεί µέσα στον πίνακα µία αντίσταση θερµάνσεως ελεγχόµενη µε
θερµοστάτη η οποία θα τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενη τάση 220V.
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Ικανότητα Υπερτάσεως
Ο µετασχηµατιστής θα έχει ικανότητα υπερτάσεως χωρίς φορτίο 10% και 5% πάνω
από την ονοµαστική τάση του δευτερεύοντος µε τα ονοµαστικά kVA χωρίς
υπέρβαση του ορίου θερµοκρασίας, µε συντελεστή ισχύος φορτίου 80% ή
υψηλότερο.
Εξοπλισµός Ελέγχου Θερµοκρασίας Τυλίγµατος
Ο παρακάτω εξοπλισµός ελέγχου θερµοκρασίας τυλίγµατος θα πρέπει να
παραδοθεί µαζί µε τον µετασχηµατιστή.
‘Ένας ηλεκτρονόµος θερµικού οµοιώµατος, τύπου ΑΚΜ , τροφοδοτούµενος από ένα
µετασχηµατιστή εντάσεως του µονωτήρα Χ3 της χαµηλής τάσεως απoτελούµενος
από ένα πηνίο θερµάνσεως και ένα θερµόµετρο ενδεικτικού τύπου µε ένδειξη
µεγίστης τιµής µε δύο φυσικά ανοικτές ρυθµιζόµενες επαφές κατ' ελάχιστον, µια για
την εκκίνηση των ανεµιστήρων και µια για την απόζευξη.
‘Ένας ηλεκτρονόµος θερµικού οµοιώµατος, τύπου ΑΚΜ , τροφοδοτούµενος από ένα
µετασχηµατιστή

εντάσεως

του

µονωτήρα

Χ1

της

χαµηλής

τάσεως

και

αποτελούµενος από ένα πηνίο θερµάνσεως και ένα θερµόµετρο ενδεικτικού τύπου
µε ένδειξη µεγίστης τιµής και τουλάχιστον µε δύο κανονικά ανοικτές ρυθµιζόµενες
επαφές, µία για σήµανση και µία για απόζευξη.
Η θερµική σταθερά των παραπάνω ηλεκτρονόµων θερµικού οµοιώµατος πρέπει να
αντιστοιχεί στην θερµική χρονική σταθερά του µετασχηµατιστή.
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Ορυκτέλαια

2

2

a) Corresponding viscosity values at 20 °C are approximately 40 mm /s for Class I oil, 25 mm /s for Class II oil and 6
2
mm /s
for Classe III oil.
b) In certain countries, a flash point higher than 100 °C is normally required due to legal or safety regulations.
c) A maximum limit for density is specified in the attempt of minimizing the risk of ice crystals floating in the oil
where
oil-insulated equipment is exposed to very low temperatures,
d) No requirement for interfacial tension is included in this specification. However, in some countries, it is usual
for
3
standards to specify a minimum value, in this case the interfacial tension should be not less than 40 * 10- N/m.
e) No requirement for water content on delivery is included as it is usual in most applications to process the otl
before use.
However, in some countries, it is usual for standards to specify maximum water content on delivery, in this case the
water
content should be less than 30 mg/kg in bulk delivery and less than 40 mg/kg in drum delivery.
f) No antioxidant shall be included in uninhibited oils (see also the note in Sub-clause 2.4).
g) The determinations on the oxidized oil are limited to the neutralization value and to the sludge; however in
certain
countries it is usual to determine also the dielectric dissipation factor. In this case the maximum value of the
dielectric
dissipation factor will be established by agreement between purchaser and supplier.
h) This test is only required when the oil sample taken on delivery shows breakdown voltage less than 30 kV and it is
desired to show that contaminants may be effectively removed by a relatively mild treatment.
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5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΣΗΣ
Η επιλογή της θέσης κατασκευής των υποσταθµών υποβιβασµού και των Έργων
Μεταφοράς γενικότερα γίνεται ύστερα από αλλεπάλληλες έρευνες στην περιοχή
ενδιαφέροντος και µε γνώµονα τα παρακάτω κριτήρια

•

Να µη βρίσκεται εντός προστατευόµενων περιοχών ή πλησίον γνωστών
αρχαιολογικών χώρων.

•

Να βρίσκεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο κέντρο βάρους των
φορτίων της περιοχής ώστε να αποφευχθεί η κατασκευή µεγάλου µήκους
γραµµών διανοµής.

•

Να βρίσκεται σε θέση κατάλληλη για τη σύνδεση µε τις Γραµµές
Μεταφοράς 150kV, από τις οποίες και θα τροφοδοτηθεί.

•

Να βρίσκεται κοντά σε κατάλληλο δρόµο ώστε να είναι δυνατή η
µεταφορά του βαρέως εξοπλισµού (Μετασχηµατιστές κ.λ.π.), οι οποίοι
µεταφέρονται µε ειδικά µεγάλου µήκους οχήµατα

•

Η διαµόρφωση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους να είναι
κατάλληλα για την κατασκευή και ανάπτυξη του έργου.

•

Να προκαλεί τη λιγότερη δυνατή οπτική ενόχληση.

•

Να βρίσκεται σε θέση που να είναι εύκολη η προσπέλαση στον
υποσταθµό κατά την εκµετάλλευσή του.

Η εγκατάσταση του Υποσταθµού Χανιά ΙΙ κρίθηκε απαραίτητο να γίνει εντός των
ορίων της Ναυτικής Βάσης Σούδας, η οποία είναι ένας από τους σηµαντικότερους
καταναλωτές και την τροφοδοσία της οποίας ο εν λόγω Υποσταθµός θα εξυπηρετεί.
Για το λόγο αυτό έγινε συνεργασία µε τους αρµόδιους της Ναυτικής Βάσης και
υποδείχθηκε η ευρύτερη περιοχή στην οποία θα µπορούσε να κατασκευασθεί ο
Υποσταθµός. Στην περιοχή αυτή εξετάστηκαν τρεις εναλλακτικές θέσεις για την
ανάπτυξη του έργου, οι οποίες εµφανίζονται στο χάρτη ΣΚ-2 του Παραρτήµατος 1.
Οι εναλλακτικές θέσεις που εξετάστηκαν είναι οι παρακάτω:
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Θέση Νο1

•

Βρίσκεται 300 περίπου µέτρα ανατολικά της πύλης της Ναυτικής Βάσης.

•

Τα χαρακτηριστικά του εδάφους είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη του
έργου

•

Το έδαφος είναι ελαφρώς επικλινές

•

Υπάρχει η κατάλληλη οδική πρόσβαση

Η θέση αυτή απορρίφθηκε από τους αρµόδιους της Ναυτικής Βάσης.

Θέση Νο2

•

Βρίσκεται 50 περίπου µέτρα ανατολικά της πύλης της Ναυτικής Βάσης.

•

Τα χαρακτηριστικά του εδάφους είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη του
έργου

•

Το έδαφος είναι ελαφρώς επικλινές

•

Υπάρχει η κατάλληλη οδική πρόσβαση

Η θέση αυτή απορρίφθηκε από τους αρµόδιους της Ναυτικής Βάσης.

Θέση Νο3

•

Η θέση αυτή εφάπτεται στα δυτικά όρια της Ναυτικής Βάσης σε απόσταση
100 µέτρα βορειοανατολικά της κύριας πύλης

•

Το έδαφος είναι επικλινές

•

Υπάρχει η κατάλληλη οδική πρόσβαση

•

Τα χαρακτηριστικά του εδάφους είναι κατάλληλα για την κατασκευή του
έργου

Για την κατασκευή του έργου προτάθηκε η θέση Νο3, που έχει και την αποδοχή των
αρµόδιων της Ναυτικής Βάσης Σούδας, η οποία θα προχωρήσει στην παραχώρηση
της εκτάσεως αυτής στη ∆ΕΗ.

Τέλος, είναι φανερό ότι η «µηδενική λύση» συνεπάγεται τη µη ενίσχυση του
υφιστάµενου Συστήµατος Μεταφοράς στην περιοχή µε συνέπεια τη διατήρηση και
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την ενίσχυση των προβληµάτων ηλεκτροδότησης που ήδη έχουν αναλυθεί στην
ενότητα 3.
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6 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6.1 Μη Βιοτικά Χαρακτηριστικά
6.1.1 Κλιµατολογικά Στοιχεία
Τα

µετεωρολογικά

στοιχεία

της

περιοχής

έχουν

συγκεντρωθεί

από

το

Μετεωρολογικό Σταθµό της Ε.Μ.Υ. 747 στα Χανιά (γεωγραφικό πλάτος 35ο 30’ Ν,
γεωγραφικό µήκος 24ο 02’ Ε, ύψος βαροµέτρου 62 µέτρα).
Από τα µετεωρολογικά στοιχεία φαίνεται ότι θερµότερος µήνας στην περιοχή είναι ο
Ιούλιος µε µέση θερµοκρασία 26,5 οC και ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος µε µέση
θερµοκρασία 11,6 οC. H απολύτως µέγιστη θερµοκρασία που έχει σηµειωθεί στη
περιοχή είναι 42,5 οC και η απολύτως ελάχιστη είναι 0 οC.
Η µέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή είναι περίπου 621,5 mm.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται η µηνιαία διακύµανση της θερµοκρασίας,
της σχετικής υγρασίας και της βροχόπτωσης, ενώ στο Παράρτηµα 2 επισυνάπτεται
βροχοµετρικός χάρτης της Ελλάδος µε τη θέση του υποσταθµού (ΣΚ-10).
Πίνακας 3 – Πίνακας Θερµοκρασιών και Βροχοπτώσεων
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙ Α
Μέση

Μέση
Μέγιστη

Μέση
Ελάχιστη

Απολύτως
Μέγιστη

Απολύτως
Ελάχιστη

Σχετική
Υγρασία
(%)

ΙΑΝ

11,6

14,8

9,0

25,6

0.5

ΦΕΒ

11,8

15,6

9,0

29,4

ΜΑΡ

13,2

17,1

9,9

ΑΠΡ

16,3

20,4

ΜΑΪ

20,1

ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ

Μέσo
ύψος
(mm)

Μέγιστo σε
24h
(mm)

71,7

122,90

138,90

0,0

69,3

108,60

137,90

34,0

0,4

68,4

71,90

70,30

12,1

35,8

5,0

65,4

31,90

34,40

24,3

15,3

38,6

8,5

62,2

13,90

37,00

24,5

28,6

19,3

40,0

13,0

55,8

6,60

63,60

26,5

30,3

21,4

42,5

16,6

55,3

0,50

11,70

ΑΥΓ

26,1

30,0

21,3

41,2

12,5

57,7

2,70

29,00

ΣΕΠ

23,3

27,5

19,1

39,6

10,5

63,9

18,20

118,00

ΟΚΤ

19,4

23,2

15,8

35,6

9,0

70,4

82,10

106,60

ΝΟΕ

16,1

19,8

13,1

35,0

2,0

72,2

70,90

79,70

∆ΕΚ

13,1

16,5

10,5

28,8

3,6

72,1

91,30

82,70
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∆ιάγραµµα 2 – ∆ιάγραµµα Μηνιαίας Μεταβολής της Θερµοκρασίας
40,0
Μέση

35,0

Μέση Μέγιστη

Θ ερµοκρασία

30,0

Μέση Ελάχιστη

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
ΙΑ Ν

ΦΕΒ

ΜΑ Ρ

Α ΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥ Λ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

∆ ΕΚ

Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν στοιχεία για τη µηνιαία διακύµανση της
Νέφωσης καθώς και την ένταση και κατεύθυνση των ανέµων.
Πίνακας 4 – Πίνακας Νεφώσεων και Ανέµων

ΝΕΦΩΣΗ

ΙΑΝ
ΦΕΒ
ΜΑΡ
ΑΠΡ
ΜΑΪ
ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ
ΑΥΓ
ΣΕΠ
ΟΚΤ
ΝΟΕ
∆ΕΚ

ΑΝΕΜΟΣ

Αραιή
Νέφωση
0-1.5/8

Μέση
Νέφωση
1.6-6.4/8

Πυκνή
Νέφωση
6.5-8.0/8

Ηµέρες µε
άνεµο >6Β

Ηµέρες µε
άνεµο >8Β

Επικρατής
Άνεµος

2,4
2,8
5,1
8,4
11,9
21,4
27,2
27,4
18,7
9,8
5,2
3,5

18,2
16,6
18,4
17,1
17
8,1
3,8
3,5
10,7
16,6
18,7
18,6

10,3
8,9
7,5
4,5
2,1
0,5
0
0,1
0,6
4,6
6,1
8,9

2,8
2,2
2,2
1,6
1,1
1,5
0,3
0,4
0,9
0,5
1,5
2,7

0,8
0,2
0,2
0,2
0,1
0,8
0
0,1
0,4
0
0,4
0,8

Νοτιοδυτικός
Βόρειος
Νοτιοδυτικός
Βορειοδυτικός
Βορειοδυτικός
Βορειοδυτικός
Βορειοδυτικός
Βορειοδυτικός
Βόρειος
Βόρειος
Βόρειος
Νοτιοδυτικός

Παρακάτω παρατίθεται διάγραµµα µε τις µέσες µηνιαίες θερµοκρασίες σε κλίµακα
διπλάσια των βροχοπτώσεων. Η επιφάνεια που περικλείεται από τις καµπύλες
βροχόπτωσης και θερµοκρασίας µεταξύ των δύο σηµείων των τοµών δείχνει την
διάρκεια και την ένταση της ξηράς περιόδου (Απρίλιος-Σεπτέµβριος).
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∆ιάγραµµα 3 – Οµβροθερµικό διάγραµµα
100

140
Μέση Θερµοκρασία (Χ2)
Κατακρηµνίσµατα (mm)

90

120
100

70
60

80

50
60

40
30

40

Υψος Υετού (mm)

Θερµοκρασία (Χ2)

80

20
20

10
0

0
ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

∆ΕΚ

6.1.2 Κλίµα
Το κλίµα του νοµού Χανίων διαφέρει από αυτό της υπόλοιπης Κρήτης. Οι
βροχοπτώσεις είναι εδώ περισσότερες, γιατί τα υγρά ρεύµατα που προέρχονται από
το Ιόνιο αιχµαλωτίζονται από τα Λευκά Όρη. Σ’ αυτό άλλωστε, όπως και στην
ασβεστολιθική σύσταση του εδάφους, οφείλονται και οι πολλές πηγές του νοµού.
Σε περιοχές χαµηλού υψοµέτρου το κλίµα είναι εξαιρετικά ήπιο, αλλά γίνεται φυσικά
δριµύ στα ορεινά.
6.1.3 Γεωλογικά – Γεωτεχνικά Στοιχεία
Σύµφωνα µε το Γεωτεχνικό Χάρτη της Ελλάδος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών, απόσπασµα του οποίου επισυνάπτουµε στο Παράρτηµα 1
(ΣΚ-12), το έδαφος του Νοµού Χανίων στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον
Υποσταθµό αποτελείται από νεογενή ιζήµατα (Ng), τεταρτογενείς αποθέσεις (Q) και
ασβεστόλιθους (L). Στην περιοχή εγκατάστασης του Υ/Σ Χανιά ΙΙ το έδαφος
εµφανίζει τα παρακάτω γεωτεχνικά χαρακτηριστικά:
Ασβεστόλιθοι (L): συµπαγείς, συχνά κρυσταλλικοί, παχυστρωµατώδεις ή άστρωτοι
έως λεπτοπλακώδεις ποικίλης απόχρωσης. Κατά θέσεις µαργαϊκοί ή οε µικρότερη
έκταση λιµναίοι τραβερτινοειδείς ασβεστόλιθοι. Συνήθως έντονα αποκαρστωµένοι
στα επιφανειακά στρώµατα και διαρρηγµένοι. Το πάχος τους κυµαίνεται µεταξύ
µερικών δεκάδων και πολλών εκατοντάδων µέτρων. Παρουσιάζουν µεγάλη
επιφανειακή ανάπτυξη στον Ελληνικό χώρο και δίνουν εκτεταµένους κώνους
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κορηµάτων. Χαρακτηρίζονται από µέτρια έως υψηλή δευτερογενή περατότητα και
υψηλές τιµές µηχανικών αντοχών του ασβεστολιθικού υλικού, ενώ η συµπεριφορά
της βραχοµάζας είναι συνήθως ικανοποιητική για τη θεµελίωση τεχνικών έργων.
Απαιτείται όµως ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή υπογείων έργων, όταν
διαπιστώνεται η παρουσία µεγαλοκαρστικών µορφών (καταρρεύσεις οροφής
εγκοίλων) και στις περιπτώσεις δευτερογενούς χαλάρωσης λόγω πυκνής διάρρηξης
των στρωµάτων, δυσµενούς προσανατολισµού των ασυνεχειών και πλήρωσης
αυτών µε άργιλο.
Σε ορισµένες περιπτώσεις και σε τοπική κλίµακα το ασβεστολιθικό πέτρωµα
θρυµµατίζεται εύκολα σε µέγεθος ψηφίδας. Αστοχίες στα πρανή παρατηρούνται
συνήθως ως καταπτώσεις βραχωδών µαζών στις περιπτώσεις ισχυρών κλίσεων και
αυξηµένης δευτερογενούς χαλάρωσης της βραχοµάζας ή διατάραξης της φυσικής
ισορροπίας και δυναµικών φορτίσεων. Σπανιότερα, στους λεπτοπλακώδεις
ασβεστόλιθους

µε

ενστρώσεις

µάλιστα

σχιστολιθικού

υλικού

εκδηλώνονται

κατολισθητικά φαινόµενα τοπικής σηµασίας. Η αφθονία και οι ποικίλες χρήσεις του
πετρώµατος καθιστούν τους ασβεστόλιθους πολλαπλά χρήσιµο υλικό.
Φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά (εύρος τιµών από εργαστηριακές δοκιµές):
•

Υγρό φαινόµενο βάρος γb : 2,5 – 2,7 gr/cm3

•

Αντοχή σε ανεµπόδιστη θλίψη
qu : 300 – 1200 kg/cm2 (ακραίες τιµές 60-100 και 1300-1700 kg/cm2)

•

Συνοχή από τριαξονική δοκιµή ct : 100-300 kg/cm2

•

Συνοχή από δοκιµή διάτµησης cs : επί τόπου δοκιµές

•

Γωνία τριβής από τριαξονική δοκιµή φt : 300 – 450

•

Γωνία τριβής από δοκιµή διάτµησης φs : 250 – 450

•

Μέτρο ελαστικότητας Ε : 25.000 – 1.000.000 kg/cm2
(συνήθεις τιµές 200.000 – 600.000 kg/cm2)
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6.2 Φυσικό Περιβάλλον
6.2.1 Γενικά
Ο νοµός Χανίων συνορεύει προς ανατολικά µε τον νοµό Ρεθύµνου και στις τρεις
άλλες πλευρές τις βρέχεται από τη θάλασσα.
Ως προς τη µορφολογία, το ανάγλυφο του νοµού Χανίων έχει τα χαρακτηριστικά του
αναγλύφου ολόκληρης της Κρήτης, η οποία τέµνεται από δυτικά προς ανατολικά
από µια συνεχή οροσειρά διακοπτόµενη από κοιλάδες, ισθµούς και φαράγγια. Εδώ
οι ορεινοί όγκοι καλύπτουν ολόκληρο σχεδόν το κεντρικό και νότιο τµήµα του νοµού
φτάνοντας ως τη θάλασσα, ενώ το πεδινό τµήµα απλώνεται στη βόρεια παράκτια
περιοχή. Στο δυτικότερο τµήµα του νοµού υψώνονται, από βορρά προς νότο οι
κορυφές Μάννα (890 µ.), Κουτρούλης (1071 µ.), Άγιος ∆ίκαιος (1182 µ.), και
δυτικότερα το Αποπηγάδι (1331 µ.) και η Πλατανιανή (1849 µ.)τµήµατα όλες της
οροσειράς, που συνεχίζεται προς δυτικά µε τον εκτεταµένοόγκο των Λευκών Όρων,
του οποίου έξι κορυφέςε υπερβαίνουν τα 2000 µ..
Ρήγµατα,

διαβρώσεις

και

κατακόρυφες

µετακινήσεις

του

εδάφους

έχουν

δηµιουργήσει στα Λευκά Όρη τάφρους, κοιλάδες και φαράγγια, όπως το περίφηµο
της Σαµαριάς που χωρίζει τον κεντρικό όγκο των Λευκών Όρων από τον Βολακιά
(2116 µ.) και έχει µήκος 18 χλµ.. ∆υτικότερα σχηµατίζεται το δεύτερο µεγάλο
φαράγγι της Κρήτης, του Νίµπρου ή Ίµπρου, που έχει µήκος 7 χλµ. Και χωρίζει τον
κεντρικό όγκο των Λευκών Όρων από τις κορυφές Αγκάθες (1151 µ.) και Άσφενδος
(1184 µ.). Χαµηλότερες κορυφές υψώνονται και στα τρία ακρωτήρια που υπάρχουν
στη βόρεια ακτή του νοµού.
Μεγάλα υδάτινα ρεύµατα δεν υπάρχουν στον νοµό Χανίων, υπάρχουν όµως πολλές
πηγές συνδεδεµένες µε την τεράστια λεκάνη απορροής των Λευκών Όρων (800
τ.χλµ.), ενώ εµφάνιση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα αποτελεί η λίµνη Κουρνά,
στο βορειοδυτικό άκρο του νοµού.
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6.2.2 Προστατευόµενες Περιοχές, Χλωρίδα - Πανίδα
Σύµφωνα µε στοιχεία του Προγράµµατος «Σηµαντικές Περιοχές για την Προστασία
της Φύσης» που εκπονήθηκε σε συνεργασία του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ΕΚΒΥ
προκύπτει ότι η θέση του υποσταθµού δεν εµπίπτει σε καµία από τις Ειδικές Ζώνες
Προστασίας (SPA), ούτε τους προτεινόµενους τόπους κοινοτικής σηµασίας (pSCI).
Απόσπασµα χάρτη της περιοχής του Υ/Σ Χανιά ΙΙ µε τις προστατευόµενες περιοχές
επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 1 (ΣΚ-13).
Ειδικότερα, σε απόσταση 7,6 χιλιοµέτρων περίπου νοτιοδυτικά του υποσταθµού
βρίσκεται ο προτεινόµενος τόπος κοινοτικής σηµασίας (pSCI) GR4340007
«ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ», ενώ 8,8 χιλιόµετρα περίπου δυτικά του υποσταθµού
βρίσκεται ο προτεινόµενος τόπος κοινοτικής σηµασίας (pSCI) GR4340006 «ΛΙΜΝΗ
ΑΓΙΑΣ -

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑ∆Α ΦΑΣΑΣ».

Επιπλέον, σε απόσταση 10,2 περίπου χιλιοµέτρων από το χώρο εγκατάστασης του
υποσταθµού βρίσκεται η ειδική ζώνη προστασίας (SΡΑ) GR4340020 «ΛIΜΝΗ
ΑΓIΑΣ (ΧΑΝIΑ)».

–

Στον

προτεινόµενο

τόπο

κοινοτικής

σηµασίας

µε

κωδικό

GR4340007

προστατεύονται τα ακόλουθα είδη:
Ερπετά

Φυτά
•

Origanum dictamnus

•

Elaphe situla

Οικότοποι

–

•

Χασµοφυτική βλάστηση βραχωδών πρανών / Ασβεστόφιλες υποδιαιρέσεις

•

Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκµετάλλευση

•

∆άση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis)

•

∆άση µε Olea και Ceratonia

•

Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή

•

Φρύγανα Sarcopoterium spinosum

Στον

προτεινόµενο

τόπο

κοινοτικής

προστατεύονται τα ακόλουθα είδη:
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Φυτά

Θηλαστικά
•

Rhinolophus hipposideros

•

Woodwardia radicans

Ερπετά
•

Mauremys caspica

•

Caretta caretta

•

Elaphe situla

Οικότοποι
•

Μεσογειακοί λειµώνες µε υψηλές πόες και βούρλα (Molinio-Holoschoenion)

•

∆άση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis)

•

∆άση µε Quercus ilex

•

Εκβολές ποταµών

•

Μονοετής βλάστηση µεταξύ των ορίων πληµµυρίδας και αµπώτιδας

•

Υποτυπώδεις κινούµενες θίνες

•

Οι ποταµοί της Μεσογείου µε µόνιµη ροή, µε Glaucium flavum

•

Η επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) των ποταµών
στους πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες

•

Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή

•

Συστάδες δάφνης

– Στην ειδική ζώνη προστασίας µε κωδικό GR4340020 προστατεύονται τα
ακόλουθα είδη:
Πτηνά
•

Pelecanus onocrotalus

•

Egretta alba

•

Pelecanus crispus

•

Ardea purpurea

•

Botaurus stellaris

•

Ciconia nigra

•

Ixobrychus minutus

•

Ciconia ciconia

•

Nycticorax nycticorax

•

Plegadis falcinellus

•

Ardeola ralloides

•

Platalea leucorodia

•

Egretta garzetta

•

Aythya nyroca
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•

Pernis apivorus

•

Crex crex

•

Milvus migrans

•

Himantopus himantopus

•

Neophron percnopterus

•

Recurvirostra avosetta

•

Circaetus gallicus

•

Glareola pratincola

•

Circus aeruginosus

•

Philomachus pugnax

•

Circus cyaneus

•

Gallinago media

•

Circus pygargus

•

Numenius tenuirostris

•

Aquila pomarina

•

Tringa glareola

•

Aquila clanga

•

Phalaropus lobatus

•

Hieraaetus pennatus

•

Gelochelidon nilotica

•

Hieraaetus fasciatus

•

Chlidonias hybridus

•

Pandion haliaetus

•

Chlidonias niger

•

Falco naumanni

•

Asio flammeus

•

Falco columbarius

•

Caprimulgus europaeus

•

Falco eleonorae

•

Alcedo atthis

•

Falco biarmicus

•

Phalacrocorax aristotelis

•

Falco peregrinus

•

Porzana porzana

•

Buteo rufinus

•

Porzana parva

•

Hoplopterus spinosus

•

Porzana pusilla

desmarestii

Επιπρόσθετα, σε απόσταση 5,3 χιλιοµέτρων περίπου νότια του χώρου ανάπτυξης
του υποσταθµού βρίσκεται το Καταφύγιο Άγριας Ζωής K548 «Στύλο-Κατωχώρι»
(ΦΕΚ 458/23-7-85) και σε απόσταση 9,5 χιλιοµέτρων περίπου βορειοανατολικά του
υποσταθµού βρίσκεται το Καταφύγιο Άγριας Ζωής K542 «Μονή Γουβερνέτου
(Χωρδακίου)»

(ΦΕΚ

594/19-9-86). Τέλος,

σε απόσταση 1,2

χιλιοµέτρων

νοτιοδυτικά του υποσταθµού βρίσκεται ο Υγρότοπος GR434377000 «ΕΚ. ΠΕΡΑ».
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6.3 Ανθρωπογενές Περιβάλλον
6.3.1 Χρήσεις Γης
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι χρήσεις γης των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων
του Νοµού Χανίων, πλησίον των οποίων είναι εγκατεστηµένος ο Υ/Σ Χανιά ΙΙ.
Πίνακας 5 – Χρήσεις γης (εκτάσεις σε χιλιάδες στρέµµατα)
∆ΗΜΟΣ/
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σύνολο
Εκτάσεων

Εκτάσεις
Καλλιεργού
∆ασικές
που
Οικισµοί
Άλλες
µενες
Βοσκότοποι
Εκτάσεις καλύπτονται ∆ρόµοι εκτάσεις
Εκτάσεις
από νερά

2375,8

625,2

1443,9

167,2

14,9

82,3

42,4

Κ.ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑΝΩΝ

29,3

6,5

18,8

0

0

4

0

∆.ΣΟΥ∆ΑΣ

8,4

2,5

4,5

0,1

0,1

1,1

0,1

∆.ΧΑΝΙΩΝ

12,6

1,4

0

0

0,1

11,1

0

Κ.ΑΡΩΝΙΟΥ

17,2

5

11,3

0

0

0,9

0

Σύµφωνα µε το χάρτη χρήσεων γης (CORINE Land Cover) του Ο.Κ.Χ.Ε., η περιοχή
στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ο Υ/Σ Χανιά ΙΙ κατατάσσεται ως ζώνη µε
φυσικά λιβάδια (321). Γύρω από τον υποσταθµό υπάρχουν ζώνες µε σύνθετα
συστήµατα καλλιέργειας (242), σκληρόφυλλη βλάστηση (323), ασυνεχή αστική
οικοδόµηση (112), ελαιώνες (223), καθώς και δάση κωνοφόρων (312). Απόσπασµα
του

Χάρτη

Χρήσεων

Γης

(CORINE

Land

Cover)

του

Ο.Κ.Χ.Ε.

(ΣΚ-11)

συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα 1.
6.3.2 ∆οµηµένο Περιβάλλον
Ο Νοµός Χανίων έχει έκταση 2641 τ.χ. και πληθυσµό 292.489 κατοίκους σύµφωνα
µε την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001. Πρωτεύουσα του Νοµού είναι τα Χανιά.
Τα δηµογραφικά στοιχεία του Νοµού σύµφωνα µε τις απογραφές πληθυσµών 19512001 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 6 – Εξέλιξη πληθυσµού Νοµού Χανίων

Έτος

Εξέλιξη Συνολικού
Πληθυσµού
Νοµός
Χώρα

Μεταβολές Πληθυσµού
10ετία

Νοµού

Χώρας

1951

126.524

7.632.801

-

-

-

1961

131.061

8.388.553

1951-61

12,99%

9,90%

1971

119.797

8.768.641

1961-71

3,59%

4,53%

1981

125.856

9.740.417

1971-81

-8,59%

11,08%

1991

133.774

10.264.156

1981-91

5,06%

5,38%

2001

150.387

10.964.020

1991-2001

6,29%

6,82%
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται γενικά µια αύξηση του πληθυσµού του
νοµού, η οποία εµφανίζεται µεγαλύτερη κατά τη δεκαετία 1991-2001. Την δεκαετία
1961-1971 µειώνεται, αυξάνεται όµως ραγδαία τις επόµενες δεκαετίες. Υπάρχει µια
µικρή σχετικά αυξοµείωση µε αποτέλεσµα το διάστηµα 1951-2001 ο πληθυσµός του
Νοµού να αυξηθεί συνολικά κατά 18,86%.
Σύµφωνα µε το Σχέδιο Καποδίστριας ο Νοµός Χανίων υποδιαιρείται σε 23 δήµους
και 2 κοινότητες.
Οι ∆ήµοι καθώς και η διακύµανση του Μόνιµου και του Πραγµατικού πληθυσµού
κατά τις απογραφές της ΕΣΥΕ τα έτη 1991 και 2001 παρατίθενται στον παρακάτω
πίνακα.
Πίνακας 7 – Μεταβολή Μόνιµου-Πραγµατικού πληθυσµού στους ∆ήµους του Νοµού Χανίων
Μόνιµος Πληθυσµός
Πραγµατικός Πληθυσµός
%
%
∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
2001
1991
2001
1991
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1991-2001
1991-2001
7,98%
53.373 50.077
6,58%
55.838 51.710
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
9.773
6.037
61,89%
10.321
6.237
65,48%
∆ΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1.205
1.441
-16,38%
1.468
1.539
-4,61%
∆. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
3.095
3.123
-0,90%
3.250
3.253
-0,09%
∆ΗΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ
2.697
2.455
9,86%
2.932
2.536
15,62%
∆ΗΜΟΣ ΒΑΜΟΥ
3.215
3.180
1,10%
3.296
3.260
1,10%
∆ΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
2.414
1.949
23,86%
2.483
1.996
24,40%
∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
10.636 8.715
22,04%
10.586
8.730
21,26%
∆. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
6.517
5.095
27,91%
6.313
5.165
22,23%
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΟΥ
1.178
1.520
-22,50%
1.443
1.673
-13,75%
∆ΗΜΟΣ ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ
1.344
1.669
-19,47%
1.607
1.694
-5,14%
∆ΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ
1.325
1.366
-3,00%
1.630
1.509
8,02%
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΩΝ
7.453
6.475
15,10%
7.463
6.558
13,80%
∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
4.932
4.746
3,92%
5.346
5.114
4,54%
∆ΗΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
2.328
1.926
20,87%
2.330
2.003
16,33%
∆ΗΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙ∆ΑΣ
4.599
4.709
-2,34%
4.755
4.886
-2,68%
∆ΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΜΥΘΗΜΝΗΣ
2.839
3.223
-11,91%
2.914
3.386
-13,94%
7.368
4.964
48,43%
7.301
5.007
45,82%
∆. ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ (ΓΑΛΑΤΑ)
3.753
2.932
28,00%
4.259
3.464
22,95%
∆ΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
5.118
4.879
4,90%
5.225
5.044
3,59%
∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
6.745
5.825
15,79%
7.840
6.573
19,28%
∆ΗΜΟΣ ΣΟΥ∆ΑΣ
2.419
2.173
11,32%
2.446
2.162
13,14%
∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
1.049
1.242
-15,54%
1.122
1.267
-11,44%
∆ΗΜΟΣ ΦΡΕ
529
508
4,13%
586
526
11,41%
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
81
77
5,19%
98
115
-14,78%
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΥ∆ΟΥ

Ο χώρος που πρόκειται να εγκατασταθεί ο Υ/Σ Χανιά ΙΙ βρίσκεται εντός των ορίων
της κτηµατικής περιφέρειας του ∆ήµου Ακρωτηρίου. Τα διοικητικά διαµερίσµατα του
∆ήµου Ακρωτηρίου, καθώς και η διακύµανση του µόνιµου και του πραγµατικού
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πληθυσµού κατά τις απογραφές ΕΣΥΕ 1991 και 2001 φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα.
Πίνακας 8 – Μεταβολή Μόνιµου – Πραγµατικού πληθυσµού ∆ήµων και Κοινοτήτων
Μόνιµος Πληθυσµός
Πραγµατικός Πληθυσµός
∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

2001

1991

∆.∆. Αρωνίου

1.992

1.591

∆.∆. Κουνουπιδιανών

5.070

∆.∆. Μουζουρά
∆.∆. Στερνών
∆.∆. Χωρδακίου

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2001

1991

25,20

2.007

1.643

22,15

2.224

127,97

5.173

2.336

121,45

1.120

564

98,58

1.365

547

149,54

1.200

1.349

-11,05

1.401

1.382

1,37

391

309

26,54

375

329

13,98

1991-2001

1991-2001

6.3.3 Υλικά Αγαθά – Οικονοµία
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ 1991 το ΑΕΠ του Νοµού Χανίων είναι 354
εκατοµµύρια €, ενώ το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι 2646,6 €.
Στον πρωτογενή Τοµέα απασχολούνται 33368 άτοµα και υπάρχουν 652,2 τ.χλµ
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, 167,2 τ.χλµ δασικές και 1443,9 τ.χλµ βοσκότοποι. Κύρια
αγροτικά προϊόντα του νοµού είναι εσπεριδοειδή, λάδι, κηπευτικά, κρασί. Επίσης
εκτρέφονται βοοειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά.
Στο δευτερογενή τοµέα απασχολούνται 4868 άτοµα σε 2027 µονάδες µεταποίησης
µε κύριο αντικείµενο την υφαντουργία, τη µηχανουργία, τα χηµικά και τη
µεταποίηση-επεξεργασία αγροτικών προϊόντων.
Στον τριτογενή τοµέα τέλος, κυριότερες πηγές είναι ο τουρισµός και η εµπορική
κίνηση του λιµανιού των Χανιών.
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7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
7.1 Μη Βιοτικά Χαρακτηριστικά
7.1.1 Έδαφος
Το έδαφος του χώρου στον οποίο θα γίνει η ανάπτυξη του υποσταθµού είναι
επικλινές. Για το λόγο αυτό απαιτούνται επεµβάσεις οριζοντίωσης για την κατασκευή
ενός επιπέδου τµήµατος µε τη δηµιουργία πρανών εκατέρωθεν και την κατασκευή
τοίχων αντιστήριξης.
Τα έργα Πολιτικού Μηχανικού που θα απαιτηθούν είναι οι τοίχοι αντιστήριξης των
πρανών, οι βάσεις από µπετόν για τη στήριξη του εξοπλισµού, η κατασκευή του
κτιρίου GIS, καθώς και η κατασκευή δρόµου προσπέλασης µήκους 50 µέτρων
περίπου.
7.1.2 Κλίµα
Ο εξοπλισµός του έργου, λόγω της φύσεως του, δεν εκπέµπει αέριους ρύπους στην
ατµόσφαιρα, ούτε περιέχει µέρη που να προκαλέσουν αλλαγή στις κινήσεις του
αέρα, στην υγρασία, στην θερµοκρασία ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίµα.
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7.2 Φυσικό Περιβάλλον
7.2.1 Χλωρίδα
Η περιοχή που επιλέχθηκε για την κατασκευή του υποσταθµού βρίσκεται εντός της
Ναυτικής Βάσης Σούδας.
Στην περιοχή λόγω της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας, η φυσική χλωρίδα
είναι περιορισµένη. Επιπλέον, το µικρό µέγεθος ανάπτυξης του έργου έχει σα
συνέπεια να υπάρξουν µηδενικές επιπτώσεις στη χλωρίδα της γύρω περιοχής.
Στο χώρο που θα εγκατασταθεί ο υποσταθµός δεν υπάρχουν σπάνια είδη φυτών,
ούτε υφίσταται θέµα εισαγωγής νέων ειδών φυτών. Η εγκατάσταση του έργου δεν
θα έχει καµία επίδραση στο µαζικό σύνολο της αγροτικής καλλιέργειας.
7.2.2 Πανίδα
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο χώρος εγκατάστασης του υποσταθµού
βρίσκεται εντός της Ναυτικής Βάσης Σούδας µε έντονη την ανθρώπινη
δραστηριότητα και συνεπώς η πανίδα της περιοχής είναι ελάχιστη. Λόγω του
περιορισµένου µεγέθους του έργου οι επιπτώσεις στην πανίδα θα είναι ελάχιστες.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, εξ αιτίας του θορύβου, τα ελάχιστα
ζώα, κυρίως πτηνά που υπάρχουν, ίσως αποµακρυνθούν από την περιοχή. Η πείρα
όµως έχει αποδείξει ότι µόλις τελειώσουν τέτοια έργα και επέλθει ηρεµία, τα ζώα
αυτά επιστρέφουν.
7.2.3 Προστατευόµενες Περιοχές
Το προτεινόµενο έργο δεν βρίσκεται σε προστατευµένη περιοχή σύµφωνα µε το
άρθρο 21 του Ν. 1650/86.
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7.3 Ανθρωπογενές Περιβάλλον
7.3.1 Χρήση Γης
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η περιοχή που θα εγκατασταθεί ο υποσταθµός βρίσκεται
εντός των ορίων της Ναυτικής Βάσης και σύµφωνα µε τον Χάρτη Χρήσεων γης
(Corine Land Cover) κατατάσσεται ως ζώνη µε φυσικά λιβάδια (321). Η κατασκευή
και λειτουργία του έργου δεν επιβάλλει οποιουδήποτε είδους δέσµευση ή
απαγόρευση για την χρήση του περιβάλλοντος του έργου χώρου. Εκτός, λοιπόν,
από την έκταση που καταλαµβάνει το έργο δεν επέρχεται καµιά άλλη µεταβολή
χρήσης γης.
7.3.2 ∆οµηµένο Περιβάλλον
Η κατασκευή του έργου δεν έχει καµιά επίδραση στις µεταβλητές που αναφέρονται
στον ανθρώπινο πληθυσµό και τις κατοικίες λόγω του µεγέθους του.
Επίσης, το έργο δεν εµπλέκεται µε ζώνες στάθµευσης και συστήµατα συγκοινωνιών.
Αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή ίσως παρουσιαστεί µόνο κατά τη διάρκεια
της κατασκευής του έργου λόγω κίνησης των απαραίτητων γι’ αυτήν οχηµάτων.
Μετά τη θέση σε λειτουργία του έργου, η µόνη κίνηση οχηµάτων είναι αυτών των
επιτηρητών του έργου και κατά καιρούς των ανθρώπων της συντήρησης.
7.3.3 Κοινή Ωφέλεια
Στον τοµέα της κοινής ωφέλειας που αφορά τον ηλεκτρισµό, το έργο αυτό
προσφέρει πολλά σε αξιοπιστία και οικονοµικότητα όπως αναφέρεται στην
παράγραφο "Σκοπιµότητα" της περιγραφής του έργου. Συνοπτικά, επαναλαµβάνεται
ότι το έργο είναι απολύτως απαραίτητο για την στήριξη και συνέχεια της κοινωνικής
και οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής. Στους τοµείς της κοινής ωφέλειας που
αφορούν τις επικοινωνίες, την ύδρευση και την αποχέτευση, το υπόψη έργο δεν έχει
καµία επίπτωση.
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7.3.4 Ανάλωση Φυσικών Πόρων
Καµία επέµβαση στους φυσικούς πόρους της περιοχής δεν προκύπτει από την
κατασκευή αυτού του έργου, αφού από τη φύση του δεν χρησιµοποιεί κανέναν από
αυτούς.
7.3.5 Ακουστικό Περιβάλλον - Θόρυβος
Πηγές ακουστικού θορύβου σ' ένα τέτοιο έργο είναι κυρίως οι µετασχηµατιστές λόγω
δονήσεων των τυλιγµάτων τους και λειτουργίας των ανεµιστήρων ψύξεως. Βάσει
των προδιαγραφών, η συνολική στάθµη θορύβου του Η/Μ εξοπλισµού δεν θα
υπερβαίνει τα 55 dB στον άµεσο περιβάλλοντα χώρο (σε ακτίνα 4 µέτρων), µε
συνέπεια η στάθµη θορύβου στα όρια περίφραξης να είναι κατά πολύ µικρότερη
από τα ανώτατα όρια θορύβου που καθορίζονται µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα
1180/6.10.81.
7.3.6 Ανθρώπινη Υγεία - Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία
Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συσκευές και κατά συνέπεια και οι
εγκαταστάσεις

υψηλής

τάσεως

(γραµµές,

υποσταθµοί)

δηµιουργούν

στον

περιβάλλοντα χώρο ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία. Εποµένως αυτό που έχει
σηµασία είναι ο καθορισµός αποδεκτών τιµών των εντάσεων των πεδίων ώστε να
διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπων από αυτά.
Ο προσδιορισµός των αποδεκτών τιµών των Ηλεκτροµαγνητικών (ΗΜ) Πεδίων
αποτελεί µια σύνθετη και πολύ σοβαρή εργασία η οποία απαιτεί την αξιολόγηση
όλων των σχετικών επιστηµονικών εργασιών και εργαστηριακών µετρήσεων που
κατά καιρούς δηµοσιεύονται.
Την εργασία αυτή διενεργεί η ICNIRP, «∆ιεθνής Επιτροπή Προστασίας Έναντι µη
Ιονίζουσας Ακτινοβολίας», που είναι ένας µη κυβερνητικός οργανισµός, µε
επιστήµονες όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, αναγνωρισµένη από την Παγκόσµια
Οργάνωση Υγείας (WHO), τον ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας (ILO), την Ευρωπαϊκή
Ένωση, κ.λ.π.
Στο παρελθόν ίσχυαν οι κανονισµοί της IRPA (∆ιεθνής Εταιρεία για την Προστασία
από την Ακτινοβολία), ο Γερµανικός Πρόδροµος Κανονισµός Vornorm DIN VDE
0848/Tei-4,A2 του Νοεµβρίου 1991 και ο Βρετανικός Κανονισµός NRPB του
Νοεµβρίου 1993. Τον Ιανουάριο 1995, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής
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Τυποποίησης CENELEC στην οποία συµµετέχει και η Ελλάδα εξέδωσε το
Προσωρινό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για την έκθεση ανθρώπων σε ηλεκτροµαγνητικά
πεδία χαµηλών συχνοτήτων, ENV 50166-1/1.95. Το πρότυπο αυτό ενέκρινε ο
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΕΛΟΤ και αποτέλεσε και Ελληνικό Πρότυπο
µε τα χαρακτηριστικά ΕΛΟΤ – ENV – 50166-1 από 13.3.1996.
Το 1998 η ICNIRP δηµοσίευσε την οδηγία µε θέµα «Οδηγία για τα όρια έκθεσης σε
χρονικά

µεταβαλλόµενα

ηλεκτρικά

και

µαγνητικά

πεδία»

στην

οποία

προσδιορίστηκαν τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια για την συνεχή έκθεση του κοινού
στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Για την εκπόνηση της οδηγίας αυτής εξετάστηκαν και
σταθµίστηκαν όλες οι παλαιότερες και νέες σχετικές ερευνητικές εργασίες και
κανονισµοί.
Το 1999 δηµοσιεύτηκε η Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L199/519EC «περί του περιορισµού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά
πεδία» η οποία υιοθέτησε πλήρως τα όρια των οδηγιών της ICNIRP. Τα παραπάνω
όρια επικυρώθηκαν από την Επιστηµονική Συντονιστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εντάχθηκαν στο θεσµικό πλαίσιο των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στην Ελλάδα ισχύουν βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
3060ΦΟΡ238 (ΦΕΚ512Β/25.04.02) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την
λειτουργία διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων».
Συνοψίζοντας, τα παραπάνω όρια για την συχνότητα των 50Hz καθορίζονται σε
5kV/m για το ηλεκτρικό πεδίο και σε 100µΤ για τη µαγνητική επαγωγή.
Οι στάθµες αυτές δεν αποτελούν όρια επικινδυνότητας και εµπεριέχουν µεγάλους
συντελεστές ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται οι ασάφειες που υπάρχουν σχετικά µε
την επίδραση των πεδίων στους ζώντες οργανισµούς και να πληρείται η απαίτηση
για πρόληψη δυσµενών επιπτώσεων. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι
παραπάνω κανονισµοί προσδιορίζουν τα επιτρεπτά επίπεδα πεδίων και σε καµιά
περίπτωση

δεν

καθορίζουν

αποστάσεις

ασφαλείας,

όπως

κατά

καιρούς

εµφανίζονται σε δηµοσιεύµατα.
Η ∆ΕΗ Α.Ε., η µεγαλύτερη επιχείρηση κοινής ωφελείας στην χώρα µας, δίνει µεγάλη
σηµασία στην αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και
της ανθρώπινης υγείας. Αυτό το επιτυγχάνει ακολουθώντας πιστά τους παραπάνω
διεθνείς

και

εθνικούς

κανονισµούς

στους

οποίους

ενσωµατώνονται

αποτελέσµατα της επιστηµονικής έρευνας για την προστασία των ανθρώπων.
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Για την σύγκριση των τιµών των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων που εµφανίζονται
στους υποσταθµούς της ∆ΕΗ, µε τις στάθµες αναφοράς των µαγνητικών πεδίων
που

προβλέπονται

στους

κανονισµούς,

διενεργήθηκαν

µετρήσεις

στον

λειτουργούντα Υ/Σ 150kV/ΜΤ Οινοφύτων που είναι ένας πλήρης υποσταθµός µε
δυο Μ/Σ ισχύος. Οι τιµές των µαγνητικών πεδίων που µετρήθηκαν και που
επισυνάπτονται στο Παράρτηµα 5, είναι ελάχιστες, ιδιαίτερα δε στα όρια της
περίφραξης του υποσταθµού όπου µετρήθηκαν τιµές µαγνητικού πεδίου 0,5 έως
14,2 mG που είναι κατά πολύ µικρότερες των ορίων, της οδηγίας της ICNIRP και
της ΚΥΑ3060 (Βλέπε σχέδιο 30729, Παράρτηµα 5 ).
Επιπλέον η ∆ΕΗ ανέθεσε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών (καθ. ∆. Τσανάκας και Ε. Μίµος) την
εκπόνηση µελέτης για τη στάθµη του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου στον
περιβάλλοντα

χώρο

των

Υ/Σ

150kV/MT

υπαίθριου

τύπου

και

η

οποία

πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο 2003. Από την παραπάνω µελέτη (η οποία
περιέχεται στο Παράρτηµα 5) προκύπτει ότι πληρούνται πλήρως οι απαιτήσεις των
κανονισµών για την προστασία των ανθρώπων από τα ηλεκτρικά και µαγνητικά
πεδία αφού οι µέγιστες δυνατές τιµές των πεδίων αυτών στα όρια περίφραξης των
υποσταθµών είναι κατά πολλές φορές (δεκάδες και σε πολλές περιπτώσεις
χιλιάδες φορές) µικρότερες από τα επιτρεπόµενα όρια.
Πλήθος µετρήσεων πραγµατοποιήθηκαν επίσης και από το Υπουργείο Ανάπτυξης
ΕΕΑΑ

(Ελληνική

Επιτροπή

Ατοµικής

Ενέργειας)

σε

λειτουργούντες

υποσταθµούς της ∆ΕΗ. Οι µετρήσεις αυτές διενεργήθηκαν κατόπιν αιτηµάτων των
αντίστοιχων ∆ήµων στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι υποσταθµοί
αυτοί.
Στην παρούσα µελέτη περιλαµβάνονται εκθέσεις µετρήσεων της ΕΕΑΑ για τους
υποσταθµούς υποβιβασµού τάσης 150/20kV Βόλος Ι στον ∆ήµο Νέας Ιωνίας του
Νοµού Μαγνησίας και Αγ.Βασίλειος στο ∆ήµο Φαιάκων του Νοµού Κέρκυρας, που
έλαβαν χώρα το Μάιο του 2002 και το Μάιο του 2004, αντίστοιχα.
Οι παραπάνω εκθέσεις συµφωνούν µε όλες τις προηγούµενες µελέτες αφού και σε
αυτές επιβεβαιώνεται ότι τα επίπεδα των µετρηθέντων τιµών της µαγνητικής
επαγωγής Β και του ηλεκτρικού πεδίου Ε είναι κατά πολλές φορές µικρότερες των
επιτρεποµένων. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στα όρια περίφραξης του Υ/Σ Βόλος Ι οι
τιµές της µαγνητικής επαγωγής Β είναι από 61 έως 5.263 φορές µικρότερες από την
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οριακή τιµή των 100µΤ και οι τιµές του ηλεκτρικού πεδίου Ε είναι από 9,5 έως 218
φορές µικρότερες από την οριακή τιµή των 5kV/m, ενώ για τον Υ/Σ Αγ.Βασιλείου οι
τιµές της µαγνητικής επαγωγής Β είναι από 117,4 έως 512,82 φορές µικρότερες από
την οριακή τιµή των 100µΤ και οι τιµές του ηλεκτρικού πεδίου Ε είναι από 13,2 έως
277 φορές µικρότερες από την οριακή τιµή των 5kV/m.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας ορίζεται από την
ΚΥΑ3060 (ΦΕΚ 512Β/25.4.02) ως το αρµόδιο όργανο για την διεξαγωγή µετρήσεων
και το έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτροµαγνητικά πεδία Χαµηλών Συχνοτήτων.
Παραθέτουµε τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα µε τις τιµές των ορίων των
κανονισµών και τις πραγµατικές τιµές που µετρήθηκαν σε υποσταθµούς της ∆ΕΗ,
όπως τις αναφέρουν οι µελέτες που σας επισυνάπτουµε.
Προκύπτει ότι οι µέγιστες τιµές του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου στα όρια
περίφραξης των υποσταθµών είναι όχι µόνο κατά πολύ µικρότερες από τις
ανώτατες επιτρεπόµενες, αλλά είναι σε πολλές περιπτώσεις σχεδόν µηδενικές ή
αγγίζουν τα όρια ευαισθησίας του οργάνου µέτρησης.
Οι τιµές αυτές είναι κατά πολύ µικρότερες και αυτών που εµφανίζονται εντός των
κατοικιών και οφείλονται στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (Έκθεση του
Πανεπιστηµίου Πατρών, Παράρτηµα 5).
Πίνακας 2 Τιµές ηλεκτροµαγνητικών πεδίων από µετρήσεις σε υποσταθµούς της ∆ΕΗ και
τιµές ανώτατων ορίων κανονισµών
ΤΙΜΕΣ ΠΕ∆ΙΑΚΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ
Μαγνητική Επαγωγή
Ένταση Ηλεκτρικού
ΜΕΛΕΤΕΣ
(µT)
Πεδίου Ε (kV/m)
Μετρήσεις στον Υ/Σ Οινοφύτων

0,05 – 1,42

-

Μελέτη Πανεπιστηµίου Πατρών
για το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο στους
υποσταθµούς 150/20kV

0,16 – 1,99

0,018 – 0,145

Έκθεση της ΕΕΑΕ του ΥΠΑΝ για τον υποσταθµό
Βόλος Ι

0,019 - 1,648

0,022 - 0,524

Έκθεση της ΕΕΑΕ του ΥΠΑΝ για τον υποσταθµό
Αγ.Βασιλείου

0,195 - 0,852

0,018 - 0,379

Ανώτατα όρια που θέτει η ΙCNIRP τα οποία
και καθορίζονται από την ΚΥΑ3060
(ΦΕΚ512Β/2002)

100

5
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Πέραν όµως των παραπάνω και λόγω του γεγονότος ότι ο Υποσταθµός θα είναι
κλειστού τύπου GIS, τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία στον περιβάλλοντα χώρο θα
είναι πρακτικά µηδενικά. Αυτό συµβαίνει διότι όλος ο υπό υψηλή τάση εξοπλισµός
θα είναι εγκατεστηµένος εντός µεταλλικού γειωµένου περιβλήµατος.
Επιπλέον και για τη σύνδεση του νέου Υ/Σ Χανιά ΙΙ µε τον τερµατικό εξοπλισµό στον
υφιστάµενο Υ/Σ Χανιά Ι, η αναπτυσσόµενη µαγνητική επαγωγή είναι αµελητέα.
Σύµφωνα µε τη µελέτη του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών (∆.Τσανάκας, Ε.Μίµος, Α.Τζινευράκης), η
οποία περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 5, η µέγιστη τιµή της µαγνητικής επαγωγής
που αναπτύσσεται είναι 3,49µΤ στην επιφάνεια του εδάφους και 1,12µΤ σε ύψος
2m από το έδαφος για απόσταση µεταξύ των αξόνων των δύο τριφασικών
συστηµάτων ίση µε 50cm. Σηµειώνεται ότι έχει επιλεγεί η βέλτιστη τριγωνική διάταξη
των φάσεων των καλωδίων που οδηγεί στη µικρότερη τιµή της µαγνητικής
επαγωγής. Οι παραπάνω τιµές είναι πολύ µικρότερες από το όριο των 100µΤ,
εποµένως δεν εµπνέουν καµία ανησυχία για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.
7.3.7 Επιφανειακά και Υπόγεια Νερά
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο χώρος δεν έχει σχέση µε κανένα υδάτινο όγκο, οι
δε θεµελιώσεις λόγω του µικρού όγκου τους δεν επηρεάζουν τα υπόγεια νερά, αν
υπάρχουν.
Για τα νερά της βροχής θα µελετηθεί αποστραγγιστικό δίκτυο µε κανάλια και
αποστραγγιστικά φρεάτια.
Για τους χώρους υγιεινής του προσωπικού θα κατασκευασθούν βόθροι σύµφωνα µε
τον Πολεοδοµικό κανονισµό.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ

8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Μέτρα για την πρόληψη ή την µείωση των αρνητικών επιδράσεων από την
κατασκευή ενός υποσταθµού 150kV/ΜΤ στο περιβάλλον λαµβάνονται κυρίως κατά
το στάδιο της µελέτης. Για την επιλογή της συγκεκριµένης θέσης κατεβλήθη ιδιαίτερη
προσοχή για την αρµονική ένταξη του υποσταθµού στο περιβάλλον (περιβαλλοντικά
κριτήρια), µε παράλληλη προσπάθεια να ικανοποιούνται και οι τεχνικές απαιτήσεις
για την ασφαλή λειτουργία και την ευχερή κατασκευή και συντήρηση του έργου.
Για την επιλογή της συγκεκριµένης θέσης ελήφθησαν υπόψη τα εξής κριτήρια:

•

Η αποφυγή περιοχών που προστατεύονται µε ειδικό καθεστώς

•

Η µορφολογία του εδάφους να είναι τέτοια ώστε να µην απαιτούνται µεγάλες
επεµβάσεις στην επιφάνειά του

•

Ο υποσταθµός να εξυπηρετείται από υφιστάµενους επαρχιακούς δρόµους
ώστε να αποφεύγεται η διάνοιξη νέων οδών προσπέλασης που θα
επιβαρύνουν το περιβάλλον

•

Η θέση του υποσταθµού να είναι τέτοια ώστε να προκαλείται µικρότερη
οπτική επιβάρυνση στο περιβάλλον

•

Η θέση του υποσταθµού να είναι πλησίον του κέντρου βάρους των φορτίων,
έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατασκευή µεγάλου µήκους γραµµών διανοµής

Για την προστασία ανθρώπων και ζώων από κινδύνους που θα µπορούσαν να
προκληθούν από την προσέγγισή τους στον εξοπλισµό του υποσταθµού, ο χώρος
θα περιφραχθεί µε δικτυωτό σύρµα ύψους 2,5µ.
Η εγκατάσταση των µετασχηµατιστών γίνεται επί κλίνης εναπόθεσης, η οποία
συνδέεται µε δεξαµενή κατάλληλου µεγέθους για τη συλλογή του ορυκτέλαιου του
µετασχηµατιστή και την αποφυγή διαφυγής του στο περιβάλλον σε περίπτωση
βλάβης (βλ. Σχέδια 40006 και 40007, Παράρτηµα 2).
Επιπλέον, για την αρµονικότερη ενσωµάτωση του υποσταθµού στο περιβάλλον και
την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης, τα ελεύθερα τµήµατα του γηπέδου θα
δενδροφυτευθούν µε δέντρα υψηλής και µεσαίας ανάπτυξης, όπου αυτό είναι
τεχνικά δυνατό.
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9 ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Από όσα εκτέθηκαν και αναλύθηκαν προκύπτει ότι το υπ’ όψη έργο δεν προκαλεί
σηµαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.
Συνοπτικά, δεν εκπέµπει αέριους ρύπους, δεν δηµιουργεί αναταράξεις ή αλλαγές
στα αέρια ρεύµατα και στο κλίµα της περιοχής, δεν έχει την παραµικρή επίδραση
στο επιφανειακό ή υπόγειο δίκτυο απορροών της περιοχής, δεν δηµιουργεί αλλαγές
στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής παρά µόνο προσωρινώς κατά το στάδιο της
αναβάθµισης. Επιπλέον, δεν προκαλεί θορύβους µεγαλύτερους από τους
επιτρεπόµενους από τους κανονισµούς, δεν θα προκαλέσει αλλαγές στην χρήση
γης και στους φυσικούς πόρους της περιοχής, δεν υπάρχει πιθανότητα δηµιουργίας
κινδύνων ή ανωµάλων καταστάσεων ούτε θα έχει καµιά επίδραση στα πληθυσµιακά
δεδοµένα και εποµένως και στην οικιστική κατάσταση της περιοχής. ∆εν θα
επηρεάσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες ούτε και την ενεργειακή ζήτηση. ∆εν θα έχει
επίδραση στην αισθητική και πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής, ενώ τηρούνται
όλοι οι κανονισµοί για την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής.
Αντίθετα, επιλύει κρίσιµα προβλήµατα ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και βοηθά στην
οικιστική, βιοµηχανική, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής.

Ν.ΜΟΥΜΟΥΛΙ∆ΗΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Τοµεάρχης
Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος
Υ/Σ – ΚΥΤ

Υποτοµεάρχης
∆ιατάξεων Υ/Σ-ΚΥΤ
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