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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Χάρτες – ∆ιαγράµµατα – Πίνακες  

− Απόσπασµα χάρτη 1:50.000 (ΓΥΣ) µε την ευρύτερη περιοχή του Κ/∆ Αµπελοκήπων 
(Χάρτης 1) 

− Τοπογραφικό διάγραµµα 1:5000 (ΓΥΣ) µε σηµειωµένη τη θέση του οικοπέδου και 
του χώρου ανέγερσης του Κ/∆ (Χάρτης 2) 

− Τοπογραφικό σκαρίφηµα του οικοπέδου ανέγερσης του Κ/∆ (Αρ. Σχ. 46597) 

− Απόσπασµα οδικού χάρτη της περιοχής περιµετρικά του χώρου ανέγερσης του Κ/∆ 
Αµπελοκήπων (Χάρτης 3) 

− Απόσπασµα Γεωτεχνικού Χάρτη της Ελλάδας 1:500.000 για την περιοχή του Νοµού 
Αττικής (Χάρτης 4) 

− Πίνακας κρίσιµων φορτίων στην ευρύτερη περιοχή των Αµπελοκήπων  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχέδια, διατάξεις και φωτογραφίες 

− Κάτοψη 2ου υπογείου  

− Κάτοψη 1ου υπογείου  

− Κάτοψη ισογείου  

− Κάτοψη 1ου ορόφου  

− Κάτοψη 2ου ορόφου  

− Κάτοψη 3ου ορόφου  

− Κάτοψη ∆ώµατος  

− Τοµή Α-Α  

− Ενδεικτικό µονογραµµικό διάγραµµα Κ/∆ 150/20 kV, 3x100 MVA (Αρ. Σχ. 46591) 

− Περιγραφή πεδίου καλωδιακής γραµµής 150 kV 

− Περιγραφή πεδίου µετασχηµατιστή ισχύος 150/20 kV 

− Περιγραφή πεδίων Μέσης Τάσης 

− Εµπρόσθια όψη πινάκων Μέσης Τάσης (Αρ. Σχ. VR-A1102919–3JOO-ARD-300) 

− Φωτογραφίες του χώρου ανέγερσης του Κ/∆ Αµπελοκήπων και του κτηρίου του 
υπάρχοντος Υ/Σ 22/6,6 kV 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Περιβαλλοντική Νοµοθεσία 
 

− Ν.3010 «Εναρµόνιση του Ν 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες 
διατάξεις», ΦΕΚ 91/25.04.2002 
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− ΚΥΑ αριθ. Η.Π. 15393/2332 «Κατάταξη έργων σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002», ΦΕΚ 
1022/5.08.2002 

− ΚΥΑ αριθ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/126880/2-3-07 (ΦΕΚ 435/Β/29-3-07) «Συµπλήρωση 
της υπ’ αριθµ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/5.08.2002) ΚΥΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: Ερωτηµατολόγιο (Πίνακας 3, Άρθρο 16, ΚΥΑ 69269/5387/ 

24.10.90) 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Μαγνητικά και Ηλεκτρικά πεδία 

− «Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία 50 Hz» - Ενηµερωτικό φυλλάδιο της ∆ΕΗ για τα 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία εγκαταστάσεων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας  

− «Χαµηλόσυχνα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία» - Ενηµερωτικό φυλλάδιο της 
Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για τα ηλεκτρικά και µαγνητικά 
πεδία χαµηλής συχνότητας 

− «Το Μαγνητικό Πεδίο του Κέντρου ∆ιανοµής Κορυδαλλού και των Καλωδίων 150 
kV για την τροφοδότησή του ως Περιβαλλοντικοί Παράγοντες» - Έκθεση του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, Μάρτιος 2004 

− ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238, «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 
διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων, ΦΕΚ 
512/25.04.2002 

− Πρωτόκολλο µετρήσεων µαγνητικού πεδίου σε χώρους προσκείµενους στο Κ/∆ 
Αµαρουσίου της ∆ΕΗ 

− «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία του Κέντρου 
∆ιανοµής Αµαρουσίου της ∆ΕΗ» - Μελέτη του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

− Έκθεση µετρήσεων επιπέδων ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου στην περιοχή 
κοντά στον Υ/Σ ΥΤ ∆ΕΗ στον ∆ήµο Ν. ΙΩΝΙΑΣ. ΥΠΑΝ-Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής 
Ενέργειας, Μάιος 2002 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ∆ιαχείριση Μονωτικών Ελαίων των Μ/Σ Ισχύος 

− Έλεγχος και διαχείριση µονωτικών ελαίων των Μ/Σ ισχύος 150/20 kV 

− Σύµβαση Εκποίησης – ∆ιάθεσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Πόρισµα Επιτροπής για την Ενίσχυση - Αναβάθµιση - Ανάπτυξη 

του ∆ικτύου – Έργα και ενέργειες σε Αττική και Θεσσαλονίκη 
ενόψει της 5ετίας 2008-2012 
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1. Εισαγωγή 
 
Ι.  Τα Κέντρα ∆ιανοµής (Κ/∆) ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Οι υποσταθµοί υποβιβασµού της τάσης από Υψηλή (150.000 V - 150 kV) σε Μέση 
(20.000 V - 20 kV) συνιστούν τα κοµβικά σηµεία µέσω των οποίων εγχέεται η ηλεκτρική 
ισχύς από το δίκτυο Υψηλής Τάσης (ΥΤ) στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ), που αποτελεί 
το δίκτυο πρωτεύουσας διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο τροφοδοτείται 
ακολούθως το δίκτυο Χαµηλής Τάσης (ΧΤ), που συνιστά τη δευτερεύουσα διανοµή στα 
230/400 V, το οποίο και εξυπηρετεί την πλειονότητα των τελικών καταναλωτών. Όπως 
είναι ευνόητο, για µία δεδοµένη γεωγραφική έκταση, το πλήθος των υποσταθµών 
150/20 kV και το βήµα (η απόσταση µεταξύ γειτονικών υποσταθµών) εξαρτώνται από 
τη συνολική ζήτηση και τη γεωγραφική κατανοµή της, δηλαδή την πυκνότητα του 
ηλεκτρικού φορτίου. 
 
Το σύνολο των υποσταθµών που εξυπηρετούν µια γεωγραφική περιοχή και κατά 
µείζονα λόγο την Πρωτεύουσα (Αθήνα) εξελίσσεται δυναµικά, όπως εξάλλου και τα 
εξυπηρετούµενα φορτία, µε συνέπεια η ζώνη δράσης ενός υποσταθµού να 
συρρικνώνεται διαχρονικά, στο µέτρο που αυξάνονται τα αντίστοιχα φορτία. Έτσι 
προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας νέων υποσταθµών σε θέσεις ενδιάµεσες ως προς 
τους ήδη υπάρχοντες, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και ποιότητα της 
τροφοδότησης των καταναλωτών. Σε κάθε περίπτωση, ένας υποσταθµός πρέπει να 
βρίσκεται σε κεντροβαρική θέση ως προς τα φορτία που εξυπηρετεί σε κανονική 
λειτουργία και µε αυτό το κριτήριο επιλέγονται οι θέσεις των νέων υποσταθµών. Στις 
πυκνοκατοικηµένες αστικές ζώνες το βήµα των υποσταθµών είναι της τάξεως των λίγων 
km. Συγκεκριµένα, σε πολύ πυκνοδοµηµένες ζώνες στην ευρύτερη περιοχή της 
Πρωτεύουσας το βήµα των υποσταθµών είναι κάτω των 3 km και αυτό παρά τη 
σηµαντική εγκατεστηµένη ισχύ τους (που φθάνει τα 500 MVA σε ορισµένες περιπτώσεις 
υποσταθµών του Λεκανοπεδίου). 
 
Η εξυπηρέτηση πυκνοκατοικηµένων αστικών περιοχών, όπου είναι αντικειµενικά 
αδύνατη η υπαίθρια εγκατάσταση των υποσταθµών (απαιτείται έκταση της τάξεως των 
10-15 στρεµµάτων, καθώς και η διέλευση εναέριων γραµµών ΥΤ), κατά πάγια διεθνή 
πρακτική γίνεται µέσω υποσταθµών υποβιβασµού κλειστού τύπου µε υπόγεια 
τροφοδότηση, οι οποίοι έχει καθιερωθεί να ονοµάζονται Κέντρα ∆ιανοµής (Κ/∆). 
Παρόµοιοι υποσταθµοί λειτουργούν σε κεντρικές θέσεις σε όλα τα µεγάλα αστικά κέντρα 
της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσµου. Επισηµαίνεται και πάλι ότι λόγω της 
αναγκαίας κεντροβαρικής θέσης των υποσταθµών και του πολύ µικρού βήµατος που 
επιτάσσει η υψηλή πυκνότητα φορτίου, επιβάλλεται εκ των πραγµάτων η εγκατάστασή 
τους σε σηµεία στο εσωτερικό των µεγάλων πόλεων και όχι αποκλειστικά στις παρυφές 
τους, όπως συµβαίνει σε µικρότερες επαρχιακές πόλεις. ∆ιαφορετικά η παροχή 
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ηλεκτρικής ενέργειας σε  εκτεταµένους και πυκνούς πολεοδοµικούς ιστούς θα ήταν 
τεχνικά ανέφικτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την τροφοδότηση της πόλης του 
Παρισιού (η οποία νοείται εντός των ορίων του ∆ήµου) λειτουργούν 30 αντίστοιχοι 
υποσταθµοί σε εξαιρετικά πυκνοκατοικηµένες συνοικίες. 
 
Στην περιοχή της Αττικής σήµερα λειτουργούν συνολικά 33 Υ/Σ 150/20 kV. Από αυτούς 
τους Υ/Σ οι 15 είναι Κέντρα ∆ιανοµής 150/20 kV: Αιγάλεω, Ελευθερία (πλησίον Πλ. 
Κουµουνδούρου), Αριστείδου (πλησίον Πλ. Κλαυθµώνος), Παγκράτι, Καλλιθέα, 
Πειραιάς, Ν. Σµύρνη, Ψυχικό, Ν. Ιωνία, Μαρούσι, Βριλήσσια, Φαληρικό ∆έλτα, 
Ελληνικό, Κορυδαλλός και Ολυµπιακό Χωριό, εκ των οποίων τα Κ/∆ Αιγάλεω και Ν. 
Σµύρνης είναι υποσταθµοί ηµίκλειστου τύπου (εξοπλισµός µερικώς εγκεκλεισµένος σε 
κτήριο). Στην περιφέρεια του Λεκανοπεδίου και στην υπόλοιπη Αττική λειτουργούν 18 
ακόµη υποσταθµοί 150/20 kV µε εναέρια τροφοδότηση από την υψηλή τάση (12 
υπαίθριου και 6 ηµίκλειστου τύπου). Σηµειώνεται ότι τα Κ/∆ Βριλησσίων, Φαληρικού 
∆έλτα, Ελληνικού, Κορυδαλλού και Ολυµπιακού Χωριού, καθώς και ο υποσταθµός 
150/20 kV Καλλιστηρίου κατασκευάστηκαν στην περίοδο πριν από τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες. Επιπλέον, υπάρχουν 6 υποσταθµοί 150/22 kV που τροφοδοτούν το παλιό 
σύστηµα 22 kV της Πρωτεύουσας και συστεγάζονται µε υποσταθµούς 150/20 kV (πλην 
του Υ/Σ 150/22 kV ΑΗΣΑΓ). Οι κυριότεροι υποσταθµοί του Λεκανοπεδίου 
περιλαµβάνονται στο Σχήµα 1 της επόµενης σελίδας που απεικονίζει την υφιστάµενη 
ανάπτυξη του δικτύου 150 kV της Αττικής. 
 
Τα Κ/∆ τροφοδοτούνται µέσω του καλωδιακού δικτύου 150 kV αρµοδιότητας ∆ιανοµής, 
ακτινικά από τα σηµεία έγχυσης ισχύος από το Σύστηµα, δηλ. τα 4 ΚΥΤ 400/150 kV του 
«πετάλου» 400 kV περιµετρικά της Αττικής, τη ζεύξη 150 kV Αργυρούπολης και τους 
Υ/Σ 150/22 kV Χαλκηδόνας, Ρουφ και ΑΗΣΑΓ (σχήµα 1). 
 
Για την αξιόπιστη εξυπηρέτηση των διαρκώς αυξανόµενων φορτιακών αναγκών του 
Λεκανοπεδίου της Αττικής, όπου αντίθετα µε άλλες µεγαλουπόλεις της Ευρώπης δεν 
εµφανίζεται τάση κορεσµού της ζήτησης, αλλά παρατηρούνται υψηλοί αυξητικοί ρυθµοί, 
η ∆ΕΗ βάσει µακροχρόνιου σχεδιασµού (βλ. Παράρτηµα Ζ) αναπτύσσει και εντάσσει σε 
λειτουργία νέα Κέντρα ∆ιανοµής και υποσταθµούς, όπως το Κέντρο ∆ιανοµής (Κ/∆) 
150/20 kV Αµπελοκήπων, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 
 
Στο σχήµα 2 φαίνεται το αρχικώς προτεινόµενο σχήµα τροφοδότησης των νέων Κ/∆ 
(µεταξύ των οποίων και το Κ/∆ Αµπελοκήπων), τα οποία σχεδιάζει να εντάξει η ∆ΕΗ 
στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής της Αττικής µέχρι το έτος 2012. 
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ΙΙ.  Επιπτώσεις από τη λειτουργία των Κέντρων ∆ιανοµής 
 
Η υλοποίηση ενός τεχνικού έργου κάποιου µεγέθους, όπως ένας υποσταθµός ΥΤ/ΜΤ, 
είναι κατ’ αρχήν εύλογο να προβληµατίζει κάποιους πολίτες ή και δηµοτικές αρχές για 
τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Παρ’ όλα αυτά, όπως 
εξηγείται στη συνέχεια, δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, κατά 
µείζονα λόγο στην περίπτωση των Κέντρων ∆ιανοµής κλειστού τύπου. 
 
Βασικό χαρακτηριστικό των Κέντρων ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της Πρωτεύουσας 
είναι ότι ο εξοπλισµός στο σύνολό του εγκλείεται στο εσωτερικό κτηρίου και η είσοδος 
και έξοδος των ηλεκτρικών γραµµών τροφοδοσίας (ΥΤ) και διανοµής (ΜΤ) γίνεται 
αποκλειστικά µε υπόγεια καλώδια. Η βασική αυτή κατασκευαστική αρχή έχει ως 
αποτέλεσµα την απουσία οποιασδήποτε αρνητικής οπτικής επίπτωσης, πέραν της 
ύπαρξης ενός κτηρίου σχετικά περιορισµένου όγκου. Επιπρόσθετα, η ∆ΕΗ µεριµνά σε 
κάθε περίπτωση ώστε το κτήριο αυτό, µε την προσεγµένη αρχιτεκτονική µελέτη, την 
αρτιότητα της κατασκευής του και την κατάλληλη διαµόρφωση του εξωτερικού του 
χώρου, να αποτελεί ένα καλαίσθητο σύνολο και να ενσωµατώνεται αρµονικά στον 
περιβάλλοντα χώρο και στο ευρύτερο δοµηµένο περιβάλλον των περιοχών όπου 
κατασκευάζονται τα Κ/∆. 
 
Σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια των προσώπων, όπως έµπρακτα έχει µέχρι σήµερα 
αποδειχθεί από την εµπειρία στη χώρα µας αλλά και διεθνώς, η λειτουργία των 
εγκαταστάσεων αυτών δεν εγκυµονεί κινδύνους για το κοινό, τόσο λόγω της αξιοπιστίας 
του ειδικού για κτήρια εξοπλισµού που εγκαθίσταται, όσο και από την τήρηση 
αυξηµένων µέτρων προστασίας. Αδιάψευστη απόδειξη συνιστά το γεγονός ότι ουδέποτε 
σηµειώθηκε αξιοσηµείωτο συµβάν ή ατύχηµα σε Κέντρο ∆ιανοµής, κατά τα 35 περίπου 
χρόνια λειτουργίας τους. Επισηµαίνεται εξάλλου ότι σε ορισµένες περιπτώσεις (Κ/∆ 
Ελευθερίας, Αριστείδου, Καλλιθέας, Παγκρατίου) σε χώρους πάνω ή δίπλα στα Κέντρα 
∆ιανοµής στεγάζονται υπηρεσίες της ∆ΕΗ µε πολυάριθµο προσωπικό και µεγάλη 
προσέλευση κοινού (τεχνικές υπηρεσίες, ιατρεία προσωπικού κλπ.). Εποµένως και 
στην περίπτωση του Κ/∆ Αµπελοκήπων, η λειτουργία του Κέντρου ∆ιανοµής δεν 
εγκυµονεί κινδύνους για την ασφάλεια των περιοίκων. Τονίζεται ακόµα ότι δεν 
επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής από παράγοντες όπως ο θόρυβος ή η έκλυση 
θερµότητας και ότι δεν υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, έκλυσης τοξικών αερίων, 
οποιασδήποτε χηµικής ρύπανσης ή διαρροής αποβλήτων. Τα ζητήµατα αυτά 
πραγµατεύεται αναλυτικότερα µελέτη που εκπονήθηκε, µε πρωτοβουλία της ∆ΕΗ και 
χωρίς τούτο να αποτελεί εκ του νόµου υποχρέωσή της, από καθηγητές του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών για το Κέντρο ∆ιανοµής Αµαρουσίου και 
περιλαµβάνεται προς ενηµέρωση στο Παράρτηµα Ε. 
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Στην περίπτωση των υποσταθµών και των άλλων εγκαταστάσεων του ηλεκτρικού 
συστήµατος και δικτύου, ο βασικός παράγοντας ανησυχίας των κατοίκων των περιοχών 
όπου αυτές φιλοξενούνται συνδέεται µε το ζήτηµα των ηλεκτρικών και µαγνητικών 
πεδίων, το οποίο έχει πάρει διαστάσεις και απασχολεί γενικότερα την κοινή γνώµη κατά 
τα τελευταία έτη. 
 
Είναι γεγονός ότι οι υποσταθµοί γίνονται συχνά αντικείµενο συζήτησης ως πηγές 
ισχυρών ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων λόγω του όγκου τους και του µεγέθους του 
εγκατεστηµένου εξοπλισµού, καθώς και της υψηλής τάσης λειτουργίας τους. Η 
διαισθητική αυτή αντίληψη είναι εσφαλµένη και δεν επαληθεύεται στην πράξη. Το 
γεγονός αυτό έχει καταδειχθεί από σειρά µελετών και µετρήσεων που διεξήχθησαν από 
Πανεπιστήµια (βλ. επισυναπτόµενη πρόσφατη γνωµάτευση του Πανεπιστηµίου 
Πατρών, καθώς και µελέτη του Πανεπιστηµίου Αθηνών), επίσηµους φορείς της 
Πολιτείας (βλ. επισυναπτόµενη έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, η 
οποία µάλιστα αφορά υποσταθµό υπαίθριου τύπου), όσο και από πληθώρα µετρήσεων 
που η ∆ΕΗ έχει διενεργήσει στον περίγυρο λειτουργούντων Κέντρων ∆ιανοµής. 
Επισηµαίνεται ότι, ιδιαίτερα στους υποσταθµούς κλειστού τύπου µε µεταλλοενδεδυµένο 
εξοπλισµό ΥΤ (GIS), όπως το νέο Κ/∆ Αµπελοκήπων, η µεταλλική επένδυση παρέχει 
απόλυτη θωράκιση έναντι του ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο πρακτικώς δεν υφίσταται 
εντός και εκτός του υποσταθµού, αλλά και αποτελεσµατική θωράκιση έναντι του 
µαγνητικού πεδίου, το οποίο ακόµη και στην περίµετρο του υποσταθµού υπολείπεται 
κατά πολύ των οριακών τιµών που θέτουν οι αυστηρότεροι διεθνείς κανονισµοί. 
 
Στο Παράρτηµα Ε περιλαµβάνεται ενηµερωτικό υλικό για το ζήτηµα των πεδίων. 
Επιπλέον, η ∆ΕΗ είναι πρόθυµη να θέσει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου φορέα 
µελέτες και µετρήσεις που έχουν κατά καιρούς πραγµατοποιηθεί, καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο ή πληροφορία που θα συντελούσε στην αποσαφήνιση του ζητήµατος αυτού, 
ώστε να µη δηµιουργούνται αβάσιµες ανησυχίες. 
 
Βασικό συµπέρασµα των σχετικών διερευνήσεων αποτελεί πάντως το ότι η λειτουργία 
ενός υποσταθµού, όπως το Κ/∆ Αµπελοκήπων, δε συνεπάγεται επιβάρυνση της 
περιοχής, στην οποία εγκαθίσταται, από πεδία, δηλαδή εντονότερη έκθεση των 
ανθρώπων σε ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο στον περίγυρό του, δεδοµένου ότι: 
 
• Οι τιµές του ηλεκτρικού πεδίου είναι πρακτικά µηδενικές (θωράκισή του από τα 

µεταλλικά περιβλήµατα των καλωδίων και του εξοπλισµού αλλά και από το κτήριο). 
 
• Οι τιµές του µαγνητικού πεδίου που καταγράφονται ακόµη και στον άµεσο περίγυρο 

ενός τέτοιου υποσταθµού δεν υπερβαίνουν τη µέση στάθµη που απαντάται σε αστικό 
περιβάλλον λόγω της απανταχού παρουσίας του δικτύου ηλεκτροδότησης, 
δεδοµένου ότι το πεδίο που παράγεται από τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό εξασθενεί 
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ταχύτατα και περιορίζεται στο εσωτερικό του κτηρίου. Έτσι, παρεµφερείς τιµές 
µετρώνται σε επαφή µε ένα Κέντρο ∆ιανοµής και σε πολύ αποµακρυσµένες από 
αυτό θέσεις. Μετρήσεις που εκτελέσθηκαν στο νέο Κέντρο ∆ιανοµής Αµαρουσίου 
αποδεικνύουν επίσης ότι οι τιµές του πεδίου µετά την εγκατάσταση του Κέντρου 
∆ιανοµής είναι πρακτικώς ίσες µε αυτές που µετρούνταν στην περιοχή πριν τη 
δηµιουργία του Κέντρου. Σε κάθε περίπτωση οι τιµές αυτές είναι πολλαπλάσια 
χαµηλότερες (έως και κατά πολλές εκατοντάδες φορές) από το επιτρεπτό όριο για τη 
συνεχή έκθεση του κοινού σε µαγνητικό πεδίο 50 Hz που θεσπίζει η Σύσταση του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισµό της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία 0-300 GHz, του Ιουλίου 1999. Τα θεσπισµένα από την 
παραπάνω Σύσταση επίπεδα αναφοράς για τις χαµηλές συχνότητες έχουν υιοθετηθεί 
από την Ελληνική Πολιτεία µε ΚΥΑ των ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩ∆Ε και Υγείας (Αρ. 3060 
(ΦΟΡ) 238, ΦΕΚ 512/25.04.02), η οποία περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Γ. 
Επισηµαίνεται ότι και στο εσωτερικό ενός Κέντρου ∆ιανοµής τηρείται µε σηµαντικό 
περιθώριο ασφαλείας το πιο πάνω όριο, ακόµη και σε πολύ µικρή απόσταση από τις 
διάφορες συνιστώσες του εξοπλισµού. 

 
ΙΙΙ.  Ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία για τα Κέντρα ∆ιανοµής 
 
Τα Κ/∆ 150/20 kV κατατάσσονται στα έργα της 10ης Οµάδας, ∆εύτερης Κατηγορίας, 4ης 
Υποκατηγορίας, καθώς σύµφωνα µε τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/2002) και την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022Β/2002), όπως τροποποιήθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/126880/2-3-07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 435/Β/29-3-07), αυτή είναι η 
κατηγοριοποίηση για τους υποσταθµούς κλειστού τύπου επιπέδου τάσεως ≥150 kV.  
 
Με σκοπό την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το νέο Κ/∆ 150/20 kV 
Αµπελοκήπων συντάσσεται και υποβάλλεται στη Νοµαρχία Αθηνών η παρούσα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. ∆εδοµένου του χαρακτήρα του έργου και της παντελούς 
απουσίας περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του, όπως παρουσιάζεται 
διεξοδικά στη συνέχεια, και συνεκτιµώντας τη µέχρι σήµερα ακολουθούµενη πρακτική, 
θεωρούµε ότι η αδειοδότησή του µπορεί να πραγµατοποιηθεί άµεσα, ακολουθώντας τις 
απλούστερες δυνατές διαδικασίες. 
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2. Μη τεχνική περίληψη και συµπεράσµατα της µελέτης 
 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο κατασκευής του νέου 
Κέντρου ∆ιανοµής (Κ/∆) 150/20 kV Αµπελοκήπων. Πρόκειται για υποσταθµό (Υ/Σ) 
κλειστού τύπου, ο οποίος θα τροφοδοτηθεί από το Σύστηµα Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 150 kV 
µέσω αµιγώς υπόγειου δικτύου καλωδιακών γραµµών, όπως επίσης υπόγειο θα είναι 
και το σύνολο του εξερχόµενου δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ) 20 kV. Όπως αναφέραµε 
και προηγουµένως, σύµφωνα µε το Ν. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022Β/2002) και την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022Β/2002), όπως τροποποιήθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/126880/2-3-07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 435/Β/29-3-07), οι 
υποσταθµοί κλειστού τύπου επιπέδου τάσεως ≥150 kV κατατάσσονται στα έργα της 
10ης Οµάδας, ∆εύτερης Κατηγορίας, 4ης Υποκατηγορίας. 
 
Οι υποσταθµοί υποβιβασµού της τάσης παραλαµβάνουν ηλεκτρική ενέργεια από το 
δίκτυο Υψηλής Τάσης (150kV), µετασχηµατίζοντάς τη σε χαµηλότερο επίπεδο Μέσης 
Τάσης (20 kV), ώστε να διανεµηθεί στη συνέχεια προς τους τελικούς καταναλωτές µέσω 
του δικτύου διανοµής της ευρύτερης περιοχής εξυπηρέτησης του Υποσταθµού. 
Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν και τις ανάγκες διασύνδεσης µεταξύ των 
υποσταθµών του συστήµατος µεταφοράς, για λόγους αξιοπιστίας και ποιότητας 
τροφοδότησης, µείωσης των απωλειών και βελτίωσης της ευστάθειας του όλου 
Συστήµατος.  
 
Το εν λόγω Κ/∆ θα είναι Υ/Σ υποβιβασµού ΥΤ προς ΜΤ (150/20 kV), κλειστού τύπου 
(όλος ο εξοπλισµός εντός κτηρίου), µε υπόγεια τροφοδότηση από την ΥΤ και υπόγεια 
έξοδο των αναχωρήσεων γραµµών ΜΤ. Η εγκατεστηµένη ισχύς του Υ/Σ θα είναι 300 
MVA (3 µετασχηµατιστές 150/20 kV ισχύος 100 MVA έκαστος). 
 
Η κατασκευή του Κ/∆ Αµπελοκήπων προτείνεται να γίνει εντός του ιδιόκτητου 
οικοπέδου της ∆ΕΗ, στη συµβολή των οδών Σούτσου και Τσόχα, συνολικής 
επιφάνειας 957,42 m2, όπου βρίσκεται εγκατεστηµένος ο υφιστάµενος Υ/Σ 22/6,6 kV 
Αµπελοκήπων, ο οποίος και πρόκειται να αποξηλωθεί µε σκοπό την ανέγερση του νέου 
Κ/∆ 150/20 kV. Ο Υ/Σ 22/6,6 kV Αµπελοκήπων είναι ανοικτού τύπου µε υπαίθριους 
ζυγούς 22 kV και λειτουργεί από το 1966.  
 
Η επιλογή της συγκεκριµένης θέσης εγκατάστασης και τεχνικής λύσης υλοποίησης του 
Κ/∆ συνδέεται κατ’ αρχήν µε τη σκοπιµότητα και σηµασία του έργου, που αποσκοπεί 
στην εξασφάλιση της επάρκειας και αξιοπιστίας ηλεκτροδότησης της ευρύτερης 
περιοχής του ∆ήµου Αθηναίων. Η ανάγκη αυτή επιβάλλει τη χωροθέτηση του 
υποσταθµού στο εσωτερικό του πολεοδοµικού ιστού, σε κεντροβαρική θέση ως προς τα 
φορτία που θα εξυπηρετεί.  
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Η µελέτη είναι εµπλουτισµένη µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες ώστε να 
σχηµατίζεται µια πλήρης και ακριβής εικόνα των πρακτικώς ανύπαρκτων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου. 
 
Όπως εξηγείται αναλυτικότερα στα Κεφάλαια 5 και 7, το έργο είναι αναγκαίο και επείγον 
για την εξασφάλιση της επάρκειας και κυρίως της αξιοπιστίας τροφοδότησης της 
ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του ∆ήµου Αθηναίων. Με την κατασκευή και 
λειτουργία του νέου Κ/∆ Αµπελοκήπων θα αποφορτιστούν Κ/∆ 150/20 kV της 
ευρύτερης περιοχής περιµετρικά των Αµπελοκήπων, τα οποία έχουν φορτισθεί υψηλά 
έως οριακά τα τελευταία χρόνια. Ο έντονος κορεσµός του δικτύου ΥΤ και ΜΤ και των 
υφιστάµενων υποσταθµών ΥΤ/ΜΤ της περιοχής, σε συνδυασµό µε την έντονα αυξητική 
τάση των ηλεκτρικών φορτίων, καθιστούν αναγκαία την άµεση ένταξη του νέου 
υποσταθµού. Καθυστέρηση στην κατασκευή του θα έχει πιθανώς επίπτωση όχι µόνο 
στη δυνατότητα ηλεκτροδότησης νέων καταναλωτών, αλλά εγκυµονεί και κίνδυνο 
αδυναµίας τροφοδότησης και των υφιστάµενων φορτίων της περιοχής, λόγω 
εξάντλησης της ικανότητας του δικτύου. 
 
Οι υποσταθµοί ΥΤ/MT της ∆ΕΗ, 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 στη χλωρίδα της περιοχής. Επίσης, η λειτουργία τους δεν προκαλεί 
καµία επίπτωση στον ανθρώπινο οργανισµό, λόγω µαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου, 
όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην Παράγραφο 
7.4.5. και στο Παράρτηµα Ε. 
 
Η οπτική επίπτωση από το Κέντρο ∆ιανοµής περιορίζεται στην ύπαρξη ενός κτηρίου 
σχετικά περιορισµένου όγκου σε σχέση µε τα υπάρχοντα κτήρια της περιοχής. Το 
σύνολο του εξοπλισµού είναι εγκατεστηµένο  στο εσωτερικό του κτηρίου, η δε είσοδος 
και έξοδος των ηλεκτρικών γραµµών γίνεται µε υπόγεια καλώδια. Σε κάθε περίπτωση, η 
∆ΕΗ θα µεριµνήσει ώστε το κτήριο, µε την προσεγµένη αρχιτεκτονική µελέτη, την 
αρτιότητα της κατασκευής του και την κατάλληλη διαµόρφωση του εξωτερικού του 
χώρου, να αποτελεί ένα καλαίσθητο σύνολο και να ενσωµατώνεται αρµονικά στον 
περιβάλλοντα χώρο. Τονίζεται ότι η ∆ΕΗ, προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον όγκο 
των κτηρίων των Κ/∆, υιοθετεί τις πλέον προηγµένες τεχνολογικά λύσεις, µε την 
εγκατάσταση µεταλλοενδεδυµένου εξοπλισµού ΥΤ µόνωσης αερίου SF6 (Gas Insulated 
Substation-GIS) και αντίστοιχης τεχνολογίας αγωγούς σύνδεσης των µετασχηµατιστών 
ισχύος στην πλευρά ΥΤ (Gas Insulated Line-GIL). Οι λύσεις αυτές επιλέγονται από την 
ίδια τη ∆ΕΗ, παρά τη σηµαντική επιβάρυνση του κόστους κατασκευής που 
συνεπάγονται, προκειµένου έτσι να περιοριστεί το µέγεθος και άρα η προκαλούµενη 
οπτική επίπτωση από την κατασκευή του κτηρίου. Επισηµαίνεται ότι το νέο Κ/∆ θα 
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ανεγερθεί στο χώρο του λειτουργούντος σήµερα Υ/Σ 22/6,6 kV Αµπελοκήπων ο οποίος 
θα αποξηλωθεί. Ο Υ/Σ 22/6,6 kV Αµπελοκήπων είναι ανοικτού τύπου µε υπαίθριους 
ζυγούς 22 kV και για το λόγο αυτό προκαλεί σχετική οπτική όχληση και αισθητική 
υποβάθµιση της περιοχής. Με την αποξήλωση των υπαίθριων εγκαταστάσεων του 
υπάρχοντος Υ/Σ, που λειτουργεί από το 1966, και την εγκατάσταση του νέου Κ/∆ θα 
αναβαθµιστεί η συνολική εικόνα της περιοχής. 
 
Ως βασικό συµπέρασµα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
προκύπτει ότι το εν λόγω έργο είναι απολύτως απαραίτητο για τη 
µακροπρόθεσµη στήριξη της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της ευρύτερης 
περιοχής, ενώ δεν προκαλεί καµία απολύτως επίπτωση στο φυσικό και στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον. 
 
Αρµόδιος για την παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρωµατικών στοιχείων ορίζεται ο κ. 
Αθανάσιος ∆ράτσας, ∆ιευθυντής Κλάδου Μεγάλων Έργων της ∆ιεύθυνσης ∆ικτύου 
(∆∆) της ∆ΕΗ Α.Ε., µε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 
 
∆ιεύθυνση: ∆ΕΗ Α.Ε. 
 ∆ιεύθυνση ∆ικτύου (∆∆) 
 Χαλκοκονδύλη 22 
 104 32  ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210 4814482 
Fax: 210 4803599 
e-mail: A.Dratsas@dei.com.gr 
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3. Περιγραφή του έργου 

 
3.1. Ονοµασία και είδος του έργου 
 
Το έργο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι 
το Κέντρο ∆ιανοµής (Κ/∆) 150/20 kV Αµπελοκήπων, το οποίο σύµφωνα µε τον 
υφιστάµενο σχεδιασµό θα τροφοδοτείται από το Κ/∆ Ψυχικού, το ΚΥΤ Παλλήνης και 
µελλοντικά από το ΚΥΤ Ρουφ µέσω υπόγειων καλωδιακών γραµµών Υψηλής Τάσης 
(150 kV). 
 
Η ονοµασία του έργου είναι «Κέντρο ∆ιανοµής 150000 V / 20000 V (150/20 kV) 
Αµπελοκήπων» και η συντετµηµένη ονοµασία του «Κ/∆ 150/20 kV Αµπελοκήπων». 
 
Το εν λόγω Κ/∆ θα είναι Υ/Σ υποβιβασµού ΥΤ προς ΜΤ (150/20 kV), κλειστού τύπου 
(όλος ο εξοπλισµός εντός κτηρίου), µε υπόγεια τροφοδότηση από την ΥΤ και υπόγεια 
έξοδο των γραµµών ΜΤ. Η εγκατεστηµένη ισχύς του Υ/Σ είναι 300 MVA (3 Μ/Σ 150/20 
kV ισχύος 100 MVA ο καθένας). 
 
Σύµφωνα µε τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/2002) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 
15393/2332 (ΦΕΚ 1022Β/2002), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/126880/2-3-07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 435/Β/29-3-07), οι Υ/Σ κλειστού τύπου 
επιπέδου τάσεως ≥150 kV κατατάσσονται στα έργα της 10ης Οµάδας, ∆εύτερης 
Κατηγορίας, 4ης Υποκατηγορίας, για τα οποία απαιτείται η υποβολή Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 
 
3.2. Γεωγραφική θέση και µέγεθος έργου 
 
Το Κ/∆ Αµπελοκήπων πρόκειται να κατασκευαστεί εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας ∆ΕΗ 
Α.Ε., στη συµβολή των οδών Σούτσου και Τσόχα, συνολικής έκτασης 957,42 m2, όπου 
βρίσκεται εγκατεστηµένος ο Υ/Σ 22/6,6 kV Αµπελοκήπων, ο οποίος και πρόκειται να 
αποξηλωθεί µε σκοπό την ανέγερση του νέου Κ/∆ 150/20 kV. Στο Παράρτηµα Α 
παρατίθενται οι χάρτες της ευρύτερης περιοχής (1:50.000) και της περιοχής άµεσης 
επιρροής (1:5.000) µε σηµειωµένη τη θέση του Κ/∆ Αµπελοκήπων. Στο ίδιο Παράρτηµα 
παρατίθεται επίσης ένα τοπογραφικό σκαρίφηµα του οικοπέδου.  
 
Στο Παράρτηµα Β παρατίθενται φωτογραφίες του χώρου ανέγερσης του Κ/∆, όπου στην 
παρούσα φάση βρίσκεται εγκατεστηµένος ο Υ/Σ 22/6,6 kV Αµπελοκήπων, υπαίθριου 
τύπου, ο οποίος περιλαµβάνει δύο (2) Μ/Σ 22/6,6 kV, ισχύος 9 MVA ο καθένας. Στο 
πλαίσιο της ανέγερσης του νέου Κ/∆, ο υφιστάµενος Υ/Σ 22/6,6 KV µε τις εγκαταστάσεις 
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του θα αποξηλωθεί, εφαρµόζοντας όλες τις ενδεδειγµένες τεχνικές για την ασφαλή 
καθαίρεση, αποµάκρυνση και διάθεση των υλικών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 
3.3. Τεχνική περιγραφή του έργου 
 
Το Κ/∆ Αµπελοκήπων θα τροφοδοτείται µε τη ζητούµενη από τους καταναλωτές 
ηλεκτρική ενέργεια από το Σύστηµα ΥΤ, σε επίπεδο τάσης 150.000 V (150 kV). Πιο 
συγκεκριµένα, το Κ/∆ Αµπελοκήπων θα διασυνδεθεί αρχικά, σύµφωνα µε τον 
υφιστάµενο σχεδιασµό της ∆ΕΗ Α.Ε., µέσω µίας υπόγειας καλωδιακής γραµµής ΥΤ µε 
τους ζυγούς 150 kV του Κ/∆ Ψυχικού και µέσω µίας δεύτερης υπόγειας καλωδιακής 
γραµµής µε τους ζυγούς 150 kV του ΚΥΤ Παλλήνης. Μελλοντικά προβλέπεται η 
τροφοδότηση του Κ/∆ Αµπελοκήπων και από τους ζυγούς 150 kV του ΚΥΤ Ρουφ (υπό 
ανέγερση) µέσω µίας τρίτης υπόγειας καλωδιακής γραµµής, όπως φαίνεται ενδεικτικά 
στο σχήµα 2 (σελ. 7), στο οποίο παρουσιάζεται το προτεινόµενο σχήµα τροφοδότησης 
των νέων Κ/∆ 150/20 kV της Αττικής. Επιπλέον, θα υπάρχει και πύλη για τέταρτη 
υπόγεια καλωδιακή γραµµή, η οποία θα συνδεθεί µελλοντικά (τέσσερις (4) πύλες 
καλωδιακών γραµµών 150 kV συνολικά). 
 
Το Κ/∆ Αµπελοκήπων θα περιλαµβάνει, όπως φαίνεται και στο ενδεικτικό µονογραµµικό 
διάγραµµα του Κ/∆ Αµπελοκήπων (Παράρτηµα Β),  δύο (2) ζυγούς 150 kV µε µόνωση 
αερίου SF6, τέσσερις (4) πύλες καλωδιακών γραµµών 150 kV, τρεις (3) πύλες 150 kV 
σύνδεσης µετασχηµατιστών (Μ/Σ), µία (1) πύλη διασύνδεσης ζυγών και µία (1) πύλη 
µέτρησης, όλες µε µόνωση αερίου SF6. Το Κ/∆ θα περιλαµβάνει τρεις Μ/Σ 150 kV/20 
kV, ισχύος 100 MVA έκαστος, καθώς και τον αντίστοιχο εξοπλισµό ΜΤ, ο οποίος θα 
αποτελείται από µεταλλοενδεδυµένους (metalclad) πίνακες. 
 
Ολόκληρος ο εξοπλισµός ισχύος θα είναι εγκατεστηµένος σε κλειστό κτήριο µε 
κατάλληλη διάταξη. Μέσα στο κτήριο θα υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι για τους 
συσσωρευτές, τις βοηθητικές παροχές εναλλασσόµενου και συνεχούς ρεύµατος, 
γραφεία, βοηθητικές εγκαταστάσεις κλπ., καθώς και αίθουσα ελέγχου, όπου θα 
υπάρχουν όλα τα απαραίτητα συστήµατα επιτήρησης, ελέγχου, χειρισµών και 
σήµανσης.  
 
Τα βασικά τµήµατα του εξοπλισµού που περιλαµβάνει το Κ/∆ παρατίθενται συνοπτικά 
στη συνέχεια. 
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Α.  Κύριος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός πλευράς 150 kV 
 
Αποτελείται από πίνακες 150 kV εσωτερικού τύπου µε µόνωση αερίου SF6 υπό χαµηλή 
πίεση (GIS), διπλών ζυγών 1600 Α. Ειδικότερα, προβλέπονται τα παρακάτω πεδία 
πινάκων: 

- Πεδίο γραµµών 150 kV, µε διακόπτη ισχύος και δύο αποζεύκτες 1250 Α (4 τεµάχια) 

- Πεδίο Μ/Σ 150 kV, µε διακόπτη ισχύος και δύο αποζεύκτες 1250 Α (3 τεµάχια) 

- Πεδίο ζεύξης ζυγών, µε διακόπτη ισχύος και δύο αποζεύκτες 1600 Α (1 τεµάχιο) 

- Πεδίο µέτρησης (1 τεµάχιο) 

- Σωλήνες µε µόνωση αερίου SF6 (GIL) 150 kV για σύνδεση µε τους ακροδέκτες ΥΤ των 
Μ/Σ 150/20 kV. 

 
Επίσης περιλαµβάνονται διατάξεις και συστήµατα προστασίας των ζυγών 150 kV και 
των υπόγειων καλωδιακών γραµµών 150 kV. 
 
Στους µεταλλοενδεδυµένους πίνακες µε µόνωση αερίου SF6 (εξοπλισµός Gas Insulated 
Substation – GIS) οι αγωγοί περιβάλλονται από µανδύες χάλυβα ή αλουµινίου, η δε 
µόνωσή τους επιτυγχάνεται µε χρήση του αερίου εξαφθοριούχου θείου (SF6) υπό 
χαµηλή πίεση. Το αέριο SF6 είναι άοσµο, δεν καίγεται, δεν είναι δηλητηριώδες ή τοξικό 
και παρουσιάζει πολύ καλές µονωτικές ιδιότητες. 
 
Β.  Κύριος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός Μ/Σ ισχύος 
 
Αποτελείται από τα εξής µέρη: 

- Τρεις (3) Μ/Σ 150/20-20 kV, ονοµαστικής ισχύος 100 MVA (δύο τυλίγµατα των 50 
MVA) ο καθένας, εφοδιασµένοι µε σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης της τάσης υπό 
φορτίο. Για την περισυλλογή του ελαίου των Μ/Σ προβλέπεται δεξαµενή καταλλήλων 
διαστάσεων όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΣΤ. 

- Έξι (6) Μ/Σ έγχυσης για κάθε Μ/Σ ισχύος για το σύστηµα ΤΑΣ. 

- ∆ύο (2) αντιστάσεις γείωσης ουδετέρου κόµβου 12 Ω για κάθε Μ/Σ ισχύος. 

- Τέσσερις (4) αποζεύκτες (Α/Ζ) για µεταγωγή του ουδετέρου κόµβου για κάθε Μ/Σ 
ισχύος (δύο (2) Α/Ζ για κάθε αντίσταση γείωσης). 

- Συσκευές και συστήµατα επιτήρησης και προστασίας Μ/Σ ισχύος 150/20 kV 
 
Γ.  Κύριος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός πλευράς ΜΤ 20 kV 
 
Περιλαµβάνει τα εξής βασικά µέρη: 
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- Πίνακες ΜΤ µεταλλοενδεδυµένοι µε µόνωση αέρα. Για κάθε Μ/Σ ισχύος 
προβλέπονται συνολικά 50 πίνακες: 

o Πίνακες άφιξης Μ/Σ  τεµ. 4 
o Πίνακες τοµής ζυγών  τεµ. 2 
o Πίνακες διασυνδέσεων  τεµ. 4 
o Πίνακες αναχωρήσεων ΜΤ  τεµ. 30 
o Πίνακες πυκνωτών  τεµ. 6 
o Πίνακες µέτρησης  τεµ. 4 

- Πυκνωτές αντιστάθµισης ΜΤ, οι οποίοι θα εγκατασταθούν εντός του κτηρίου (6 
συστοιχίες πυκνωτών ανά Μ/Σ, ισχύος 4 MVAr η κάθε µία, εσωτερικού τύπου). 

- ∆ιατάξεις και συστήµατα προστασίας ζυγών 20 kV και αναχωρήσεων γραµµών 
υπογείου δικτύου 20 kV. 

 
∆. Λοιπός ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός 

- Πίνακες βρόχου 20 kV (δύο συγκροτήµατα) 
- Τοπικοί Μ/Σ 20/0,4 kV, 630 kVA (δύο τεµάχια) 
- Βοηθητικές παροχές ΣΡ και ΕΡ 
- Σύστηµα αυτόµατης πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 
- Ανυψωτικές διατάξεις. 
 
Η ηλεκτρική ενέργεια εισρέει στο Κ/∆ από τις πύλες 150.000 V των τροφοδοτικών 
γραµµών ΥΤ, ακολούθως διοχετεύεται προς τους Μ/Σ ισχύος, µέσω των πυλών Μ/Σ και 
των γραµµών ΥΤ µόνωσης SF6 (GIL). Στους Μ/Σ 150/20 kV η ηλεκτρική ενέργεια 
υποβιβάζεται σε επίπεδο τάσεως 20.000 V (ΜΤ) και µεταφέρεται στους ζυγούς ΜΤ 
µέσω καλωδίων ισχύος. Από τους ζυγούς ΜΤ η ενέργεια διοχετεύεται προς τις 
αναχωρήσεις του υπόγειου δικτύου ΜΤ (πρόβλεψη για 24 αναχωρήσεις ΜΤ ανά Μ/Σ). 
Για λόγους αξιοπιστίας έχουν προβλεφθεί δύο ανεξάρτητα τµήµατα ζυγών ΜΤ ανά 
τύλιγµα Μ/Σ, µε ιδιαίτερη κυψέλη εισόδου από τον Μ/Σ για το καθένα, αλλά και 
δυνατότητα ζεύξης τους µέσω των πινάκων τοµής ζυγών. Επίσης, οι ζυγοί ΜΤ κάθε 
τυλίγµατος Μετασχηµατιστή είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους και διασυνδέονται µέσω 
διασυνδετικής κυψέλης ζυγών ΜΤ. Για µείωση των απωλειών ενέργειας και βελτίωση 
των χαρακτηριστικών της τάσης, κάθε Μ/Σ διαθέτει συστοιχίες πυκνωτών αντιστάθµισης 
που ελέγχονται από ιδιαίτερους πίνακες ΜΤ και εγχέουν άεργο ισχύ απ’ ευθείας στους 
ζυγούς ΜΤ.  
 
Σε όλο το χώρο του Κ/∆, για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισµού, αλλά και για την 
ασφάλεια του προσωπικού και των περιοίκων, θα εγκατασταθεί εκτεταµένο δίκτυο 
γειώσεως, όπως επιβάλλεται από τους σχετικούς κανονισµούς. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το σύνολο του εξοπλισµού του Κ/∆ θα περικλείεται στο 
εσωτερικό του κτηρίου. Η είσοδος και έξοδος του καλωδιακού δικτύου τροφοδότησης 
του Κ/∆ και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγµατοποιείται µέσω 
προσβάσιµων υπόγειων σηράγγων. Για την κατασκευή των δοµικών έργων θα 
τηρηθούν οι κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις και θα ληφθούν τα µέτρα ασφάλειας που 
προβλέπονται για αναλόγου είδους δοµικά έργα.  Η κατασκευή του υποσταθµού θα 
πραγµατοποιηθεί αφού ληφθούν οι απαιτούµενες άδειες Εκσκαφών και Ανέγερσης από 
τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ∆ήµου Αθηναίων, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
όρους δόµησης στη συγκεκριµένη θέση. 
 
Το κτήριο του Κ/∆ θα περιλαµβάνει δύο (2) υπόγειους χώρους, ισόγειο, Α’, Β’, Γ’ όροφο 
και δώµα. Η πραγµατοποιούµενη κάλυψη από το κτήριο του υποσταθµού είναι 
645,3649 m², το µέγιστο ύψος ανωδοµής 19,46 m και ο συνολικός όγκος ανωδοµής του 
κτίσµατος είναι 12.943,566 m³. Στα σχέδια του Παραρτήµατος Β εικονίζονται η 
ανάπτυξη του υποσταθµού επί του οικοπέδου και µία τοµή του κτηρίου, που 
επιβεβαιώνουν την αρχιτεκτονική του αρτιότητα.  
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4. Σκοπιµότητα του έργου 
 
Οι Υ/Σ υποβιβασµού ΥΤ/ΜΤ αποτελούν κοµβικά σηµεία διάθεσης µεγάλων ποσοτήτων 
της ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστηµα Μεταφοράς (ΣΜ) Υψηλής Τάσης στο ∆ίκτυο 
∆ιανοµής (∆∆) Μέσης Τάσης. Η ηλεκτρική ενέργεια, µετασχηµατισµένη σε χαµηλότερο 
επίπεδο τάσης, διανέµεται ακολούθως µέσω του ∆∆ στους τελικούς καταναλωτές της 
στενής γεωγραφικής περιοχής που εξυπηρετεί ο Υ/Σ. Βασική σκοπιµότητα και 
προορισµός του νέου Κ/∆ Αµπελοκήπων είναι η εξασφάλιση της επάρκειας και η 
αύξηση της αξιοπιστίας ηλεκτροδότησης των πάσης φύσεως καταναλωτών (οικιακών, 
εµπορικών, κλπ.) της περιοχής που περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο την περιοχή των 
Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αθηναίων (στην οποία υπάρχουν σηµαντικά φορτία, όπως 
νοσοκοµεία κλπ.) καθώς και γειτονικά προς την περιοχή φορτία. ∆ευτερευόντως και σε 
έκτακτες καταστάσεις λειτουργίας, το Κ/∆ Αµπελοκήπων θα εξυπηρετήσει µέσω των 
διασυνδετικών καλωδιακών γραµµών φορτία και άλλων όµορων συνοικιών. 
 
Το νέο Κ/∆ 150/20 kV Αµπελοκήπων θα συµβάλει λοιπόν στην εξυπηρέτηση των 
υφιστάµενων και των µελλοντικών αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της ευρύτερης 
περιοχής του ∆ήµου Αθηναίων, σε µακροπρόθεσµη βάση, ώστε να εξασφαλιστούν οι 
προϋποθέσεις για την οµαλή οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξή της. Επισηµαίνεται ότι 
η εν λόγω περιοχή είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικηµένη, ενώ παράλληλα, εντός αυτής, 
τροφοδοτούνται πολλά κρίσιµα φορτία για τα οποία απαιτείται υψηλή στάθµη 
αξιοπιστίας τροφοδότησης (νοσοκοµεία, υπουργεία, πρεσβείες, Άρειος Πάγος κλπ.). 
 
Στην παρούσα κατάστασή του, το ∆ίκτυο της περιοχής εµφανίζει σηµεία κορεσµού και 
αδυνατεί να εξυπηρετήσει µε τον απαιτούµενο βαθµό αξιοπιστίας ακόµη και την 
υπάρχουσα ζήτηση, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες, όπου εµφανίζεται πλέον η 
αιχµή του έτους λόγω της εκτεταµένης χρήσης κλιµατιστικών µηχανηµάτων. Οι 
προβλέψεις για το ρυθµό αύξησης της ζήτησης µέσα στα επόµενα χρόνια καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη κατασκευής του νέου Κ/∆, όχι µόνο για λόγους οµαλής και 
αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου, αλλά και για τη διασφάλιση της ικανότητας 
εξυπηρέτησης των καταναλωτών υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως αναλύεται 
διεξοδικότερα στη συνέχεια.  
 
Η συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή του ∆ήµου Αθηναίων στην παρούσα φάση 
εξυπηρετείται ουσιαστικά από τα Κ/∆ Ψυχικού, Αριστείδου, Ελευθερίας και Παγκρατίου, 
τα οποία έχουν πρακτικά εξαντλήσει τη δυνατότητα περαιτέρω επαύξησης της 
εγκατεστηµένης ισχύος τους (µετά και την πρόσφατη προσθήκη Μ/Σ 150/20 kV 100 
MVA τον Ιούνιο του 2008 στο Κ/∆ Αριστείδου).  ∆εδοµένου ότι ο ρυθµός αύξησης του 
φορτίου για τα επόµενα έτη εκτιµάται περί το 4,5% (τιµή που αποτελεί µία µέση και 
σχετικά συντηρητική πρόβλεψη), καθίσταται προφανής η ανάγκη άµεσης ενίσχυσης του 
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τριγώνου των Κ/∆ Ψυχικού, Αριστείδου και Παγκρατίου (βλ. σχήµα 3) µε την κατασκευή 
νέου Κ/∆ στην περιοχή. 
 
Ειδικότερα, προκειµένου να εξασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας 
ηλεκτροδότησης των καταναλωτών, η ∆ΕΗ επιδιώκει κατά την ανάπτυξη και 
εκµετάλλευση του ∆∆ να ικανοποιείται το κριτήριο αξιοπιστίας «ν-1». Σύµφωνα µε αυτό, 
απώλεια οποιουδήποτε στοιχείου (γραµµής, µετασχηµατιστή, κλπ.) πρέπει να µπορεί 
να αντιµετωπιστεί από την εφεδρεία ισχύος που διαθέτουν τα υπόλοιπα εν λειτουργία 
στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος εκτεταµένων διακοπών 
ηλεκτροδότησης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
οµαλή κοινωνική και οικονοµική ζωή των ηλεκτροδοτούµενων περιοχών. 
 
Η παραπάνω ουσιαστική απαίτηση αξιοπιστίας επιβάλλει τη διατήρηση σηµαντικών 
περιθωρίων εφεδρείας στα υφιστάµενα Κ/∆ και Υ/Σ. Συγκεκριµένα, οι Μ/Σ ισχύος δεν 
πρέπει να φορτίζονται πέραν του 80% της ονοµαστικής τους ικανότητας, όχι µόνο σε 
περιπτώσεις αυξηµένων αναγκών του ∆ικτύου αλλά και στην κανονική λειτουργία τους. 
Κατά την αιχµή του έτους 2007 στην Αττική (27.06.2007), παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα 
υψηλοί συντελεστές φόρτισης σε αρκετούς Υ/Σ και Κ/∆ 150/20 kV. Για τα Κ/∆ 150/20 kV 
Αριστείδου, Παγκρατίου και Ψυχικού, τα οποία εξυπηρετούν κεντρικές περιοχές του 
∆ήµου Αθηναίων, παρατηρήθηκαν πολύ υψηλές φορτίσεις της τάξης του 95%, 78% και 
85% αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1. Συγκεκριµένα, οι φορτίσεις των 2 
Μ/Σ στο Κ/∆ Αριστείδου ήταν 100% και 90%, οι φορτίσεις των 3 Μ/Σ στο Κ/∆ 
Παγκρατίου ήταν 81%, 72% και 82%, ενώ στο Κ/∆ Ψυχικού οι φορτίσεις των 3 Μ/Σ 
150/20 kV ήταν 80%, 79% και 96%. 
 

 
Εγκατεστηµένη Ισχύς (MVA) 

 
Μέγιστο φορτίο θέρους 2007 

Υποσταθµός 
(150/20 kV) 

Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3 Σύνολο Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3 Σύνολο 

Συντελεστής 
φόρτισης 

Υ/Σ 
Αριστείδου 100 100 - 200 100 90 - 190 0,95 
Παγκράτι 100 100 100 300 81 72 82 235 0,78 
Ψυχικό 100 100 100 300 80 79 96 255 0,85 

 
Πίνακας 1. Μέγιστη φόρτιση των Κ/∆ Αριστείδου, Παγκρατίου και Ψυχικού κατά το 

έτος 2007 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω φορτίσεις, και συνυπολογίζοντας τις εκτιµήσεις για 
αύξηση της ζήτησης τα προσεχή έτη, γίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη για αποφόρτιση 
των υφιστάµενων Κ/∆ µέσω της κατασκευής νέου Κ/∆ στην περιοχή. 
 
Πέραν των ανωτέρω, που αφορούν την επάρκεια και αξιοπιστία ηλεκτροδότησης του 
συνόλου των καταναλωτών, θα πρέπει να  συνεκτιµηθεί στη συνέχεια και η κρισιµότητα 
των φορτίων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή των Αµπελοκήπων, όπως 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κέντρου ∆ιανοµής 150/20 kV Αµπελοκήπων 

∆ΕΗ/∆∆    21

προκύπτει καθαρά από τον πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτηµα Α και 
περιλαµβάνει τους υπάρχοντες πελάτες Μέσης Τάσης µε τις τιµές της εγκατεστηµένης 
ισχύος ανά πελάτη στην ευρύτερη περιοχή των Αµπελοκήπων.  
 
Με βάση τα προαναφερόµενα, προτείνεται η κατασκευή του νέου Κ/∆ Αµπελοκήπων, 
στη συµβολή των οδών ∆. Σούτσου και Τσόχα, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆ΕΗ Α.Ε. Σε 
αυτή τη θέση λειτουργεί από το 1966 Υ/Σ 22/6,6 kV ανοικτού τύπου µε υπαίθριους 
ζυγούς 22 kV, ο οποίος πρόκειται να αποξηλωθεί για την ανέγερση του καινούργιου Κ/∆ 
150/20 kV. Με την εγκατάσταση του νέου Κ/∆ σε αυτή τη θέση θα αναληφθούν από 
αυτό και τα φορτία του υπάρχοντος Υ/Σ.  
 
Η θέση του νέου Κ/∆ φαίνεται επίσης στη φωτογραφία του σχήµατος 4.   
 

 
 
Σχήµα 3.  Θέση του νέου Κ/∆ 150/20 kV Αµπελοκήπων σε σχέση µε τα Κ/∆ Αριστείδου, 

Παγκρατίου και Ψυχικού  
 
Ταυτόχρονα, στο σχεδιασµό της ∆ΕΗ Α.Ε. για την ενίσχυση, αναβάθµιση και ανάπτυξη 
του ∆ικτύου, προβλέπεται η εγκατάσταση τριών νέων υπόγειων καλωδιακών γραµµών 
150 kV µεταφορικής ικανότητας 200 MVA ανά γραµµή, οι οποίες θα συνδέουν το νέο 
Κ/∆ µε τον Υ/Σ (µελλοντικά ΚΥΤ) Ρουφ, µε το Κ/∆ Ψυχικού και µε το ΚΥΤ (Κέντρο 
Υπερυψηλής Τάσης) Παλλήνης. Οι γραµµές αυτές θα πολλαπλασιάσουν τις 
εναλλακτικές πηγές τροφοδότησης των φορτίων της περιοχής, ενώ θα δηµιουργήσουν 
άµεση διασύνδεση µε ισχυρούς κόµβους του Ελληνικού ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος 
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Μεταφοράς (βλ. σχήµα 2), όπως είναι το ΚΥΤ Παλλήνης και ο Υ/Σ (µελλοντικά ΚΥΤ) 
Ρουφ. 
 

 
 
Σχήµα 4.  Θέση του νέου Κ/∆ 150/20 kV Αµπελοκήπων   
 
Με την εγκατάσταση του Κ/∆ Αµπελοκήπων εντός της γεωγραφικής περιοχής των 
εξυπηρετούµενων φορτίων θα επιτευχθεί σηµαντική µείωση του µήκους των γραµµών 
ΜΤ και οµοιόµορφη γεωγραφική διασπορά των γραµµών. Με τον τρόπο αυτό 
περιορίζονται σηµαντικά οι απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες µετατρέπονται σε 
θερµότητα κατά µήκος των γραµµών εξαιτίας της ωµικής τους αντίστασης. Το γεγονός 
αυτό αποτελεί παράγοντα µε ουσιαστική περιβαλλοντική διάσταση και σηµασία, 
δεδοµένου ότι οι αυξηµένες ηλεκτρικές απώλειες συνεπάγονται σπατάλη πολύτιµων 
πρωτογενών ενεργειακών πόρων, αλλά και επιβάρυνση των φαινοµένων θέρµανσης 
της ατµόσφαιρας.  
 
Ταυτόχρονα, η µείωση του µήκους των γραµµών ΜΤ και η σχετικά οµοιόµορφη 
διασπορά τους συµβάλουν επίσης στον περαιτέρω περιορισµό του - ούτως ή άλλως 
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χαµηλού - µαγνητικού πεδίου κατά µήκος των γραµµών του υπόγειου δικτύου, αφού δεν 
υφίστανται νοητοί «άξονες» µεταφοράς της ενέργειας, από αποµακρυσµένες θέσεις των 
υποσταθµών υποβιβασµού υψηλής προς µέση τάση προς τους καταναλωτές. 
 
Η µείωση του µήκους των γραµµών συµβάλλει ακόµη στη βελτίωση της αξιοπιστίας 
ηλεκτροδότησης, αφού περιορίζεται αναλογικά η πιθανότητα σφάλµατος ή βλάβης κατά 
µήκος τους, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ισχύος (µείωση των απωλειών, 
σταθερότητα των τάσεων του δικτύου, µείωση της συχνότητας και διάρκειας των 
διακοπών ηλεκτροδότησης) που παρέχεται στους καταναλωτές, ως αποτέλεσµα της 
µειωµένης πτώσης τάσης κατά µήκος των γραµµών και της αντίστοιχα περιορισµένης 
διακύµανσης του µέτρου της. Οι παράγοντες αυτοί απέκτησαν ιδιαίτερη σηµασία τα 
τελευταία χρόνια, λόγω των απαιτητικών και ευαίσθητων, από πλευράς ποιότητας 
ισχύος, συσκευών που χρησιµοποιούνται εκτεταµένα στα σύγχρονα σπίτια και 
επιχειρήσεις (ηλεκτρονικές και ψηφιακές συσκευές, υπολογιστές κλπ.). 
 
Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται ότι για την εγκατάσταση του νέου Κ/∆ 150/20 kV 
Αµπελοκήπων θα αποξηλωθεί ο υφιστάµενος Υ/Σ 22/6,6 kV ανοικτού τύπου, ο οποίος 
βρίσκεται σε λειτουργία στο συγκεκριµένο οικόπεδο. Κατά συνέπεια, µε την κατασκευή 
του νέου έργου, θα περιοριστεί η οπτική όχληση την οποία προκαλεί ο υφιστάµενος 
υπαίθριος Υ/Σ και θα µειωθούν ακόµη περισσότερο οι ούτως ή άλλως αµελητέες τιµές 
ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων που εµφανίζονται στον περίγυρό του. 
 
Συνοψίζοντας, η κατασκευή του νέου Κ/∆ Αµπελοκήπων, στο οποίο αναφέρεται η 
παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, 
δεδοµένου ότι έχει πρακτικώς εξαντληθεί η δυνατότητα επαρκούς και αξιόπιστης 
εξυπηρέτησης των φορτίων της περιοχής από την υφιστάµενη υποδοµή του ∆ικτύου. 
Επιπλέον, το Κ/∆ 150/20 kV Αµπελοκήπων θα αποτελεί ένα καλαίσθητο και 
προσεγµένο αρχιτεκτονικά κτήριο, το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση ενός Υ/Σ 
ανοικτού τύπου κατασκευής 1966 ο οποίος αναπόφευκτα υποβαθµίζει αισθητικά την 
περιοχή. 
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5. Τεκµηρίωση επιλογής της συγκεκριµένης λύσης  
 
5.1. Χωροθέτηση του Κ/∆ 150/20 kV Αµπελοκήπων 
 
Οι Υ/Σ υποβιβασµού ΥΤ/ΜΤ κατασκευάζονται σε κεντροβαρική θέση ως προς τα φορτία 
που εξυπηρετούν υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Αυτό γίνεται, όπως είδαµε στο 
προηγούµενο κεφάλαιο, για λόγους που συνδέονται άµεσα µε την προκύπτουσα 
ελαχιστοποίηση του µήκους των γραµµών του δικτύου και κατά συνέπεια τον 
περιορισµό των απωλειών κατά τη διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας και την 
εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου τάσεως για τους ηλεκτροδοτούµενους 
καταναλωτές.  
 
Η µείωση των απωλειών επιφέρει ευεργετικά αποτελέσµατα στο περιβάλλον. Με την 
εγκατάσταση ενός Υ/Σ εντός της γεωγραφικής περιοχής των εξυπηρετούµενων φορτίων 
περιορίζονται σηµαντικά οι απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες µετατρέπονται σε 
θερµότητα κατά µήκος των γραµµών εξαιτίας της ωµικής τους αντίστασης. Το γεγονός 
αυτό αποτελεί παράγοντα µε ουσιαστική περιβαλλοντική διάσταση και σηµασία, 
δεδοµένου ότι οι αυξηµένες ηλεκτρικές απώλειες συνεπάγονται σπατάλη πολύτιµων 
πρωτογενών ενεργειακών πόρων, αλλά και επιβάρυνση των φαινοµένων θέρµανσης 
της ατµόσφαιρας.  
 
Για αυτό το λόγο, στην περίπτωση ηλεκτροδότησης πυκνοκατοικηµένων αστικών 
περιοχών, επιβάλλεται η εγκατάσταση των Υ/Σ να γίνεται εντός του πολεοδοµικού ιστού 
και όχι σε χώρο εκτός των δοµηµένων περιοχών. Επίσης, δεδοµένης της ιδιαίτερα 
υψηλής πυκνότητας φορτίου στο κέντρο των µεγάλων πόλεων, το βήµα των Υ/Σ (η 
απόσταση δηλαδή µεταξύ τους) είναι γενικά της τάξης των λίγων km. 
 
Στην περίπτωση του Κ/∆ 150/20 kV Αµπελοκήπων, η επιλογή της θέσης γίνεται µε 
βάση τα παραπάνω κριτήρια. Η εγκατάστασή του σκοπό έχει να εξυπηρετήσει σε 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας τα φορτία της ευρύτερης περιοχής των Αµπελοκήπων 
του ∆ήµου Αθηναίων και να αποφορτίσει τα Κ/∆ Αριστείδου, Παγκρατίου και Ψυχικού. 
Παράλληλα, ο Υ/Σ 22/6,6 kV υπαιθρίου τύπου θα αποξηλωθεί και το καινούργιο Κ/∆ 
κλειστού τύπου το οποίο θα κατασκευασθεί στη θέση του θα είναι άρτιο από 
αρχιτεκτονικής πλευράς και καλαίσθητο. 
 
Τα παραπάνω είναι οι κύριοι λόγοι επιλογής της συγκεκριµένης θέσης για την ανέγερση 
του νέου Κ/∆. 
 
Η συγκεκριµένη επιλογή θέσης όµως παρουσιάζει επιπλέον µία σειρά από 
πλεονεκτήµατα, και συγκεκριµένα:  
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• Η χωροθέτηση του Κ/∆ Αµπελοκήπων είναι κεντροβαρική όσον αφορά τη θέση των 

Κ/∆ Αριστείδου, Παγκρατίου και Ψυχικού, τα οποία και πρόκειται να αποφορτίσει µε 
την έναρξη της λειτουργίας του. 

 
• Βρίσκεται εντός της γεωγραφικής περιοχής των Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αθηναίων, 

η οποία και συνιστά την κύρια περιοχή εξυπηρέτησης του καινούργιου Κ/∆. 
 
• Θα αποξηλωθεί ο υπαίθριος Υ/Σ 22/6,6 kV και στη θέση του θα ανεγερθεί ένα 

σύγχρονο και καλαίσθητο κτήριο. 
 
Άλλα κριτήρια τα οποία συνεκτιµήθηκαν κατά την επιλογή της θέση του νέου Κ/∆ είναι 
τα ακόλουθα: 
 
• Η θέση του Κ/∆ Αµπελοκήπων είναι δίπλα σε κεντρικό δρόµο και έτσι εξασφαλίζεται 

η ευχερής είσοδος και έξοδος καλωδίων χωρίς την ανάγκη πολυδάπανης και 
χρονοβόρας κατασκευής σηράγγων µεγάλου µήκους. Επιπλέον, η θέση αυτή 
παρέχει την απαιτούµενη ευχέρεια µελλοντικής εκµετάλλευσης (είσοδος και έξοδος 
ογκώδους εξοπλισµού ισχύος για λόγους επισκευών και συντήρησης) και ταχεία 
πρόσβαση προσωπικού εκµετάλλευσης σε έκτακτες περιπτώσεις κλπ. 

 
• Η µορφολογία και η διαµόρφωση του εδάφους επιτρέπει την κατασκευή και την 

ανάπτυξη του έργου. 
 
• Τήρηση των εφαρµοζόµενων διεθνών κανονισµών ασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά 

στην εξασφάλιση αποτελεσµατικού συστήµατος γείωσης για τον Υ/Σ, λόγω της 
ποιότητας του εδάφους του οικοπέδου. 

 
• ∆υνατότητα υλοποίησης του έργου σε σύντοµο χρόνο, γεγονός το οποίο 

προσµετράται στα πλέον θετικά της συγκεκριµένης επιλογής, δεδοµένης της 
επείγουσας σχετικά ανάγκης κατασκευής του έργου, εξαιτίας της ανάγκης αύξησης 
του επιπέδου αξιοπιστίας ηλεκτροδότησης των καταναλωτών της ευρύτερης 
περιοχής και της διαφαινόµενης αδυναµίας επαρκούς εξυπηρέτησης του φορτίου 
από την υφιστάµενη υποδοµή του ∆ικτύου πέραν του θέρους του 2010. 
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5.2. Τύπος και µέγεθος του υποσταθµού 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να λάβουµε υπόψη µας για το σχεδιασµό του 
υποσταθµού είναι: 
 
• Η επιλογή ανάµεσα σε υπαίθριο Υ/Σ µε εναέριες γραµµές µεταφοράς ή Υ/Σ κλειστού 

τύπου µε υπόγεια τροφοδότηση. 
 
• Η εγκατεστηµένη ισχύς του Υ/Σ. 
 
 
Υπαίθριος Υ/Σ ή Υ/Σ κλειστού τύπου; 
 
Επισηµαίνεται και πάλι ότι, αναφερόµενοι σε αστικές περιοχές, λόγω της αναγκαίας 
κεντροβαρικής θέσης των υποσταθµών και του πολύ µικρού βήµατος που επιτάσσει η 
υψηλή πυκνότητα φορτίου, επιβάλλεται εκ των πραγµάτων η εγκατάστασή τους σε 
σηµεία στο εσωτερικό των µεγάλων πόλεων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δε θα 
ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε εκτεταµένους και πυκνούς 
πολεοδοµικούς ιστούς.   
 
Όπως αναφέρθηκε, η εξυπηρέτηση πυκνοκατοικηµένων αστικών περιοχών, όπου είναι 
αδύνατη η υπαίθρια εγκατάσταση των υποσταθµών (απαιτείται έκταση 10-15 
στρεµµάτων, καθώς και η διέλευση εναέριων γραµµών ΥΤ), όπως ισχύει και στη 
συγκεκριµένη περίπτωση για την περιοχή των Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αθηναίων, 
κατά πάγια διεθνή πρακτική γίνεται µέσω υποσταθµών υποβιβασµού κλειστού τύπου µε 
υπόγεια τροφοδότηση, οι οποίοι έχει καθιερωθεί να ονοµάζονται Κέντρα ∆ιανοµής. Η 
∆ΕΗ από τη δεκαετία του 1970 έχει υιοθετήσει και ενσωµατώσει στην τεχνική της 
πρακτική τη συγκεκριµένη λύση, η οποία και υιοθετήθηκε για το νέο Κ/∆ Αµπελοκήπων, 
παρά το πολύ υψηλό της κόστος (τουλάχιστον 3πλάσιο των συµβατικών υποσταθµών 
ΥΤ/ΜΤ). 
 
Επιπλέον η ∆ΕΗ µεριµνά ώστε το κτήριο του υποσταθµού, µε την προσεγµένη 
αρχιτεκτονική µελέτη, την αρτιότητα της κατασκευής του και την κατάλληλη διαµόρφωση 
του εξωτερικού του χώρου, να αποτελεί ένα καλαίσθητο σύνολο και να ενσωµατώνεται 
αρµονικά στον περιβάλλοντα χώρο. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι το σύνολο του 
εισερχόµενου και εξερχόµενου δικτύου είναι αµιγώς υπόγειο καλωδιακό και άρα µη 
ορατό, συµβάλλοντας και µε αυτόν τον τρόπο στην ελαχιστοποίηση της οπτικής αλλά 
και οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επίπτωσης από την κατασκευή του Κ/∆. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κέντρου ∆ιανοµής 150/20 kV Αµπελοκήπων 

∆ΕΗ/∆∆    27

Εγκατεστηµένη ισχύς του νέου Υ/Σ 
 
Όσον αφορά τώρα την εγκατεστηµένη ισχύ του υπό σχεδίαση Υ/Σ αυτή συνδέεται 
άµεσα µε το µέγεθος του φορτίου το οποίο πρόκειται να εξυπηρετήσει, όχι µόνο άµεσα 
αλλά λαµβάνοντας παράλλήλα υπόψη και τις προβλεπόµενες τιµές του φορτίου 
µακροπρόθεσµα, δεδοµένης της µεγάλης δυσχέρειας στην ανάπτυξη αντίστοιχων 
έργων υποδοµής. 
 
Έτσι λαµβάνοντας υπόψη: 
 
• την υψηλή φόρτιση των υφιστάµενων Κ/∆ Αριστείδου, Παγκρατίου και Ψυχικού, τα 

οποία προς το παρόν εξυπηρετούν, εκτός των άλλων, και την περιοχή των 
Αµπελοκήπων, στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το καινούργιο Κ/∆,  

 
• τον υψηλό ρυθµό αύξησης της αιχµής ζήτησης που εµφανίζει η περιοχή (η 

περιφέρεια της Αττικής εµφάνισε το έτος 2007 αύξηση του θερινού µεγίστου της 
τάξης του 14,91% και της µέγιστης ενέργειας στη διάρκεια του θερινού µεγίστου κατά 
17,32% σε σχέση µε το 2006, και γενικά αυξητικούς ρυθµούς τα τελευταία έτη), και  

 
• την απαιτούµενη εφεδρεία ισχύος για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων, 
 
επιβάλλεται η εγκατάσταση εξ αρχής τριών Μ/Σ ισχύος 100 MVA στο νέο Κ/∆ 
Αµπελοκήπων (µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση, χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω 
ενίσχυσης). 
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6. Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος 
 
6.1. Μη βιοτικά χαρακτηριστικά  
 
6.1.1. Μετεωρολογικά στοιχεία 
 
Τα µετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής έχουν συγκεντρωθεί από το Μετεωρολογικό 
Σταθµό - 701 της Ε.Μ.Υ. (γεωγραφικό πλάτος 38°2’59’’, γεωγραφικό µήκος 23°40’1’’, 
ύψος βαροµέτρου 138 µέτρα) στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Η βάση 
κλιµατολογικών δεδοµένων καλύπτει όλες τις τιµές που µετρήθηκαν από το 1955 έως 
και το 2000, εκτός από την περίπτωση της µέσης µηνιαίας διεύθυνσης και της µέσης 
µηνιαίας έντασης ανέµων, για τις οποίες οι τιµές αναφέρονται στα έτη από το 1955 έως 
το 1997. 
 
Το κλίµα στην Αττική είναι εύκρατο µεσογειακό. Οι βροχοπτώσεις είναι ελάχιστες, ενώ 
ηλιοφάνεια επικρατεί για περίπου 300 ηµέρες ετησίως. Το καλοκαίρι (από Ιούνιο µέχρι 
Αύγουστο) είναι ξηρό και θερµό µε θερµοκρασίες που κυµαίνονται από 20 °C - 34 °C.  
Ο χειµώνας είναι ήπιος και το φθινόπωρο ακόµη πιο ήπιο, µε τις πιο χαµηλές 
θερµοκρασίες να σηµειώνονται τον Ιανουάριο και να κυµαίνονται από 5 °C έως 14 °C 
περίπου. Η απόλυτη µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία που έχει καταγραφεί είναι 45 oC 
και -5,8 oC  αντίστοιχα. Οι µηνιαίες θερµοκρασίες που καταγράφηκαν από το σταθµό 
της Νέας Φιλαδέλφειας δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
 Θερµοκρασία, oC 
 Ελάχιστη µηνιαία Μέση µηνιαία Μέγιστη µηνιαία 
Ιανουάριος 5,2 8,7 12,5 
Φεβρουάριος 5,4 9,3 13,6 
Μάρτιος 6,7 11,2 15,7 
Απρίλιος 9,7 15,4 20,4 
Μάιος 14,0 20,7 26,1 
Ιούνιος 18,3 25,7 31,2 
Ιούλιος  20,9 28,1 33,6 
Αύγουστος 20,8 27,5 33,3 
Σεπτέµβριος 17,4 23,4 29,2 
Οκτώβριος 13,5 18,2 23,5 
Νοέµβριος 9,9 13,8 18,2 
∆εκέµβριος 6,8 10,3 14,2 

 
Πίνακας 2. Μηνιαίες θερµοκρασίες από το σταθµό της Νέας Φιλαδέλφειας. 
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Η µηνιαία υγρασία και η βροχόπτωση που καταγράφηκαν από το σταθµό της Νέας 
Φιλαδέλφειας δίνονται παρακάτω. 
 
 Μέση µηνιαία 

υγρασία, % 
Μέση µηνιαία 

βροχόπτωση, mm 
Συνολικές µέρες 

βροχής 
Ιανουάριος 74,4 54,7 12,2 
Φεβρουάριος 71,9 44,7 10,3 
Μάρτιος 68,6 44,5 10,2 
Απρίλιος 61,6 30,1 8,0 
Μάιος 53,9 22,1 6,1 
Ιούνιος 45,8 10,1 3,5 
Ιούλιος  43,0 6,2 1,9 
Αύγουστος 45,2 5,8 1,6 
Σεπτέµβριος 53,9 13,4 3,4 
Οκτώβριος 66,0 50,6 7,1 
Νοέµβριος 74,1 60,2 9,7 
∆εκέµβριος 76,0 67,5 11,9 

 
Πίνακας 3. Τιµές υγρασίας και βροχόπτωσης από το σταθµό της Νέας Φιλαδέλφειας 

 
Οι άνεµοι πνέουν από Βορειοανατολική και Νοτιοδυτική κατεύθυνση µε µέση µηνιαία 
ένταση που κυµαίνεται από 4,6 µέχρι 6,7 κόµβους, µε τους ισχυρότερους ανέµους να 
καταγράφονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αναλυτικά στοιχεία φαίνονται στον 
ακόλουθο πίνακα, ο οποίος προκύπτει, όπως αναφέραµε και προηγουµένως από 
κλιµατολογικά δεδοµένα από την περίοδο 1955-1997.  
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 Μέση µηνιαία 
διεύθυνση ανέµων

Μέση µηνιαία 
ένταση ανέµων, 

κόµβοι 
Ιανουάριος ΒΑ 5,6 
Φεβρουάριος ΒΑ 6,0 
Μάρτιος ΒΑ 6,1 
Απρίλιος Ν∆ 5,3 
Μάιος Ν∆ 5,0 
Ιούνιος Ν∆ 5,4 
Ιούλιος  ΒΑ 6,7 
Αύγουστος ΒΑ 6,6 
Σεπτέµβριος ΒΑ 5,8 
Οκτώβριος ΒΑ 5,6 
Νοέµβριος ΒΑ 4,6 
∆εκέµβριος ΒΑ 4,8 

 
Πίνακας 4. Μέση µηνιαία διεύθυνση και µέση µηνιαία ένταση ανέµων από το σταθµό 

της Νέας Φιλαδέλφειας 
 
6.1.2. Γεωλογικά - γεωτεχνικά στοιχεία 
 
Σύµφωνα µε το Γεωτεχνικό Χάρτη της Ελλάδος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών, απόσπασµα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α 
(Χάρτης 5) για την περιοχή της Αττικής, το έδαφος της περιοχής αποτελείται από 
ηµιµεταµορφωµένα πετρώµατα. Στην περιοχή του Κ/∆ Αµπελοκήπων το έδαφος έχει τα 
παρακάτω γεωτεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Ηµιµεταµορφωµένα πετρώµατα (ph): Φυλλίτες, συνήθως σερικιτικοί, ασβεστιτικοί, 
χλωριτικοί και σπανιότερα επιδοτιτικοί σχιστόλιθοι, χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης 
(δυναµοµεταµόρφωσης). Πτυχωµένοι, κατά θέσεις στολιδωµένοι και µε έντονες 
παραµορφώσεις, που οφείλονται στην επίδραση ισχυρών τεκτονικών πιέσεων στους 
σχηµατισµούς µε αυξηµένη πλαστικότητα. Το πάχος τους είναι σηµαντικό και κατά 
περιοχές υπερβαίνει τα 500 m. Είναι ευαπροσάθρωτοι σχηµατισµοί µε αποτέλεσµα να 
καλύπτονται συχνά από χαλαρό εδαφικό µανδύα σηµαντικού πάχους.  
Συµπεριφέρονται ως στεγανοί σχηµατισµοί, στην επαφή όµως του µητρικού 
πετρώµατος και του εδαφικού µανδύα ή της ζώνης κερµατισµού είναι συχνή η 
εκδήλωση πηγών µικρής συνήθως παροχής. Σε υγιή κατάσταση οι φυλλιτικοί 
σχηµατισµοί (ιδιαίτερα οι πλούσιοι σε πυριτικά και ασβεστιτικά στοιχεία) 
χαρακτηρίζονται από υψηλές µηχανικές αντοχές και ικανοποιητική µηχανική 
συµπεριφορά. Εν τούτοις, µε την επίδραση δευτερογενών διεργασιών (ορυκτολογικές 
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εξαλλοιώσεις µε σχηµατισµό αργιλικών ορυκτών, ισχυρή δράση των αποσαθρωτικών 
παραγόντων, τεκτονική καταπόνηση), οι φυλλιτικοί σχηµατισµοί πολύ συχνά 
εµφανίζουν έντονη αστάθεια και χαλάρωση µέχρι σηµαντικού βάθους, µε σοβαρό 
υποβιβασµό των µηχανικών αντοχών, ιδιαίτερα της διατµητικής αντοχής. Στα πρανή η 
αστάθεια εκδηλώνεται συνήθως µόλις διαταραχθούν οι συνθήκες φυσικής ισορροπίας, 
µε αποτέλεσµα να προκαλούνται, πέραν των επιφανειακών εδαφικών θραύσεων του 
µανδύα, και σοβαρά κατολισθητικά φαινόµενα κατά µήκος επιφανειών αδυναµίας των 
φυλλιτικών στρωµάτων. 
 
Φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά  
 
Yb

 : 1,8 - 2,4 gr/cm3 
qu  : 70 - 1200 kg/cm2 
c  : 10 - 40 kg/cm2 
φ  : 28° - 32° 
 
Οι ανωτέρω τιµές χαρακτηρίζουν το υγιές πέτρωµα, ενώ η συµπεριφορά της 
βραχοµάζας καθορίζεται από πολύ κατώτερες τιµές της διατµητικής κυρίως αντοχής, 
όπως προκύπτει από επιτόπου δοκιµές: 
 
cs

 : 0,5  - 1,6 kg/cm2 } 
φs  : 12° - 40° kg/cm2  }   βραχοµάζα, συνήθως ισχυρά αποσαθρωµένη   
E  : 800 – 1000 kg/cm2 } 
 
6.2. Φυσικό περιβάλλον  
 
6.2.1. Γενικά  
 
Η Αθήνα απλώνεται στην κεντρική πεδιάδα της Αττικής, το επονοµαζόµενο 
λεκανοπέδιο, το οποίο περιβάλλεται από το όρος Αιγάλεω στα δυτικά, το όρος της 
Πάρνηθας στα βόρεια, την Πεντέλη στα βορειοανατολικά και τον Υµηττό στα ανατολικά, 
ενώ βρέχεται από το Σαρωνικό κόλπο στα νοτιοδυτικά. Η πόλη διχοτοµείται από τον 
Κηφισό ποταµό που πηγάζει από τη συµβολή Πεντέλης - Πάρνηθας, ώσπου να χυθεί 
στο Φαληρικό όρµο του Σαρωνικού, ενώ παράλληλα την διαχωρίζει από τον Πειραιά.  
Η γεωµορφολογία στην Αθήνα συχνά δηµιουργεί το φαινόµενο της θερµοκρασιακής 
αναστροφής το οποίο µερικώς ευθύνεται για τα προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 
Το έδαφος είναι πετρώδες και όχι τόσο εύφορο (Αθηναϊκός σχιστόλιθος, 
ασβεστολιθοκές µάζες στους λόφους). 
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6.2.2. Προστατευόµενες περιοχές 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία από το Πρόγραµµα «Σηµαντικές Περιοχές για την Προστασία της 
Φύσης», που εκπονήθηκε µε συνεργασία του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ΕΚΒΥ, προκύπτει ότι η 
θέση του Υποσταθµού δεν εµπίπτει σε καµία από τις νοµοθετηµένες προστατευόµενες 
περιοχές. Σε σηµαντική απόσταση από την προτεινόµενη θέση του έργο, βρίσκεται οι 
ακόλουθες περιοχές µεγάλης οικολογικής σηµασίας του Νοµού Αττικής, οι οποίες είναι 
ενταγµένες στο δίκτυο Natura 2000: το όρος Πάρνηθα (Εθνικός ∆ρυµός, Τόπος 
Κοινοτικής Σηµασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας) στα βόρεια του Νοµού Αττικής, 
Υµηττός - Αισθητικό ∆άσος Καισαριανής - Λίµνη Βουλιαγµένης (Τόπος Κοινοτικής 
Σηµασίας και Αισθητικό ∆άσος) στα κεντρικά και νότια, Βραυρώνα (Τόπος Κοινοτικής 
Σηµασίας) στα ανατολικά, Σούνιο - Νησίδα Πάτροκλου (Εθνικός ∆ρυµός και Τόπος 
Κοινοτικής Σηµασίας) στα νότια, περιοχή Λεγρενών-νησίδα Πάτροκλου (Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας) στα νότια και περιοχή Σχινιά στα βορειοανατολικά. Επιπλέον, οι περιοχές 
του Σχινιά, της Πάρνηθας, της Καισαριανής και του Σουνίου αποτελούν Σηµαντικές 
Περιοχές για πουλιά. Ακολούθως παρουσιάζονται στοιχεία για αυτές τις περιοχές, ενώ 
παρατίθενται και αντίστοιχοι χάρτες. 
 
Περιοχή GR3000001: Όρος Πάρνηθα 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή: Η Πάρνηθα (Καραµπόλα 1.423 m) βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της Αττικής 
και απέχει 40 km από το κέντρο της Αθήνας. Η περιοχή αποτελεί δασώδη έκταση που 
χαρακτηρίζεται κυρίως από δάση ενδηµικής κεφαλληνιακής ελάτης Abies cephalonica, 
σε σχετικά φτωχά και ξηρά εδάφη, από εύκρατα δάση κωνοφόρων (κυρίως Pinus 
halepensis), µακκία βλάστηση, ορεινά λιβάδια, βραχώδεις λόφους, πηγές και ρέµατα. 
Στην περιοχή διακρίνονται δύο κύριες ζώνες βλάστησης: 1) η ζώνη της κεφαλληνιακής 
ελάτης (από τα 600-800 m και υψηλότερα), µε δάση Abies cephalonica, διαπλάσεις 
Quercus ilex και παρουσία Q. pubescense, Fraxinus ornus καθώς και άλλων 
µεσογειακών θάµνων µεγάλου υψόµετρου και 2) η ζώνη της χαλεπίου πεύκης και των 
αείφυλλων σκληρόφυλλων θάµνων που βρίσκονται είτε αµιγή είτε αποτελούν υπόροφο 
στα πευκοδάση. Από το 1961 η περιοχή έχει κηρυχθεί Εθνικός ∆ρυµός. Ο πυρήνας του 
δρυµού µε έκταση 3.800 ha περιλαµβάνει τα υψηλότερα σηµεία του βουνού και 
βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής.  

Κωδικός Περιοχής: GR3000001 Τύπος: I 

Γεωγραφικό Μήκος: 23° 43 Γεωγραφικό Πλάτος: 38° 11 

∆ιοικητική Περιφέρεια: Αττική Νοµός: Αττικής 

Μέσο Υψόµετρο (m): 900 Έκταση (ha): 14950 
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Τύποι Οικοτόπων: Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή, Υψηλοί θαµνώνες µε 
Juniperus oxycedrus, Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, ∆άση σκληρόφυλλων που 
χρησιµοποιούνται για βοσκή (dehesas) µε Quercus ilex, Χασµοφυτική βλάστηση 
βραχωδών πρανών/Ασβεστόφιλες υποδιαιρέσεις, ∆άση µε Olea και Ceratonia, ∆άση µε 
Quercus ilex, Μεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκων της Μεσογείου.  

 

 
 

Σχήµα 5. Εθνικοί ∆ρυµοί του Νοµού Αττικής. 

Είδη φυτών: - 

Είδη ζώων: Myotis emarginatus, Myotis myotis, Testudo hermanni, Testudo marginata, 
Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla.  

 

-Χλωρίδα: 41B, 11D  Άλλα σηµαντικά είδη: 
-Πανίδα: 12A, 11B, 20C, 3D
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-Θετική: -  
-Ουδέτερη: 624, 625 (IN)  

Επιπτώσεις/∆ράσεις: 

-Αρνητική: 230, 244, 251, 421, 622, 623, 626, 720, 948, 974 
(IN) / 180, 401, 402, 411, 701, 702 (AR) 

 
 

-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: πυρήνας Εθνικού ∆ρυµού, 
εκτροφείο θηραµάτων.  

Καθεστώς 
προστασίας: 

-∆ιεθνές επίπεδο: ΣΠΠ. 

 

Σπουδαιότητα: Ο Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας, µε τη µεγάλη του βιοποικιλότητα, είναι 
πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή, ικανή για την προστασία και τη διατήρηση της χλωρίδας 
και πανίδας της Ν Ελλάδας. Η χλωρίδα της Πάρνηθας είναι από τις πλουσιότερες στην 
Ελλάδα, καθώς έχουν καταγραφεί 818 είδη φυτών, ορισµένα από τα οποία είναι 
ενδηµικά ή απειλούµενα µε εξαφάνιση. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης πλούσια πανίδα, 
πολλά είδη της οποίας προστατεύονται νοµικά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. Είναι ενδεικτικό ότι η περιοχή είναι η µόνη στη νότια Ελλάδα όπου επιβιώνει το 
ελάφι Cervus elaphus. 

 

Περιοχή   GR3000006: Υµηττός - Αισθητικό ∆άσος Καισαριανής - Λίµνη Βουλιαγµένης 
 
 

Κωδικός Περιοχής: 
    GR3000006 

Τύπος: 
     B 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    23° 48 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    37° 56 

∆ιοικητική Περιφέρεια:
    Αττική 

Νοµός: 
    Αττικής 

Μέσο Υψόµετρο (m): 
    513 

Έκταση (ha): 
    8123 

 
Περιγραφή: Ο Υµηττός είναι ένα µακρύ και στενό βουνό (συνολικό µήκος 20 km), που 
η ψηλότερη κορυφή του φτάνει τα 1.026 m. Ένα βαθύ φαράγγι χωρίζει το βόρειο από το 
νότιο τµήµα του βουνού. Το πιο κοινό πέτρωµα του Β Υµηττού είναι ο σχιστόλιθος, ενώ 
ζώνες ασβεστόλιθου υπάρχουν στα νότια και στα δυτικά του βουνού. Η ετήσια 
βροχόπτωση κυµαίνεται από 400 µέχρι 600 mm. Ένας µεγάλος αριθµός σπηλαίων και 
άλλων καρστικών σχηµατισµών (µε διασηµότερο αυτόν της λίµνης Βουλιαγµένης) 
περιλαµβάνονται στα όρια της περιοχής. 
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Σχήµα 6. Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας και Ζώνες Ειδικής Προστασίας Νοµού Αττικής. 

 
Τύποι Οικοτόπων: Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus phoenicea, ∆ιάσπαρτοι 
υποβαθµισµένοι πουρναρότοποι (garrigues), Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, 
Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκµετάλλευση, Θαλάσσια σπήλαια 
εξολοκλήρου ή κατά το ήµισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, Μεσογειακά 
πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκων της Μεσογείου. 

Είδη φυτών: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

Είδη ζώων: Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Testudo hermanni, Testudo 
marginata, Elaphe situla. 

Άλλα σηµαντικά είδη: 

-Χλωρίδα: 39B, 7D  
-Πανίδα: 1A,15B, 8C,8D 

Επιπτώσεις/∆ράσεις: 
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-Θετική: -  
-Ουδέτερη: 500 (IN) / 500, 502, 505, 511, 600 (AR)  
-Αρνητική: 100, 140, 162, 230, 241, 250, 390, 401, 402, 421, 424, 948 (IN) 390, 400, 
401, 410, 421, 422, 424 (AR) 

Καθεστώς προστασίας: 

-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: αισθητικό δάσος, καταφύγιο θηραµάτων.  
-∆ιεθνές επίπεδο: - 

 

Σχήµα 7. Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας (NATURA 2000) του Νοµού Αττικής. 

 
Σπουδαιότητα: Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα είναι 
απαραίτητη η δράση προς την κατεύθυνση της προστασίας και της ορθολογικής 
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος που περιβάλλει ή γειτονεύει µε τα κέντρα αυτά. 
Αυτή είναι και η περίπτωση του Υµηττού. Παρά το γεγονός της σταδιακής υποβάθµισης 
των οικοσυστηµάτων του βουνού, µία καλά οργανωµένη και µελετηµένη εκστρατεία 
διατήρησης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος του Υµηττού µπορεί να 
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ανατρέψει την πορεία υποβάθµισης. Αν και ακόµη και σήµερα πολλοί θεωρούν τον 
Υµηττό ως χώρο απόρριψης µπάζων και ως φυσικό εµπόδιο στα σχέδιά τους για 
ανάπτυξη της ανατολικής Αττικής, η φύση του βουνού δεν παύει να εκπλήσσει µε τη 
βιοποικιλότητα που παρουσιάζει, ποικιλότητα µοναδική για µια περιοχή τόσο κοντά σε 
µεγάλο αστικό κέντρο. 

 

 
Σχήµα 8. Αισθητικά ∆άση του Νοµού Αττικής. 

 
Περιοχή GR3000004: Βραυρώνα 
 
 
 
 
 
 

Κωδικός Περιοχής: GR3000004 Τύπος: Β 

Γεωγραφικό Μήκος: 24° 01 Γεωγραφικό Πλάτος: 37° 56 

∆ιοικητική Περιφέρεια: Αττική Νοµός: Αττικής 

Μέσο Υψόµετρο (m): 153 Έκταση (ha): 4000 
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Περιγραφή: Η περιοχή χαρακτηρίζεται από εκτεταµένες καλλιέργειες αµπελιών, δάσος 
κωνοφόρων σε καλή κατάσταση, µακκί και φρύγανα επηρεασµένα τοπικά από τη 
βόσκηση, περιορισµένο υγρότοπο µε Phragmites australis, Juncus sp. και Arundo 
donax, θαλάσσιο τµήµα σε όχι καλή οικολογική ισορροπία, µε τα είδη Cymonocea 
nodosa, Posidonia oceanica και Zostera noltii, τα πιο σηµαντικά στην ισορροπία του 
οικοσυστήµατος, προστατευόµενο αρχαιολογικό χώρο και περιορισµένες οικοδοµικές 
δραστηριότητες. 

Τύποι Οικοτόπων: Αµµοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό 
µικρού βάθους, Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση (Ποσειδώνιες), Εκβολές 
ποταµών, Λασπώδεις και αµµώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την 
αµπώτιδα, Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι, Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση 
στη Μεσόγειο (µε ενδηµικά Limonium spp.), Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), 
Μεσογειακές και θερµοατλαντικές αλόφιλες λόχµες (Arthrocnemetalia fruticosae), 
Μεσογειακά εποχικά τέλµατα, Η επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών 
(βατραχιώδη) των ποταµών στους πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες, Ποταµοί 
της Μεσογείου µε περιοδική ροή, Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus oxycedrus, Υψηλοί 
θαµνώνες µε Juniperus phoenicea, Χαµηλές διαπλάσεις µε Euphorbia κοντά σε 
απόκρηµνες βραχώδεις ακτές, Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, Ευ-µεσογειακά 
ασβεστολιθικά απόκρηµνα βράχια της Ελλάδας, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται 
τουριστική εκµετάλλευση, Μεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκων της 
Μεσογείου. 

Είδη φυτών: - 

Είδη ζώων: Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Testudo hermanni, Testudo 
marginata, Emys orbicularis, Elaphe situla. 

 

-Χλωρίδα: - 'Aλλα σηµαντικά 
είδη: -Πανίδα: 1A, 1B, 4C, 

2D 
 

-Θετική: 100 (IN) / 100 (AR)   
-Ουδέτερη: - 

Επιπτώσεις/∆ράσεις: 

-Αρνητική: 120, 140, 220, 230, 401, 530, 623, 802, 810, 870, 
941 (IN) 120, 220, 301, 402, 411, 419, 430, 502, 621, 702, 810 
(AR) 

 
 

-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: - Καθεστώς 
προστασίας: -∆ιεθνές επίπεδο: - 
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Σπουδαιότητα: Η ποιότητα και σπουδαιότητα της περιοχής φαίνεται από πολλά 
χαρακτηριστικά όπως την ποικιλότητα των ικανοποιητικά διατηρηµένων τύπων 
οικοτόπων µέσα σε µια σχετικά µικρή περιοχή, τον αρχαιολογικό χώρο µε τον ναό της 
Αρτέµιδος, που λειτουργεί ως φράγµα στις έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς 
υπάρχει καθεστώς προστασίας, τη σηµασία του υγροτόπου ως καταφύγιο πολλών 
ειδών πτηνών, τις παραδοσιακές καλλιέργειες αµπελιού (από το 500 π.Χ), που 
εµποδίζουν την εκτεταµένη και εντατική βιοµηχανική δραστηριότητα, τη θέση της κοντά 
στην Αθήνα (40 km) και τον χαρακτήρα της περιοχής, που δεν έχει τροποποιηθεί 
ουσιαστικά από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. 

 
Περιοχή GR3000005: Σούνιο – Νησίδα Πάτροκλου 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή: Το χερσαίο τµήµα της περιοχής αποτελεί παράδειγµα µεσογειακού τοπίου. 
∆ιακρίνονται και οι τρεις κύριοι τύποι µεσογειακών οικοσυστηµάτων της χώρας, δηλαδή 
τα Μεσογειακά πευκοδάση, η µακκία (ηπειρωτική και παράλια) και οι φρυγανότοποι. 
Στη δενδρώδη µακκία επικρατεί το πουρνάρι (Querqus coccifera) που υπόκειται σε 
έντονη βόσκηση. Στην περιοχή υπάρχουν µεταλλεία και µέρη αρχαιολογικού και 
παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος. 

Τύποι Οικοτόπων: Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση (Ποσειδώνιες), Ύφαλοι, 
Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο (µε ενδηµικά Limonium spp.), 
Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus phoenicea, ∆ιάσπαρτοι υποβαθµισµένοι 
πουρναρότοποι (garrigues), Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, ∆άση σκληρόφυλλων 
που χρησιµοποιούνται για βοσκή (dehesas) µε Quercus ilex, Σπήλαια των οποίων δεν 
γίνεται τουριστική εκµετάλλευση, Μεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκων της 
Μεσογείου. 

Είδη φυτών: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

Είδη ζώων: Monachus monachus, Testudo hermanni, Testudo marginata. 

 

-Χλωρίδα: 7B, 2D Άλλα σηµαντικά είδη: 
-Πανίδα: 6B, 3C, 
1D 

 

Κωδικός Περιοχής: GR3000005 Τύπος: Β 

Γεωγραφικό Μήκος: 24° 01 Γεωγραφικό Πλάτος: 37° 41 

∆ιοικητική Περιφέρεια: Αττική Νοµός: Αττικής 

Μέσο Υψόµετρο (m): 187 Έκταση (ha): 5150 
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-Θετική: -  
-Ουδέτερη: 100, 501, 511, 622, 624, 948 (IN) / 100, 140, 948 
(AR) 

Επιπτώσεις/∆ράσεις: 

-Αρνητική: 140, 151, 230, 250, 402, 411, 421, 424, 500, 502 
(IN) / 230, 250, 421, 424, 702 (AR) 

 

-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: πυρήνας Εθνικού ∆ρυµού, 
περιφερειακή ζώνη Εθνικού ∆ρυµού 

Καθεστώς 
προστασίας: 

-∆ιεθνές επίπεδο: περιοχή Σύµβασης Βαρκελώνης. 

 

Σπουδαιότητα: Ο Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου ιδρύθηκε το 1971. Βρίσκεται στο 
νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής, στην περιοχή που συνηθίζεται να λέγεται Λαυρεωτική, 
και καταλήγει στο ακρωτήριο του Σουνίου. Περιλαµβάνει περίπου 4.000 ha, από τα 
οποία τα 500 είναι ο πυρήνας του δρυµού, όπου το καθεστώς προστασίας είναι 
απόλυτο. Η απόφαση για την ίδρυση του συγκεκριµένου δρυµού πάρθηκε, αφού 
συνεκτιµήθηκε η οικολογική, ιστορική, γεωλογική και η παλαιοντολογική αξία της 
περιοχής. ∆ηλαδή το πευκοδάσος χαλεπίου πεύκης, που κυριαρχεί στη βλάστηση του 
δρυµού, ήταν (και ως ένα βαθµό συνεχίζει να είναι) το πιο εκτεταµένο και 
καλοδιατηρηµένο πευκοδάσος της ανατολικής Αττικής. Η σηµασία ενός τέτοιου δάσους 
για το µικροκλίµα της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας είναι 
φανερή. Επίσης, η χλωρίδα του δρυµού, αν και όχι επαρκώς µελετηµένη, παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ∆ύο είδη είναι στενότοπα ενδηµικά της Λαυρεωτικής, δηλαδή 
απαντούν µόνο στην περιοχή αυτή, και είναι τα Centaurea laureotica και Centaurea 
attica ssp. asperula. Όσον αφορά στην κατάσταση διατήρησης και τα δύο είναι τρωτά. Η 
χλωρίδα του δρυµού περιλαµβάνει πολλά άλλα ελληνικά ενδηµικά. Ακόµη, περισσότερα 
από 260 ορυκτά έχουν συλλεχθεί στην περιοχή, µερικά από τα οποία ήταν τελείως 
άγνωστα για την επιστήµη. Ακριβώς αυτή η ποικιλία ορυκτών ευνόησε την ανάπτυξη 
µιας µοναδικής "βιοµηχανίας" εξόρυξης µετάλλων κατά την αρχαιότητα. Η έκταση του 
δρυµού είναι διάσπαρτη από σπηλιές και άλλους καρστικούς σχηµατισµούς. Αυτοί οι 
σχηµατισµοί λειτούργησαν ως παγίδες για ποικιλία οργανισµών σε διάφορους 
γεωλογικούς αιώνες, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία απολιθωµάτων σε µεγάλη 
συχνότητα που ανακαλύφθηκαν κυρίως στα βόρεια του δρυµού. Από τα φυτικά 
απολιθώµατα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα απολιθωµένα δείγµατα Pinus maritima και 
Quercus suber, ειδών της ∆υτικής Μεσογείου που δεν έχουν αρτίγονους 
αντιπροσώπους στη χώρα µας, και απολιθώµατα Pinus nigra και Buxus sempervirens 
ειδών που σήµερα περιορίζονται σε περιοχές µεγάλου υψοµέτρου. Από τα ζωικά 
απολιθώµατα βρέθηκε ένα είδος Spalax που σήµερα δεν απαντά στην Ελλάδα, Ursus 
arctos που έχει εξαφανιστεί από τη νότια Ελλάδα και Cervus elaphus που δεν υπάρχει 
πλέον στη Λαυρεωτική. Εκτός από τον δρυµό, µια µεγαλύτερη έκταση, η οποία 
περιλαµβάνει τον δρυµό, έχει ανακηρυχθεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 
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πολιτιστικής κληρονοµιάς. Προτείνεται η επέκταση της προστατευόµενης περιοχής προς 
τα νότια και τα δυτικά του δρυµού, έτσι ώστε να περιλάβει τις νότιες ακτές του 
ακρωτηρίου, το νησί του Πατρόκλου και τη θαλάσσια περιοχή µεταξύ Σουνίου και 
νησίδας Πατρόκλου. Η περιοχή αυτή φιλοξενεί εκτάσεις µε Posionia oceanica σε άριστη 
κατάσταση. Η νησίδα του Πατρόκλου συµπεριλήφθηκε στην περιοχή, γιατί αποτελεί, 
λόγω θέσης, καταφύγιο µεταναστευτικών πτηνών κατά τις περιόδους µετανάστευσης, 
ενώ οι θαλάσσιες σπηλιές της αποτελούν δυνητικό καταφύγιο για άτοµα του είδους 
Μonachus monachus. 

 
Περιοχή GR3000014: Περιοχή Λεγρενών – Νησίδα Πάτροκλου 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή: Παράκτια περιοχή που συµπεριλαµβάνει δάσος Pinus, µακκία, φρύγανα 
και γκρεµούς. Περιλαµβάνει τη νησίδα Πάτροκλος. 

Ενδιαιτήµατα: Τεχνητά τοπία (15%: Άλλες αστικές και βιοµηχανικές περιοχές, 
Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), Βραχώδεις περιοχές (5%: Εσωτερικοί 
απόκρηµνοι βράχοι, Βραχώδεις στήλεςι και νησίδες, Απόκρηµνες και βραχώδεις 
ακτές),∆άση και δασικές εκτάσεις (20%: Αυτοφυή κωνοφόρα δάση), Θαµνώνες 
(60%:Σκληρόφυλλοι θάµνοι, γκαρίγκ και µακί)  

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (60%), τουρισµός/αναψυχή (10%), αστικές/ 
βιοµηχανικές/ µεταφορές (5%) 

Καθεστώς προστασίας: 
Εθνικό: Μερικό 
∆ιεθνές: Κανένα 
 

35.000 στρ. της Σηµαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελούν Εθνικό ∆ρυµό 
(Σουνίου). 
21.090 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΠΕΡIΟΧΗ 
ΛΕΓΡΕΝΩΝ - ΝΗΣI∆Α ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ(GR3000014) 
 

Κωδικός Περιοχής: GR3000014  

Γεωγραφικό Μήκος: 24° 0 Γεωγραφικό Πλάτος: 37° 41 

∆ιοικητική Περιφέρεια: Αττική Νοµός: Αττικής 

Υψόµετρο (m): 0-356 Έκταση (στρ.): 70000 
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Σχήµα 9. Ζώνες Ειδικής Προστασίας (NATURA 2000) του Νοµού Αττικής. 
 
Ορνιθοπανίδα: Η περιοχή είναι σηµαντική για είδη του δάσους και των παράκτιων 
θαµνώνων. 
 
Είδος Εποχή Έτος Min Max Εκτίµηση Κριτήρια 
Emberiza caesia Σκουρόβλαχος αναπαράγεται  1996  Κοινό  άγνωστη  B3, C6  

 
 
Περιοχή GR3000003: Σχινιάς 
 
 
 
 
 
 

Κωδικός Περιοχής: GR3000001 Τύπος: I 

Γεωγραφικό Μήκος: 24° 2 Γεωγραφικό Πλάτος: 38° 9 

∆ιοικητική Περιφέρεια: Αττική Νοµός: Αττικής 

Μέσο Υψόµετρο (m): 20 Έκταση (ha): 5000 
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Περιγραφή: Η περιοχή βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Αττικής, στην πεδιάδα του 
Μαραθώνα, σε απόσταση 40 km από την Αθήνα και στο βορειοανατολικό τµήµα της 
περιβάλλεται από τους λόφους Καρούµπαλο, Πούντα και ∆ρακονέρα. Στο κέντρο της 
περιοχής βρίσκεται το άλλοτε µεγάλο έλεος του Μαραθώνα, το οποίο εδώ και 30 χρόνια 
αποστραγγίζεται από ένα σύστηµα καναλιών. Το έλος είναι ξερό το καλοκαίρι, αλλά το 
χειµώνα κατακλύζεται από νερά. ∆έχεται σηµαντικές ποσότητες θαλασσινού νερού από 
υπόγειες οδούς και - το φθινόπωρο και το χειµώνα - γλυκό νερό από πηγές µε 
αποτέλεσµα να µεταβάλλεται η αλατότητά του. 

Η βλάστηση χαρακτηρίζεται από αλόφιλα είδη των παραθαλάσσιων αλιπεδών και ελών. 
Στο κεντρικό τµήµα τα Juncetalia maritimi αναµιγνύονται µε τα Arthocnemetalia fruticosi, 
τα οποία στο βορειοανατολικό άκρο προς τη θάλασσα, όπου βρίσκεται µία αλµυρή 
παροδική λίµνη, αντικαθίστανται σταδιακά από πρωτογενή µονοετή βλάστηση µε 
Salicornia. Στο τµήµα αυτό το υπόστρωµα της βλάστησης αποτελείται από φύκια - 
κυρίως Posidonia oceanica - σε κατάσταση αποσύνθεσης. Στο νοτιοδυτικό άκρο 
βρίσκεται η πηγή Μακαρία (Μάτι) µε υδρόβια χλωρίδα των γλυκών νερών. Πέρα και 
γύρω από την πηγή σηµειώνεται η παρουσία δύο τύπων οικοτόπων που δε 
συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ο πρώτος είναι οι 
καλαµώνες µε Phragmittes communis και Typha angustifolia, που καλύπτουν µία 
λωρίδα από την πηγή ως τη θάλασσα και απαντούν και κατά τόπους στο έλος και 
χρησιµοποιούνται από τα αποδηµητικά πουλιά ως καταφύγιο. Ο δεύτερος οικότοπος 
είναι η χαρακτηριστική βλάστηση που βρίσκεται κοντά σε γλυκά νερά µε µέντα (Mentha 
pulegium, M. Aquatica) Teucrium scordioides, Apium nodiflorum και A. graveolens, 
Ranunculus muricatus. 

Η παραλία καλύπτεται από λεπτή άµµο και υπάρχουν εµβρυονικές αµµοθίνες που 
ακολουθούνται από µία µεταβατική ζώνη σταθεροποιηµένων αµµοθινών µε διάσπαρτα 
άτοµα Juniperus oxycedrus. Μία στενή ζώνη αµµόφιλης ψαµµοφυτικής βλάστησης µε 
Elymous farctus, Medicago marina, Anthemis tomentosa, εκτείνεται κατά µήκος της 
ακτογραµµής στον όρµο του Σχινιά. Πάνω από αυτή, σε µία λωρίδα µήκους 3 km, 
εκτείνονται το δάσος του Σχινιά µε κουκουναριές (Pinus pinea) στα δυτικά, οι οποίες στο 
µέσο περίπου αντικαθίστανται σταδιακά από πεύκα (Pinus halepensis) τα οποία 
κυριαρχούν στα ανατολικά. Στον υπόροφο κυριαρχούν τα σχίνα (Pistacia lentiscus) που 
συνοδεύονται από Juniperus, Quercius και Myrtus. Ανατολικά βρίσκεται το ακρωτήριο 
της Κυνοσούρας - ασβστολιθικοί βράχοι - και οι λόφοι µε δύο ζώνες βλάστησης σε πολύ 
καλή κατάσταση διατήρησης, µατορράλ µε Juniperus phoenicea ψηλότερα και 
σχηµατισµούς µε Euphorbia χαµηλότερα. Στις απόκρηµνες ακτές πάνω από τη 
θάλασσα σχηµατίζεται µία Τρίτη ζώνη µε Crimtho-Lionietalia. 

Στο θαλάσσιο τµήµα υπάρχουν συστάδες Posidonia (σε βάθος 5 - 15 m), Cymodocea 
nodosa στην υποπαραλιακή ζώνη, σε µαλακό υπόστρωµα, και ύφαλοι (Κυνοσούρα). 
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Σχήµα 10. Σηµαντικές Περιοχές για πουλιά (IBA) του Νοµού Αττικής. 
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6.3. Ανθρωπογενές περιβάλλον  
 
6.3.1. Χρήσεις γης 
 
Η προτεινόµενη θέση του έργου βρίσκεται εντός του ∆ήµου των Αθηνών, στην περιοχή 
των Αµπελοκήπων, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της ∆ΕΗ.  
 
Η κατασκευή και λειτουργία του έργου δε θα προκαλέσει καµία επίπτωση στην πέριξ 
περιοχή ούτε και θα επιβάλει οποιουδήποτε είδους δέσµευση ή απαγόρευση για τη 
χρήση του περιβάλλοντος το έργο χώρου. Επιπλέον, το έργο δε θα επιφέρει καµία 
µεταβολή στη χρήση γης εντός του οικοπέδου ανέγερσης του Κ/∆. 
 
6.3.2. ∆οµηµένο περιβάλλον 
 
Το έργο βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Νοµαρχίας Αθηνών. Ο προτεινόµενος χώρος 
για την κατασκευή του Κ/∆ Αµπελοκήπων βρίσκεται στο 7ο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του 
∆ήµου Αθηναίων. Η δηµογραφική εξέλιξη των Οικισµών της περιοχής µελέτης 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. 
 
Ο Νοµός Αττικής έχει έκταση 3.808 τ. χλµ. και πληθυσµό 3.761.810 κατοίκους, 
σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001. Πρωτεύουσα του Νοµού είναι ο ∆ήµος 
Αθηναίων µε 745.514 κατοίκους. Τα δηµογραφικά στοιχεία του Νοµού Αττικής, µε βάση 
στοιχεία απογραφών από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) για τα 
έτη 1961 – 2001, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

 
Έτος Νοµός Χώρα 10ετία Νοµού Χώρας 
1961 1.852.709 8.388.553 1951-1961 1,27% 9,90% 
1971 2.540.241 8.768.641 1961-1971 37,1% 4,53% 
1981 3.027.331 9.740.417 1971-1981 19,2% 11,08% 
1991 3.523.407 10.264.156 1981-1991 4,6% 5,38% 
2001 3.761.810 10.964.020 1991-2001 6,8% 6,82% 

 
Πίνακας 5. Εξέλιξη πληθυσµού Ν. Αττικής 

 
Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται µια διαρκής αύξηση του πληθυσµού του νοµού 
Αττικής από τη δεκαετία του 1960 µέχρι σήµερα, µε αποτέλεσµα τη συνολική αύξηση 
του πληθυσµού του νοµού από το 1961 µέχρι το 2001 κατά 103,04%.  
 
Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού στο Νοµό Αττικής παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλός 
κατά τη δεκαετία 1961-1971, γεγονός το οποίο εξηγείται βάσει του γενικότερου 
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φαινοµένου της οικονοµικής ανάπτυξης και της έντονης αστικοποίησης του πληθυσµού 
στη χώρα µας κατά την περίοδο εκείνη -  µε τη µαζική εισροή στα µεγάλα αστικά 
κέντρα.  
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7. Εκτίµηση και Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
7.1. Προκαταρκτική εκτίµηση  
 
Στο Παράρτηµα ∆ παρουσιάζεται το Ερωτηµατολόγιο Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για το προτεινόµενο έργο, όπως αναφέρεται στον Πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/1990. Πιο 
λεπτοµερής αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται στη συνέχεια. 
 
7.2. Μη βιοτικά χαρακτηριστικά 
 
7.2.1. Έδαφος  
 
Το έδαφος στο οικόπεδο ανέγερσης του Υ/Σ δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα και η 
διαµόρφωσή του επιτυγχάνεται χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στη µορφή της επιφάνειάς 
του. Επισηµαίνεται ότι στον υπόψη χώρο βρίσκεται εγκατεστηµένος ο Υ/Σ 22/6,6 kV 
Αµπελοκήπων, υπαιθρίου τύπου, ο οποίος στην παρούσα φάση είναι σε λειτουργία, 
αλλά για τις ανάγκες του νέου έργου θα αποξηλωθεί. 
 
Τα έργα Πολιτικού Μηχανικού που θα απαιτηθούν αφορούν τις εκσκαφές για τη 
διαµόρφωση των υπογείων και της θεµελίωσης του κτηρίου του Κ/∆. Το βάθος και οι 
διαστάσεις αυτών είναι συνηθισµένου µεγέθους και συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση 
διατάραξης της διάταξης των πετρωµάτων και πρόκλησης οποιασδήποτε γεωλογικής 
µεταβολής. 
 
Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι µε την κατασκευή και τη µελλοντική παρουσία του 
έργου δεν υπάρχει η παραµικρή πιθανότητα να προκύψει κανένας κίνδυνος έκθεσης 
ανθρώπων ή περιουσιών σε οποιασδήποτε φύσεως γεωλογικές καταστροφές (σεισµοί, 
κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις κλπ.). 
 
7.2.2. 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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7.3. Φυσικό περιβάλλον 
 
7.3.1. Νερά 
 
Ο χώρος ανέγερσης του νέου Κ/∆ δεν έχει σχέση µε κανέναν υδάτινο όγκο, οι δε 
θεµελιώσεις λόγω του µικρού µεγέθους τους δεν επηρεάζουν τα υπόγεια νερά. 
Συνεπώς το έργο δεν αναµένεται να έχει καµία επίπτωση στη ροή των υπογείων 
υδάτων και στον υδροφόρο ορίζοντα, ενώ επίσης δεν πρόκειται να δηµιουργηθεί 
οποιαδήποτε ρύπανση των υφιστάµενων υπόγειων υδάτων. 
 
Για τα νερά της βροχής υπάρχει πρόβλεψη αποστράγγισής τους από το οικόπεδο. Το 
δίκτυο αποχέτευσης του κτηρίου (χώροι υγιεινής του προσωπικού) θα συνδεθεί µε το 
αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής. 
 
7.3.2. Χλωρίδα 
 
Στο χώρο που επιλέχθηκε για την ανέγερση του Κ/∆ δεν υπάρχει αξιοσηµείωτη 
βλάστηση, δεδοµένου ότι υπάρχει εγκατεστηµένος και λειτουργεί Υ/Σ 22/6,6 kV της ∆ΕΗ 
Α.Ε., όπως είναι εµφανές και στις φωτογραφίες που απεικονίζουν το οικόπεδο του Κ/∆ 
(Παράρτηµα Β). ∆εν υπάρχουν σπάνια είδη φυτών, ούτε υφίσταται θέµα εισαγωγής 
νέων ειδών φυτών. 
 
Η εγκατάσταση του έργου δεν έχει οποιαδήποτε συσχέτιση µε θέµατα αγροτικής 
καλλιέργειας, η οποία δεν υφίσταται στην περιοχή.  
 
7.3.3. Πανίδα 
 
Στον χώρο του Κ/∆ δεν υπάρχει ιδιαίτερη πανίδα και συνεπώς κάποιο σπάνιο ή υπό 
εξαφάνιση είδος. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου δεν 
αναµένεται κάποια αξιοσηµείωτη όχληση, δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα σύνηθες, 
από πλευράς δοµικών έργων, κτήριο. 
 
7.3.4. Φυσικοί πόροι 
 
Καµία επέµβαση στους φυσικούς πόρους της περιοχής δεν προκύπτει από την 
κατασκευή του έργου, αφού από τη φύση του δεν χρησιµοποιεί κανέναν από αυτούς. 
 
7.3.5. Προστατευόµενες περιοχές 
 
Το έργο δεν βρίσκεται σε προστατευόµενη περιοχή σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 
1650/86. 
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7.4. Ανθρωπογενές περιβάλλον 
 
7.4.1. Χρήσεις γης 
 
Η κατασκευή των εγκαταστάσεων του έργου δεν επιβάλει οποιουδήποτε είδους 
δέσµευση ή απαγόρευση για την χρήση του περιβάλλοντος του έργου χώρου και δεν 
επιφέρει καµία µεταβολή στη χρήση γης εντός του οικοπέδου ανέγερσης του Κ/∆. 
Επιπλέον, δεν υφίσταται πρόβληµα για την ανέγερση του κτηρίου του νέου Κ/∆ 
Αµπελοκήπων όσον αφορά το θέµα της σχεδιαζόµενης ανάπλασης της περιοχής 
«Κουντουριώτικα» των Αµπελοκήπων στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αθηναίων. Η θέση 
ανέγερσης του Κ/∆ Αµπελοκήπων δε βρίσκεται µέσα στα όρια της περιοχής 
«Κουντουριώτικα», η οποία περικλείεται από τις οδούς Κάλβου, ∆ηµητσάνης, 
Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Κυριακού, Σκοπετέα, Μελά, Κοτυλαίου, Κόνιαρη, Λεωφόρου 
Αλεξάνδρας, ∆εγλερή και Κάλβου, και εποµένως δεν αντιτάσσεται στην αναπτυξιακή 
στρατηγική του ∆ήµου για την περιοχή. Αυτό φαίνεται εποπτικά στη φωτογραφία του 
ακόλουθου σχήµατος. 
 

 
Σχήµα 11. Όρια της περιοχής «Κουντουριώτικα» 
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7.4.2. ∆οµηµένο περιβάλλον - Αισθητική  
 
Το κτήριο του Κ/∆ και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα διακρίνονται για την 
αισθητική τους αρτιότητα. Επιπλέον, το µέγιστο ύψος του κτηρίου θα είναι 19,46 m, 
δηλαδή σε πλήρη συµφωνία µε τους ισχύοντες περιορισµούς δόµησης για τη 
συγκεκριµένη θέση ανέγερσης και είναι τιµή που υπολείπεται ακόµη και των 
συνηθισµένων κτηρίων κατοικίας της περιοχής. Επισηµαίνεται ότι η αποξήλωση του 
υπαίθριου Υ/Σ 22/6,6 kV ο οποίος είναι εγκατεστηµένος σε αυτή τη θέση θα συµβάλει 
καθοριστικά στη βελτίωση της αισθητικής της περιοχής που θα ανεγερθεί το νέο Κ/∆.  
 
Επιπλέον, το προτεινόµενο έργο δεν εµπλέκεται µε ζώνες στάθµευσης και συστήµατα 
συγκοινωνιών. Αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή θα παρουσιαστεί µόνο κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του έργου λόγω κίνησης των απαραίτητων γι’ αυτήν 
οχηµάτων, η οποία όµως είναι αµελητέα σε σύγκριση µε το συνήθη κυκλοφοριακό 
φόρτο. Μετά τη θέση σε λειτουργία του έργου, η µόνη κίνηση οχηµάτων είναι αυτών των 
επιτηρητών του έργου και κατά καιρούς των ανθρώπων της συντήρησης δεδοµένου ότι 
θα είναι ένας σύγχρονος πλήρως τηλεπιτηρούµενος Υ/Σ. 
 
7.4.3. Κοινή ωφέλεια 
 
Το έργο δεν έχει καµία επίπτωση στους τοµείς Κοινής Ωφέλειας που αναφέρονται στην 
Ενότητα 14 του Ερωτηµατολογίου (επικοινωνίες, ύδρευση, αποχέτευση), πλην του 
ηλεκτρισµού. Στον τελευταίο τοµέα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το έργο θα 
αναβαθµίσει σηµαντικά την επάρκεια, αξιοπιστία, ποιότητα και οικονοµικότητα της 
ηλεκτροδότησης της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Αθηναίων. Ταυτόχρονα, θα 
επιτρέψει την αξιόπιστη τροφοδότηση των εγκαταστάσεων σηµαντικών καταναλωτών, 
όπως είναι νοσοκοµεία, υπουργεία, πρεσβείες, η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής, 
ο Άρειος Πάγος κ.ά. (βλ. Πίνακα κρίσιµων φορτίων στην ευρύτερη περιοχή των 
Αµπελοκήπων, στο Παράρτηµα Α). 
 
7.4.4. Ακουστικό περιβάλλον - θόρυβος 
 
Οι µοναδικές πηγές ακουστικού θορύβου σ' ένα έργο αυτού του τύπου είναι οι 
µετασχηµατιστές ισχύος, εξαιτίας της µαγνητικής ζεύξης και του συντονισµού των 
τυλιγµάτων τους και της λειτουργίας των ανεµιστήρων ψύξεως. Βάσει των 
προδιαγραφών, η συνολική στάθµη θορύβου δε θα υπερβαίνει τα 50 dB στα όρια των 
εγκαταστάσεων του Κ/∆, τιµή που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος 1180/6.10.81. 
 
Περιορισµένος θόρυβος θα προκληθεί µόνο κατά το διάστηµα κατασκευής του έργου, 
λόγω των µικρής κλίµακας χωµατουργικών έργων (εκσκαφές, σκυροδετήσεις κλπ.). Σε 
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κάθε περίπτωση, το διάστηµα αυτό θα είναι περιορισµένο (περίπου δύο έτη), οι δε 
εργασίες δε θα διαφέρουν σε τίποτε από τα συνήθη έργα κατασκευής κτηρίων. 
 
7.4.5. Ανθρώπινη υγεία – Ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία 
 
Η ∆ΕΗ Α.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην αυστηρή τήρηση των κανόνων 
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, ακολουθώντας πιστά τους 
διεθνείς και εθνικούς κανονισµούς και οδηγίες, στους οποίους ενσωµατώνονται τα 
αποτελέσµατα της επιστηµονικής έρευνας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. 
 
Η µόνη πιθανή συσχέτιση του προτεινόµενου έργου µε θέµατα που αφορούν την 
ανθρώπινη υγεία µπορεί να προκύψει µε αναφορά στο ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο 
που σχετίζεται µε τη λειτουργία οποιασδήποτε συσκευής ή εγκατάστασης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Όπως εξηγείται στη συνέχεια και τεκµηριώνεται περαιτέρω από τα στοιχεία 
του Παραρτήµατος Ε, το συγκεκριµένο έργο (όπως και οποιοδήποτε άλλο Κ/∆ κλειστού 
τύπου) δεν εγκυµονεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για το κοινό, δεδοµένου ότι: 

(α) Οι προκαλούµενες από τα Κ/∆ τιµές µαγνητικής επαγωγής στην περίµετρό τους είναι 
εντελώς αµελητέες. Ακόµη και στο εσωτερικό των Κ/∆, οι τιµές του µαγνητικού 
πεδίου υπολείπονται µε µεγάλα περιθώρια ασφαλείας των ορίων που θέτουν οι 
κανονισµοί. 

(β) Το µετρούµενο µαγνητικό πεδίο στον περιβάλλοντα χώρο των Κ/∆ βρίσκεται στα 
επίπεδα του γενικού «µαγνητικού υποβάθρου», που ούτως ή άλλως απαντάται σε 
αστικό περιβάλλον εξαιτίας της λειτουργίας των πάσης φύσεως ηλεκτρικών δικτύων 
και συσκευών. Συνεπώς, τα Κ/∆ καθ’ εαυτά δε δηµιουργούν καµία πρόσθετη 
επιβάρυνση και έκθεση του κοινού σε αυξηµένες τιµές µαγνητικού πεδίου. 

 
Αναφορικά µε το ηλεκτρικό πεδίο δεν τίθεται οποιοδήποτε θέµα, δεδοµένου ότι ο 
εξοπλισµός ισχύος είναι πλήρως µεταλλοενδεδυµένος, µε πολλαπλώς γειωµένο 
µεταλλικό περίβληµα, το οποίο εξασφαλίζει απόλυτη προστασία, µηδενίζοντας τις τιµές 
του ηλεκτρικού πεδίου ακόµη και σε άµεση επαφή µε τον εξοπλισµό. 
 
Κανονισµοί και όρια έκθεσης 
 
Οι διεθνείς και εθνικοί κανονισµοί αναφορικά µε την έκθεση ανθρώπων σε ηλεκτρικά και 
µαγνητικά πεδία καθορίζουν στάθµες αναφοράς, τόσο για συνεχή έκθεση του γενικού 
κοινού (General Public Exposure) όσο και για την έκθεση των εργαζοµένων κατά την 
επαγγελµατική τους ενασχόληση (Occupational Exposure), η οποία κατά τεκµήριο είναι 
βραχύτερης διάρκειας και όχι συνεχής. 
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Μέχρι το 1995 ίσχυαν οι κανονισµοί της IRPA (∆ιεθνής Εταιρεία για την Προστασία από 
Ακτινοβολία), οι οποίοι προέκυψαν σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 
(WHO), ο Γερµανικός Πρόδροµος Κανονισµός Vornorm DIN VDE 0848 Teil 4, A2 του 
Νοεµβρίου 1991 και ο Βρετανικός Κανονισµός NRPB του Νοεµβρίου 1993. 
 
Τον Ιανουάριο 1995, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 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 από 13.3.1996 αποτέλεσε Ελληνικό Πρότυπο µε τα χαρακτηριστικά ΕΛΟΤ -
ENV - 50166-1. 
 
Το 1998 εκδόθηκε η οδηγία της ∆ιεθνούς Επιτροπής Προστασίας έναντι Μη Ιονίζουσας 
Ακτινοβολίας (ICNIRP – Απρίλιος 1998), σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Οργάνωση 
Υγείας (WHO). Τα επίπεδα αναφοράς (όρια) της ICNIRP για την έκθεση του γενικού 
κοινού, µετά την επικύρωση τους από την Επιστηµονική Συντονιστική Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετήθηκαν στη Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης L199 (199/519/EC), 30.7.1999, «Περί περιορισµού της Έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία» και ακολούθως και στην Ελλάδα (Κοινή Υπουργική Απόφαση 
3060 ΦΟΡ 238, ΦΕΚ 512Β/25.4.02 «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 
διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων»). 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα επιτρεπτά όρια µαγνητικής επαγωγής για 
έκθεση ανθρώπων σε ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο 50 Hz, βάσει των 
προαναφερθέντων κανονισµών, όπως ίσχυσαν κατά χρονολογική σειρά µέχρι σήµερα. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τιµές αυτές (επίπεδα αναφοράς) δεν αποτελούν όρια 
επικινδυνότητας, διότι εµπεριέχουν µεγάλους συντελεστές ασφαλείας, ώστε να 
καλύπτονται αφενός αβεβαιότητες που υπάρχουν σχετικά µε την επίδραση των πεδίων 
στην ανθρώπινη υγεία και αφετέρου παράγοντες που σχετίζονται µε την ατοµική 
ευαισθησία, την ηλικία και την κατάσταση υγείας του «γενικού κοινού». 
 

Όρια µαγνητικής επαγωγής (Β) 
για πεδία συχνότητας 50Hz 

Μη ελεγχόµενη  
παραµονή κοινού 

Ελεγχόµενη 
επαγγελµατική 
απασχόληση 

Κανονισµοί και Οδηγίες 

µΤ mG µΤ mG 

Βρετανικός Κανονισµός NRPB 1993 1600 16000 1600 16000 

Κανονισµός CENELEC ENV 50166-11995  640 6400 1600 16000 

ICNIRP guideline 1998 100 1000 500 5000 
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Σύσταση Επιτροπής ΕΕ L199 (199/519/EC) 100 1000 500 5000 

KYA 3060 (ΦΟΡ) 238 ΦΕΚ 512/Β 25.4.02 100 1000 500 5000 

Σηµείωση: 1 mG = 0.1 µΤ  
 
Πεδιακές εντάσεις προκαλούµενες από Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ 
 
Σε αντίθεση µε τις γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου είναι δυνατός ο 
υπολογισµός των αναµενόµενων πεδιακών εντάσεων, στην περίπτωση των Υ/Σ τέτοιος 
υπολογισµός είναι πρακτικά αδύνατος λόγω του µεγάλου αριθµού των επιµέρους 
συνιστωσών του εξοπλισµού που αυτοί περιλαµβάνουν. Για τον λόγο αυτό, η εκτίµηση 
του µαγνητικού τους πεδίου στηρίζεται σε µετρήσεις που πραγµατοποιούνται σε άλλους 
Υ/Σ ανάλογου τύπου και µεγέθους. 
 
Για το σκοπό αυτό έχει πραγµατοποιηθεί πλήθος τέτοιων µελετών και µετρήσεων από 
Πανεπιστήµια, επίσηµους φορείς της Πολιτείας και από την ίδια τη ∆ΕΗ. Στο 
Παράρτηµα Ε παρατίθενται ενδεικτικά η πλέον πρόσφατη σχετική µελέτη του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, η οποία περιλαµβάνει µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν τον 
Μάρτιο 2004 σε λειτουργούντα Κ/∆ της Αθήνας, µε τη συµµετοχή και εκπροσώπων της 
δηµοτικής αρχής Κορυδαλλού. Οι µετρήσεις και αναλύσεις της έκθεσης αυτής, όπως και 
το σύνολο των προηγούµενων µετρήσεων και σχετικών µελετών, καταδεικνύουν ότι το 
µαγνητικό πεδίο στον περίγυρο των Υ/Σ είναι πρακτικώς αµελητέο. Οι τιµές που 
καταγράφονται βρίσκονται γενικά σε επίπεδα αντίστοιχα του «µαγνητικού υπόβαθρου» 
που απαντάται σε αστικό περιβάλλον λόγω της παρουσίας του δικτύου ηλεκτροδότησης 
και το οποίο λαµβάνει συνήθεις τιµές από 0,1 έως λίγα µΤ. 
 
Τα αποτελέσµατα αυτά είναι απολύτως αναµενόµενα, δεδοµένου ότι στους Υ/Σ κλειστού 
τύπου µε µεταλλοενδεδυµένο εξοπλισµό ΥΤ (GIS), όπως το νέο Κ/∆ Αµπελοκήπων, η 
µεταλλική επένδυση παρέχει απόλυτη θωράκιση έναντι του ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο 
πρακτικώς δεν υφίσταται εντός και εκτός του Υ/Σ, αλλά και αποτελεσµατική θωράκιση 
έναντι του µαγνητικού πεδίου, το οποίο εξάλλου εξασθενεί ταχύτητα µε την απόσταση 
από τον εξοπλισµό. Έτσι, παρεµφερείς τιµές µετρώνται σε επαφή µε ένα Κ/∆ και σε 
πολύ αποµακρυσµένες από αυτό θέσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι η προέλευση του 
µετρούµενου µαγνητικού πεδίου δεν είναι ο Υ/Σ. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι µετρήσεις 
που εκτελέσθηκαν στο Κ/∆ Αµαρουσίου (ίδιου τύπου και ιδίας εγκατεστηµένης ισχύος 
µε το Κ/∆ Αµπελοκήπων) δείχνουν ότι οι τιµές του πεδίου µετά από την εγκατάσταση 
και λειτουργία του Κ/∆ είναι πρακτικώς ίσες µε αυτές που µετρούνταν στην περιοχή 
πριν από τη δηµιουργία του Κέντρου ∆ιανοµής. 
 
Σε κάθε περίπτωση, οι µετρούµενες τιµές είναι πολλαπλάσια χαµηλότερες (έως και κατά 
πολλές εκατοντάδες φορές) από το επιτρεπτό όριο για τη συνεχή έκθεση του κοινού σε 
µαγνητικό πεδίο 50 Hz, το οποίο παρουσιάστηκε παραπάνω. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι 
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και στο εσωτερικό ενός Κ/∆ τηρείται µε σηµαντικό περιθώριο ασφαλείας το πιο πάνω 
όριο, ακόµη και σε πολύ µικρή απόσταση από τις διάφορες συνιστώσες του 
εξοπλισµού. 
 
Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι δε δικαιολογείται καµία ανησυχία αναφορικά µε την 
πιθανή δηµιουργία αυξηµένου µαγνητικού πεδίου από τη λειτουργία του νέου Κ/∆ 
Αµπελοκήπων, δεδοµένου ότι οι µετρούµενες τιµές πεδίου στον περίγυρο ήδη 
λειτουργούντων Κ/∆ ίδιου τύπου και σηµαντικά µεγαλύτερου µεγέθους, όχι µόνο 
υπολείπονται σηµαντικά των ορίων µε εξαιρετικά µεγάλα περιθώρια ασφαλείας, αλλά 
κυµαίνονται στα επίπεδα του αναπότρεπτου «µαγνητικού θορύβου» του αστικού 
περιβάλλοντος. 
 
7.4.6. Πολιτιστική κληρονοµιά 
 
∆ε θα προκληθεί καµία αλλαγή ή καταστροφή αρχαιολογικής περιοχής ή ευρηµάτων, 
δεδοµένου ότι οι εκσκαφές που θα απαιτηθούν θα είναι µικρού βάθους. Εφόσον 
απαιτηθεί, οι εργασίες εκσκαφής θα πραγµατοποιηθούν παρουσία εκπροσώπων της 
αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.  
 
7.4.7. Επιπτώσεις µετά το πέρας λειτουργίας 
 
∆εν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον µετά το πέρας της 
λειτουργίας του Κ/∆. Ο εξοπλισµός θα εκποιηθεί στην υπολειµµατική του αξία ή θα 
διατεθεί προς ανακύκλωση. Τα έλαια των µετασχηµατιστών θα τύχουν ελέγχου και 
διαχείρισης όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα ΣΤ. 
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8. Συναγωγή συµπερασµάτων 
 
Από όσα παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στις προηγούµενες ενότητες της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκύπτει ότι το νέο Κ/∆ 150/20 kV Αµπελοκήπων δεν 
προκαλεί καµία απολύτως επίπτωση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής. Συνοπτικά, αναφέρουµε ότι το έργο δεν εκπέµπει αέριους ρύπους, δε 
δηµιουργεί αναταράξεις ή αλλαγές στα αέρια ρεύµατα και στο κλίµα της περιοχής, δεν 
έχει επίδραση στο επιφανειακό ή υπόγειο δίκτυο απορροών της περιοχής, δε 
δηµιουργεί αλλαγές στη χλωρίδα και πανίδα, η λειτουργία του δεν προκαλεί κανέναν 
απολύτως θόρυβο, δε θα επηρεάσει τη χρήση γης και τους φυσικούς πόρους, δεν 
υπάρχει πιθανότητα δηµιουργίας κινδύνων ή ανώµαλων καταστάσεων, ούτε θα έχει 
καµία επίδραση στα πληθυσµιακά δεδοµένα και εποµένως και στην οικιστική κατάσταση 
της περιοχής. Επιπλέον, δε θα επηρεάσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες, την ενεργειακή 
ζήτηση, την αισθητική και την πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής, ούτε υπάρχει 
ενδεχόµενο να έχει οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στην υγεία των κατοίκων. 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ανέγερσης του νέου Κ/∆, θα αποξηλωθεί ο υφιστάµενος 
Υ/Σ 22/6,6 kV Αµπελοκήπων βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη γενικότερη εικόνα 
της περιοχής. 
 
Εποµένως, η ανέγερση του νέου Κ/∆ θα συµβάλει καθοριστικά στην αναβάθµιση της 
επάρκειας και ποιότητας της ηλεκτροδότησης της ευρύτερης περιοχής των 
Αµπελοκήπων και γενικότερα του ∆ήµου Αθηναίων και θα επιτρέψει την οµαλή 
συνέχεια της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης των εν λόγω περιοχών. 
 
Για τους παραπάνω λόγους ζητούµε την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του 
έργου. 
 
    ΣΥΝΤΑΞΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
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  ∆ιεύθυνσης ∆ικτύου ∆/ντής Κλάδου Μεγάλων Έργων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Χάρτες 

 

− Απόσπασµα χάρτη 1:50.000 (ΓΥΣ) µε την ευρύτερη περιοχή του Κ/∆ Αµπελοκήπων 
(Χάρτης 1) 

− Τοπογραφικό διάγραµµα 1:5000 (ΓΥΣ) µε σηµειωµένη τη θέση του οικοπέδου και 
του χώρου ανέγερσης του Κ/∆ (Χάρτης 2) 

− Τοπογραφικό σκαρίφηµα του οικόπεδου ανέγερσης του Κ/∆ (Αρ. Σχ. 46597 ) 

− Απόσπασµα οδικού χάρτη της περιοχής περιµετρικά του χώρου ανέγερσης του Κ/∆ 
Αµπελοκήπων (Χάρτης 3) 

− Απόσπασµα Γεωτεχνικού Χάρτη της Ελλάδας 1:500.000 για την περιοχή του Νοµού 
Αττικής (Χάρτης 4) 

− Πίνακας κρίσιµων φορτίων στην ευρύτερη περιοχή των Αµπελοκήπων 
 













Πίνακας κρίσιµων φορτίων στην ευρύτερη περιοχή των Αµπελοκήπων (σελ. 1/4) 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΓΚΑΤ. 
ΙΣΧΥΣ 
(kW) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1 ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  1260 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

2 ΕΟΦ 500 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

3 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ  800 Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

4 ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  945 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ  400 ∆ΕΚΟ 

6 ΥΠ. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  2500 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

7 ΕΛΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ  1250 ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

8 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ  1600 ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ 

9 ΗΛΠΑΠ ΑΕ 1800 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

10 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ - Η  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  4800 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

11 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  2000 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

12 ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ  6000 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

13 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ  3250 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

14 ΓΕΝ. ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  1600 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

15 ΕΛΠΙΣ 1260 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

16 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ  800 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

17 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ. 2000 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  1000 Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
 



Πίνακας κρίσιµων φορτίων στην ευρύτερη περιοχή των Αµπελοκήπων (σελ. 2/4) 
 

 
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΓΚΑΤ. 
ΙΣΧΥΣ 
(kW) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

19 ΕΟΤ 1250 ΓΡΑΦΕΙΑ 

20 ΟΤΕ ΑΕ 630 ∆ΕΚΟ 

21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ  2600 Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  1600 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

23 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 800 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

24 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  1600 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

25 ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  4450 ΓΡΑΦΕΙΑ 

26 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ  1260 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

27 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  800 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

28 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Ν  4000 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

29 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΧΙΛΤΟΝ 6400 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

30 BANQUE NATIONALE PARIS SA 800 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

31 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  1260 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

32 ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1260 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

33 ΟΤΕ ΑΕ 630 ∆ΕΚΟ 

34 ΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΜΗΧ. ΚΕΝΤΡ.  800 Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

35 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ  2550 ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ 

36 ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  1000 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
 



Πίνακας κρίσιµων φορτίων στην ευρύτερη περιοχή των Αµπελοκήπων (σελ. 3/4) 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΓΚΑΤ. 
ΙΣΧΥΣ 
(kW) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

37 ΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ  500 ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ 

38 ΕΥΓΕΝΙ∆ΕΙΟΝ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΣ ΑΕ  500 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

39 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ / ΜΑΤ  1260 ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

40 Ω∆ΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  1600 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

41 ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ  400 ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ 

42 Ε.Υ.∆.Α.Π. 630 ∆ΕΚΟ 

43 ∆Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗ  1200 ΓΡΑΦΕΙΑ 

44 ΑΝ/ΜΟΣ ΕΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡ. ΤΟΥΡ/ΜΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛ 3200 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

45  HOLIDAY ΙΝΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΟΥΣΑΜΑΣ + ΥΙΟΙ ΑΕ 1000 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

46 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΄΄ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ΄΄  1000 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

47 ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ  1000 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

48 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  2000 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

49 ΕΡΤ ΑΕ 630 ΜΜΕ 

50 ΥΕΘΑ ΛΑΕ∆ 630   

51 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  1260 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

52 ΝΙΜΙΤΣ 2500 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

53 ΝΟΣΗΛΕΥΤ. Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤ. 1000 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

54 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  800 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
 



Πίνακας κρίσιµων φορτίων στην ευρύτερη περιοχή των Αµπελοκήπων (σελ. 4/4) 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΓΚΑΤ. 
ΙΣΧΥΣ 
(kW) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

55 ΥΠ.Ε.Α. ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ / 401ΣΓΝ 6250 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

56 ΕΡΤ2 2800 ΜΜΕ 

57 ΥΠ.Ε.Α. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΧ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 5100 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

58 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  3000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

59 Ι∆ΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑ∆.  3000 Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

60 ΑΝΤ/ΚΟΝ ΙΝΣΤ. ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  1600 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

61 ΑΡΧΗΓΕΙΟ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΠΟΛΕΩΝ 3200 ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

62 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ  2000 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

63 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1600 ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

64 ΛΑΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  3200 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

65 ΥΕΘΑ ΓΕΣ (ΣΤΡΑΤ. ΒΑΡΥΤ.) 400 ΑΘΛΗΤΙΚ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

66 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΡΙΟ ΑΕ  1260 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

67 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΕΡΓ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝ. 400 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

68 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Ι∆. ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΕ 2000 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κέντρου ∆ιανοµής 150/20 kV Αµπελοκήπων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχέδια, διατάξεις και φωτογραφίες 

 

− Κάτοψη 2ου υπογείου  

− Κάτοψη 1ου υπογείου  

− Κάτοψη ισογείου  

− Κάτοψη 1ου ορόφου  

− Κάτοψη 2ου ορόφου  

− Κάτοψη 3ου ορόφου  

− Κάτοψη ∆ώµατος  

− Τοµή Α-Α  

− Ενδεικτικό µονογραµµικό διάγραµµα Κ/∆ 150/20 kV, 3x100 MVA (Αρ. Σχ. 46591) 

− Περιγραφή πεδίου καλωδιακής γραµµής 150 kV 

− Περιγραφή πεδίου µετασχηµατιστή ισχύος 150/20 kV 

− Περιγραφή πεδίων Μέσης Τάσης 

− Εµπρόσθια όψη πινάκων Μέσης Τάσης (Αρ. Σχ. VR-A1102919–3JOO-ARD-300) 

− Φωτογραφίες του χώρου ανέγερσης του Κ/∆ Αµπελοκήπων και του κτηρίου του  

∆ΕΗ/∆∆ 























ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΛΩ∆ΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 150 kV 
 
Μονογραµµικό διάγραµµα πεδίου Καλωδιακής Γραµµής 150 kV 

Κάθε πλήρες πεδίο Καλωδιακής Γραµµής 150 kV 

περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

 Α) Γειωτή 

 Β) Μετασχηµατιστή Έντασης 

 Γ) Αυτόµατο ∆ιακόπτη Ισχύος SF6 

 ∆) Αποζεύκτες και γειωτές ζυγών 150 kV 

 Ε) ∆ιπλούς ζυγούς 150 kV 

Το πεδίο Καλωδιακής Γραµµής 150 kV 

παραλαµβάνει την τάση των 150 kV µέσω των 

καλωδιακών γραµµών 150 kV από το Σύστηµα 

Μεταφοράς και την µεταφέρει στους ζυγούς των 

150 kV. Το πεδίο αυτό είναι εφοδιασµένο µε 

πλήρες συγκρότηµα προστασιών που ανιχνεύουν 

κάθε σφάλµα που µπορεί να συµβεί στη γραµµή 

και σε περίπτωση βλάβης τίθεται εκτός 

λειτουργίας η Καλωδιακή Γραµµή 150 kV µε το 

άνοιγµα των εκατέρωθεν αυτοµάτων διακοπτών 

ισχύος. 

 

 

 
Άποψη πεδίου Καλωδιακής Γραµµής 150 kV 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ∆ΙΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 150/20 kV 
 

 

 

Κάθε πλήρες πεδίο Μετασχηµατιστή Ισχύος 150/20 

kV περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

 Α) ∆ιπλούς ζυγούς 150 kV 

 Β) Αποζεύκτες και γειωτές ζυγών 150 kV  

 Γ) Αυτόµατο ∆ιακόπτη Ισχύος SF6 

 ∆) Μετασχηµατιστή Ισχύος 150/20 kV 

Από το πεδίο των 150 kV του Μ/Σ τροφοδοτείται 

µέσω καλωδιακών γραµµών 150 kV ο 

Μετασχηµατιστής Ισχύος 150/20 kV ο οποίος 

διαθέτει διάταξη για την αυτόµατη ρύθµιση τάσης 

υπό φορτίο. Ο Μετασχηµατιστής Ισχύος 

προστατεύεται πλήρως από εσωτερικά σφάλµατα 

και οι διακόπτες ισχύος τόσο από την πλευρά της 

υψηλής τάσης όσο και από την πλευρά της µέσης 

τάσης είναι σε θέση να τον θέσουν εκτός 

λειτουργίας.  

Μονογραµµικό διάγραµµα πεδίου Μετασχηµατιστή 

Ισχύος 150/20 kV 

 

Άποψη Μετασχηµατιστή Ισχύος 150/20 kV 

 
 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 
 

 

Κάθε πλήρης πίνακας Μέσης Τάσης περιλαµβάνει 

τα παρακάτω: 

Α) Ζυγούς Μέσης Τάσης (20 kV) 

Β) Αποζεύξιµο φορείο επί του οποίου 

βρίσκεται ο αυτόµατος ∆ιακόπτης  

Γ) Όργανα έλεγχου και πλήρη 

συγκροτήµατα προστασίας

Η τροφοδότηση των πινάκων γίνεται µε καλώδια 

XLPE 3x2x500 mm2 τα οποία οδεύουν από τους 

ακροδέκτες του δευτερεύοντος του µετασχηµατιστή 

ισχύος προς το χώρο των πινάκων µέσης τάσης 

µέσω ειδικά διαµορφωµένων καναλιών. Η έξοδος 

των γραµµών µέσης τάσης από το κτίριο 

πραγµατοποιείται µε υπόγεια καλώδια XLPE 3 x 

240 mm2. 

Μονογραµµικό διάγραµµα Πινάκων Μέσης Τάσης 

20 kV 

 

Άποψη Πινάκων Μέσης Τάσης 20 kV 

 

 











Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κέντρου ∆ιανοµής 150/20 kV Αµπελοκήπων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Περιβαλλοντική Νοµοθεσία 
 

− Ν.3010 «Εναρµόνιση του Ν 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες 
διατάξεις», ΦΕΚ 91/25.04.2002 

− ΚΥΑ αριθ. Η.Π. 15393/2332 «Κατάταξη έργων σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002», ΦΕΚ 
1022/5.08.2002 

− ΚΥΑ αριθ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/126880/2-3-07 (ΦΕΚ 435/Β/29-3-07) «Συµπλήρωση 
της υπ’ αριθµ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/5.08.2002) ΚΥΑ 

 

∆ΕΗ/∆∆ 































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 435
29 Μαρτίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 
1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, 
κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του ν.1650/1986 (Α’160) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 
«Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/
ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄ 91) ..................................................... 1

 Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περι−
εχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκα−
ταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφω−
να με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 
A΄ 13). ........................................................................................................ 2

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126880 (1)
  Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 

1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, κατά−
ταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριο−
τήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
ν.1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρ−
θρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 
με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄ 91).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 

91Α/25.4.2002) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
(Α’160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λ.π.» (Α΄91).

2. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση...» (Α’136) 
και τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας 
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις 
της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρ. 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄70) και του άρθρου 65 του 
ν. 1892/1990 (Α΄101).

3. Την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης 
Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 
257/26/10.10.1996).

4. Την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 
1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 73/5/14.3.1997).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώ−
δικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄98).

6. Την υπ’αριθμ. Η.Π.15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/
Β/5.8.2002) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δη−
μόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/86 
(Α’160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
3010/2002 “Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α’ 91)”»

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΗΠ 15393/2332/2002 (Β΄ 
1022) κοινή υπουργική απόφαση, ως ακολούθως: 

Αντικαθίστανται στην ομάδα «Ειδικά Έργα» του Πίνακα 
10 του Παραρτήματος 1, της προαναφερόμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης, οι δραστηριότητες με α/α 13, 14, 
15 όπως στον Πίνακα 1 της παρούσας απόφασης.

9203
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Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9205

 Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126884 (2)
   Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχό−

μενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστά−
σεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το 
άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ A΄ 13). 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία 

του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις 
Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 91).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 «Περί ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (κεραίες) του ν. 2801/2000 
«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Μεταφορών & 
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 46).

4. Την υπ’ αριθμ. Η.Π.15393/2332/2002 κοινή υπουργική 
απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρ−
θρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 
με τις οδηγίες 97/11 και 96/61/ΕΕ κ.λ.π. (ΦΕΚ Α΄ 91)”» 
(ΦΕΚ Β΄ 1022), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμόν 
οικ. 145799/2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1002) 
και την υπ’ αριθμ. οικ. 126880/2.3.2007 κοινή υπουργική 
απόφαση και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 25535/3281/2002 κοινή υπουργική από−
φαση «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηρι−
οτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της 
Α’ Κατηγορίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Β’ 1463).

6. Την υπ’ αριθμ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλο−
ντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 
του ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 
με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 91)» (ΦΕΚ Β΄ 332).

7. Την υπ’ αριθμ. 53571/2000 κοινή υπουργική απόφαση 
«Μέτρα Προφύλαξης Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών 
Εγκατεστημένων στην Ξηρά», (ΦΕΚ Β’ 1105).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 
33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο−
ρισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων κ.λπ.» (ΦΕΚ Β’ 1289).

9. Την υπ’ αριθμ. Η.Π.37111/2021/2003 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Καθορισμός τρόπου και συμμετοχής του 
κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986 όπως αντι−
καταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
3 του ν. 3010/2002» (ΦΕΚ Β’ 1391).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 63 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ Α’ 98).

11. Το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφα−
σης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Ελληνικό 
Δημόσιο, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμο−
γή του άρθρου 31, παρ. 18, του ν. 3431/2006, ώστε στο 
πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης να καθίσταται πε−
ρισσότερο ευχερής και αποτελεσματική η πρόληψη και 
η αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος με την αξιολόγηση των άμεσων και έμ−
μεσων, συνεργιστικών και αθροιστικών επιπτώσεων των 
έργων εγκαταστάσεων κεραιών σταθμών στην ξηρά.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα έργα και 
δραστηριότητες εγκαταστάσεων κεραιών σταθμών 
στην ξηρά και τα οποία κατατάσσονται σε κατηγο−
ρίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
Η.Π.15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
Β’ 1022), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 
145799/2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1002) 
και την υπ’ αριθμ. οικ. 126880/2..3.2007 κοινή υπουργική 
απόφαση, με Α/Α 14 και 15 της 10ης ομάδας, και ισχύ−
ει. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται επίσης στον εκ−
συγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των 
υφιστάμενων έργων εγκαταστάσεων κεραιών σταθμών 
στην ξηρά, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποι−
ήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, και 
ισχύει.

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε έργα 
και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής 
άμυνας, εθνικής ασφάλειας και δημοσίας τάξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμη−
σης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλο−
ντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για έργα εγκατάστασης κεραιών 
σταθμών στην ξηρά της υποκατηγορίας 1 της πρώτης 
(Α’) κατηγορίας, με Α/Α 14 της 10ης ομάδας της υπ’ αριθμ. 
οικ. 126880/2..3.2007 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 3
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και

 Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.)

Για τη διενέργεια Π.Π.Ε.Α., ο ενδιαφερόμενος υποβάλ−
λει αίτηση στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, που συνοδεύεται από φάκελο ο οποί−
ος περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Π.Π.Ε.). Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Π.Π.Ε., 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Για τη διαδικασία Π.Π.Ε.Α., τηρούνται τα αναφερόμε−
να στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 332). Στο στάδιο 
αυτό, αντίγραφο της ΠΠΕ, εκτός από τις κατά περί−
πτωση συναρμόδιες Υπηρεσίες της προαναφερόμενης 
κοινής υπουργικής απόφασης, διαβιβάζεται στην Ελληνι−
κή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), προκειμένου 
να εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη της.

Άρθρο 4
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), ο εν−
διαφερόμενoς υποβάλλει αίτηση στην Ειδική Υπηρεσία 



9206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του ΥΠΕΧΩΔΕ, που συνοδεύεται 
από φάκελο ο οποίος περιέχει Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Οι προδιαγραφές και το περιε−
χόμενο της Μ.Π.Ε., περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ 
της παρούσας.

Για τη διαδικασία Ε.Π.Ο., τηρούνται τα αναφερόμε−
να στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 332).

Αντίγραφο της ΜΠΕ, εκτός από τις κατά περίπτωση 
συναρμόδιες Υπηρεσίες της προαναφερόμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης, διαβιβάζεται στην Ελληνική Επι−
τροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), προκειμένου να 
εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη της.

Η απόφαση έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων 
υπογράφεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και τους συ−
ναρμόδιους κατά περίπτωση Υπουργούς, ύστερα από 
εισήγηση της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμη−
σης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλο−
ντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για έργα εγκατάστασης κεραιών 
σταθμών στην ξηρά της υποκατηγορίας 2 της πρώ−
της (Α’) κατηγορίας, με Α/Α 14 και 15 της 10ης ομάδας 
της υπ’ αριθμ. οικ. 126880/2..3.2007 κοινής υπουργικής 
απόφασης.

Άρθρο 5

Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγο−
νται έργα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της κοινής 
υπουργικής απόφασης H.Π.11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β’ 
332) για τα οποία ακολουθούνται οι διαδικασίες των 
άρθρων 3 και 4 του Κεφαλαίου Α’ της παρούσας. 

Άρθρο 6
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και 

Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.)

Για τη διενέργεια Π.Π.Ε.Α., ο ενδιαφερόμενος υποβάλ−
λει αίτηση στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
(ΠΕΧΩ) της οικείας Περιφέρειας, που συνοδεύεται από 
φάκελο ο οποίος περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.). Οι προδιαγραφές και το περιεχό−
μενο της Π.Π.Ε., περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας. 

Για τη διαδικασία Π.Π.Ε.Α., τηρούνται τα αναφερόμε−
να στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 332). Στο στάδιο 
αυτό, αντίγραφο της ΠΠΕ, εκτός από τις κατά περί−
πτωση συναρμόδιες Υπηρεσίες της προαναφερόμενης 
ΚΥΑ, διαβιβάζεται στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), προκειμένου να εκφράσει τη σύμ−
φωνη γνώμη της.

Άρθρο 7
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), ο εν−
διαφερόμενoς υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση ΠΕΧΩ της 
οικείας Περιφέρειας, που συνοδεύεται από φάκελο ο 
οποίος περιέχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.). Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε., 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Για τη διαδικασία Ε.Π.Ο., τηρούνται τα αναφερόμε−
να στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 332).

Αντίγραφο της ΜΠΕ, εκτός από τις κατά περίπτωση 
συναρμόδιες Υπηρεσίες της προαναφερόμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης, διαβιβάζεται στην Ελληνική Επι−
τροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), προκειμένου να 
εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη της.

Η απόφαση έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων υπο−
γράφεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέ−
ρειας, ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης ΠΕΧΩ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμη−
σης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλο−
ντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), για έργα εγκατάστασης κεραιών 
σταθμών στην ξηρά, της υποκατηγορίας 3 της δεύτε−
ρης (Β’) κατηγορίας, με Α/Α 14 και 15 της 10ης ομάδας 
της υπ’ αριθμ. οικ. 126880/2.3.2007 κοινής υπουργικής 
απόφασης.

Άρθρο 8
Διαδικασία Αξιολόγησης

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση ΠΕΧΩ 
της οικείας Περιφέρειας, που συνοδεύεται από φάκελο 
ο οποίος περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ−
σεων (Π.Π.Ε.). Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της 
Π.Π.Ε., περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρού−
σας. 

Για τη διαδικασία αξιολόγησης, τηρούνται τα ανα−
φερόμενα στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. H.Π.11014/703/
Φ104/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 332). 
Στο στάδιο αυτό, αντίγραφο της ΠΠΕ, εκτός από τις 
κατά περίπτωση συναρμόδιες Υπηρεσίες της προανα−
φερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, διαβιβάζεται 
στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), 
προκειμένου να εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) 
για έργα και δραστηριότητες εγκατάστασης σταθμών 
κεραιών στην ξηρά, της υποκατηγορίας 4 της δεύτε−
ρης (Β’) κατηγορίας, με Α/Α 14 και 15 της 10ης ομάδας 
της υπ’ αριθμ. οικ. 126880/2..3.2007 κοινής υπουργικής 
απόφασης.

Άρθρο 9
Διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), ο εν−
διαφερόμενoς υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση ΠΕΧΩ της 
οικείας Περιφέρειας, που συνοδεύεται από φάκελο ο 
οποίος περιέχει Περιβαλλοντική Έκθεση (Π.Ε.). Οι προδι−
αγραφές και το Περιεχόμενο της Π.Ε. περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

Για τη διαδικασία Ε.Π.Ο., τηρούνται τα αναφερόμε−
να στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 332). Στο στάδιο 
αυτό, αντίγραφο της Π.Ε., εκτός από τις κατά περίπτω−
ση συναρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες, που ανα−
φέρονται στο άρθρο 7 της προαναφερόμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης, διαβιβάζεται και στην Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), προκειμένου να 
εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη της.

Η απόφαση έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων υπο−
γράφεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέ−
ρειας, ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης ΠΕΧΩ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9207

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 10
Περιεχόμενο απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (Ε.Π.Ο.) για έργα εγκατάστασης κεραιών 
σταθμών στην ξηρά

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 332).

Άρθρο 11
Διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων από τη

 βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό 
ή ανανέωση έργων εγκατάστασης κεραιών σταθμών 

στην ξηρά

1. Προκειμένου να εκτιμηθεί αν από τον εκσυγχρονι−
σμό, επέκταση, βελτίωση, ή τροποποίηση υφισταμένων 
έργων εγκατάστασης κεραιών σταθμών στην ξηρά, 
επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλλει φάκελο, του οποίου το περιεχόμενο καθο−
ρίζεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας. Ο φάκελος 
αυτός υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλο−
ντος ανάλογα με την υποκατηγορία στην οποία εντάσ−
σεται το έργο. Για την εν λόγω διαδικασία ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 της 
υπ’ αριθμ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β’ 332).

 2. Σε περίπτωση αίτησης για την παράταση της 
χρονικής ισχύος (ανανέωση) της απόφασης Ε.Π.Ο., ο 
ενδιαφερόμενος υποβάλλει φάκελο, του οποίου το πε−
ριεχόμενο καθορίζεται στο Παράρτημα V της παρούσας. 
Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρε−
σία περιβάλλοντος ανάλογα με την υποκατηγορία στην 
οποία εντάσσεται το έργο. Για την εν λόγω διαδικασία 
ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρ−
θρου 13 της υπ’ αριθμ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 332).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Διαδικασίες για Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. που εκκρεμούν κατά 
τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης 
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α’ 160) 
όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3010/02 (ΦΕΚ Α’ 91) και 
τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α’ 13). 
Για τους προϋφιστάμενους του ν. 3431/2006 σταθμούς 
και τα συνοδά έργα αυτών, δεν τηρείται η διαδικασία 
των Άρθρων 3 και 6 της παρούσας.

Άρθρο 13

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του ν. 3010/2002, 
όπως ισχύει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται 
στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε 
θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.

Άρθρο 14

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι,II, III, IV 
και V.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΠΠΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Είδος και μέγεθος του έργου 
2. Φορέας ή κύριος του έργου, ονομασία ή τίτλος της 

επιχείρησης, στοιχεία υπευθύνου του έργου για περι−
βαλλοντικά θέματα (όνομα, θέση, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
fax, e−mail)

3. Στοιχεία αναδόχου της ΠΠΕ (εταιρεία, όνομα με−
λετητή κατηγορίας μελέτης 27, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
fax, e−mail)

4. Στοιχεία (ιστορικό) ανάθεσης της ΠΠΕ
5. Υπογραφές από τον φορέα ή τον κύριο του έργου 

και από τον μελετητή της κατηγορίας 27
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2.1 Γεωγραφική θέση του έργου 
1. Περιγράφεται η γεωγραφική θέση του έργου, με 

πληροφορίες για το τοπωνύμιο της θέσης και την δι−
οικητική του υπαγωγή. Κατ’ αρχήν προσδιορισμός του 
χώρου κατάληψης με γεωγραφικές συντεταγμένες. Για 
τον καθορισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων θα 
χρησιμοποιείται το γεωγραφικό σύστημα αναφοράς 
ΕΓΣΑ 87. 

2. Καταγράφεται η απόσταση του έργου από τα θε−
σμοθετημένα όρια οικισμών και Σχεδίων πόλεων, ζωνών 
χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, περιοχών σε 
καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος, όπως περι−
οχές του Εθνικού καταλόγου NATURA 2000, δάση και 
δασικές εκτάσεις, εθνικοί δρυμοί, διατηρητέα μνημεία 
της φύσης, περιοχές προστασίας σύμφωνα με τον νόμο 
1650/1986, καταφύγια άγριας ζωής, κύριες εγκαταστά−
σεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας κ.α.

3. Για τα παραπάνω θα γίνεται παραπομπή σε συγκε−
κριμένο χάρτη του Κεφ. 9.

2.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου 
1. Περιγράφεται, από τις εξετασθείσες εναλλακτικές 

λύσεις, το κατ’ αρχήν προτεινόμενο για υλοποίηση, έργο 
(κύριο και συνοδά έργα)

2. Δίνονται γενικά στοιχεία του έργου και των συ−
νοδών του (π.χ. έργα οδοποιίας, γραμμές μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας κλπ): στοιχεία μεγέθους, καθώς 
και στοιχεία για την έκταση του χώρου κατάληψης, τις 
υφιστάμενες και επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους 
ισχύοντες όρους δόμησης και περιορισμούς 

3. Δίνονται τα βασικά και γεωμετρικά στοιχεία του 
έργου, σε επίπεδο προκαταρκτικής ή αναγνωριστικής 
ή άλλης ισοδυνάμου επιπέδου μελέτης 

4. Περιγράφεται συνοπτικά και κατ’ εκτίμηση ο τρόπος 
κατασκευής του έργου (στάδια, διαδικασίες, χρονοδι−
άγραμμα και διάρκεια κατασκευής) καθώς και οι επί 
μέρους εργασίες. 

5. Γίνεται κατ’ αρχήν εκτίμηση των παραγομένων κατά 
την φάση κατασκευής του έργου αποβλήτων και εκπο−
μπών (στερεών, υγρών και αερίων). Περιγράφονται συ−
νοπτικά οι τρόποι διαχείρισης − διάθεσης των στερεών 
και υγρών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των 
τυχόν τοξικών και επικίνδυνων.

6. Περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος λειτουργίας και 
διαχείρισης του έργου. Για τις εγκαταστάσεις, γίνεται 
περιγραφή του σχεδιασμού και του τρόπου λειτουργίας 
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αυτών, καθώς και του βασικού ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού (σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης ή άλ−
λης ισοδυνάμου επιπέδου μελέτης)

7. Γίνεται κατ’ αρχήν εκτίμηση των κυριότερων εκ−
πομπών αποβλήτων (αέρια, υγρά, στερεά, θόρυβος, 
δονήσεις, ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες) κατά τη 
φάση λειτουργίας του έργου. Εντοπίζονται οι πηγές 
ρύπανσης. Γίνεται ποιοτική και, εφ’ όσον είναι δυνατόν, 
και ποσοτική (κατ’ αρχήν) εκτίμηση των παραγομένων 
αποβλήτων. Περιγράφονται σε γενικές γραμμές τα προ−
βλεπόμενα συστήματα και μέτρα αντιρρύπανσης. 

8. Περιγράφονται, σε πρώτη προσέγγιση, οι ανώμαλες 
(μη κανονικές) και επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί 
να δημιουργηθούν κατά την κατασκευή και λειτουργία 
του έργου και οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν 
μεγάλης έκτασης και έντασης ατυχήματα, ζημιές ή και 
καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλ−
λον. Σημειώνεται ότι οι ανώμαλες και επικίνδυνες κατα−
στάσεις δεν αφορούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις οδηγίες Seveso.

3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ− ΣΥΣΧΕ−
ΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

1. Στοιχειοθετείται η σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 
πραγματοποίησης του εξεταζόμενου έργου. Αναφέρο−
νται τα κοινωνικά, επιχειρηματικά, χωροταξικά, περι−
βαλλοντικά και άλλα κριτήρια τα οποία συνηγορούν 
στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς και 
τα τυχόν οφέλη που θα προκύψουν σε επίπεδο τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό. 

2. Αναφέρονται και αλληλοσυσχετίζονται με το εξε−
ταζόμενο έργο παρόμοια ή άλλα έργα (υφιστάμενα ή 
κατασκευαζόμενα) της περιοχής ως προς την συμπλη−
ρωματικότητα, την συμβατότητα ή μη, την σωρευτικό−
τητα κλπ. 

3. Το κόστος των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας 
περιβάλλοντος που πρόκειται να ληφθούν (προσεγγι−
στικά).

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
1. Περιγράφονται οι εναλλακτικές λύσεις ως προς την 

θέση και το σχεδιασμό του έργου. 
2. Η περιγραφή της κάθε εναλλακτικής λύσης πε−

ριλαμβάνει μεταξύ άλλων και κατ’ αρχήν εκτιμήσεις 
για τα επίπεδα αερίων εκπομπών, υγρών και στερεών 
αποβλήτων, θορύβου, δονήσεων και ηλεκτρομαγνητικών 
ακτινοβολιών.

3. Η παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων θα γίνε−
ται αφ’ ενός υπό μορφή κειμένου και αφ’ ετέρου μέσω 
κατάλληλων χαρτών ή/και σχεδίων επιπέδου προκαταρ−
κτικής ή αναγνωριστικής ή άλλης ισοδυνάμου επιπέδου 
μελέτης. Ειδικότερα, σχετικά με την παρουσίαση μέσω 
χαρτών ή/και σχεδίων θα γίνεται παραπομπή σε συγκε−
κριμένο χάρτη(ες) ή/και σχέδιο(α) του Κεφαλαίου 9.

4. Για προϋφιστάμενους του ν. 3431/2006 σταθμούς δεν 
απαιτείται η παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων.

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται, αναλύονται, αξιο−

λογούνται και σχολιάζονται με ακρίβεια και χωρίς περιτ−
τά στοιχεία, οι παράμετροι του φυσικού και ανθρωπο−
γενούς περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης με βάσει 
υπάρχοντα στοιχεία και καταγραφές. Το βάθος και το 
εύρος της ανάλυσης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται και να συνδέεται με το μέγεθος των 
άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων που αναμένονται από 

την κατασκευή και λειτουργία του έργου, καθώς και με 
τις συνεργιστικές και αθροιστικές επιπτώσεις από άλλα 
υφιστάμενα ή κατασκευαζόμενα έργα. 

 Η υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος απεικονί−
ζεται και σε χάρτες. Σχετικά με την απεικόνιση αυτή 
θα γίνεται παραπομπή σε συγκεκριμένο χάρτη(ες) του 
Κεφαλαίου 9. 

 5.Α Περιοχή μελέτης 
1. Προσδιορίζεται η περιοχή γύρω από το έργο, στα 

φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία της οποίας έχει επι−
πτώσεις η κατασκευή και λειτουργία αυτού. Ως περιοχή 
μελέτης καθορίζεται είτε μια ευρύτερη περιοχή που 
περιλαμβάνει το σύνολο των εναλλακτικών λύσεων είτε 
επιμέρους περιοχές πέριξ κάθε εξεταζόμενης εναλλα−
κτικής λύσης. 

 Καθορίζεται ελάχιστη απόσταση η οποία
α. για τα γραμμικά έργα καθορίζεται σε 500m από τον 

άξονά τους για περιοχές εκτός οικισμών ή αντίστοιχα 
300m για περιοχές εντός οικισμών

β. για δε τα υπόλοιπα, σε 1 Km από τα όρια του γη−
πέδου ή του χώρου κατάληψης των εγκαταστάσεων, 
για περιοχές εκτός οικισμών, ή 500m αντίστοιχα για 
περιοχές εντός οικισμών. 

2. Η έκταση της περιοχής μελέτης μπορεί κατά περί−
πτωση να αυξηθεί, ανάλογα με το περιβαλλοντικό μέσο 
και ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου σε 
συσχέτιση με τη ζώνη επιρροής του.

3. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο φυσικό περιβάλλον:
α. Αν το έργο αναπτύσσεται εντός προστατευόμενης 

περιοχής (περιοχή εθνικού καταλόγου NATURA), τότε 
ως περιοχή μελέτης ορίζεται ολόκληρη η προστατευ−
όμενη περιοχή

β. Για υγροτοπικές προστατευόμενες περιοχές στα 
κατάντη του έργου, εκτός της περιοχής μελέτης, γίνεται 
αναφορά και αιτιολογείται αν αναμένονται επιπτώσεις. 
Στην περίπτωση καταφατικής απάντησης οι εν λόγω 
περιοχές περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης.

γ. Ομοίως, για περιοχές Ειδικής Διατήρησης της ορνι−
θοπανίδας (SPA), εκτός της περιοχής μελέτης του έργου 
αλλά πλησίον αυτής, γίνεται αναφορά και αιτιολογείται 
αν αναμένονται επιπτώσεις, Σε περίπτωση καταφατικής 
απάντησης, οι εν λόγω περιοχές περιλαμβάνονται στην 
περιοχή μελέτης.

4. Σχετικά με την απεικόνιση της περιοχής μελέτης, 
θα γίνεται παραπομπή σε συγκεκριμένο χάρτη(ες) του 
Κεφαλαίου 9.

5.Β Μη βιοτικά χαρακτηριστικά
 Παρουσιάζονται συνοπτικά 
 1. τα κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής μελέτης, 
 2. τα μορφολογικά και τοπιολογικά της χαρακτηρι−

στικά, 
 3. και τα εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χα−

ρακτηριστικά 
5.Γ Φυσικό περιβάλλον
5.Γ.1 Γενικά στοιχεία
Για την περιοχή μελέτης δίνονται συνοπτικά, γενικά 

στοιχεία σχετικά με τη μορφή και την κατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος, όπως αυτό αποτυπώνεται σε 
σχετικά στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας κλπ. και ειδικότερα: α) Αστικές 
περιοχές, β) δασικές εκτάσεις, γ) βοσκότοποι, δ) γεωρ−
γικές εκτάσεις, ε) άγονες–βραχώδεις εκτάσεις και στ) 
θεσμικά προστατευόμενες περιοχές.
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Τα παραπάνω παρουσιάζονται στους χάρτες του κε−
φαλαίου 9.

5.Γ.2 Ειδικές φυσικές περιοχές
1. Εντός της περιοχής μελέτης καταγράφονται πε−

ριοχές που εμπίπτουν σε κάποια από τις ακόλουθες 
κατηγορίες:

α. Περιοχές RAMSAR
β. Εθνικός Κατάλογος περιοχών Natura 2000 (Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ)
γ. Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα 

(Οδηγία 79/409/ΕΟΚ)
δ. Εθνικοί Δρυμοί
2. Παρατίθενται συνοπτικά, στοιχεία των παραπάνω 

περιοχών που αφορούν τα όρια και την έκτασή τους, 
το καθεστώς προστασίας και διαχείρισής τους, καθώς 
και τη θεσμική δυνατότητα υλοποίησης του συγκεκρι−
μένου έργου.

 5.Γ.3 Άλλες φυσικές περιοχές
 Καταγράφονται άλλες φυσικές περιοχές όπως οι 

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (IBA), τα Τοπία Ιδι−
αίτερου Φυσικού Κάλλους, τα Αισθητικά Δάση, τα Μνη−
μεία της Φύσης, οι περιοχές του προγράμματος Corine 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Καταφύγια Άγριας Ζωής 
κλπ. Για τις περιοχές αυτές παρατίθενται συνοπτικά, 
γενικά στοιχεία που αφορούν στα χαρακτηριστικά που 
στοιχειοθετούν την περιβαλλοντική σημασία της κάθε 
περιοχής και στη θεσμική δυνατότητα υλοποίησης του 
συγκεκριμένου έργου.

 5.Γ.4 Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της πε−
ριοχής μελέτης

1. Περιγράφεται το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 
μελέτης σε σχέση με την περιοχή, την οποία το υπό 
μελέτη έργο επηρεάζει. 

2. Αναφέρονται τα ακόλουθα:
α. Δάση και οι δασικές εκτάσεις με ταξινόμηση σε 

επίπεδο ζώνης. 
β. Τύποι φυσικών ενδιαιτημάτων κατά την Παλαιοαρ−

κτική Ταξινόμηση Ενδιαιτημάτων όπως έχει εξειδικευτεί 
για την Ελλάδα, 

γ. Κατ΄ αρχήν εντοπισμός των σημαντικών μη βιοτικών 
συντελεστών του περιβάλλοντος, από τους οποίους 
εξαρτάται η ύπαρξη των φυσικών ενδιαιτημάτων της 
περιοχής μελέτης (π.χ. οξύτητα εδάφους, ύψος εδαφικού 
ορίζοντα, διάρκεια ξηροθερμικής περιόδου, θερμοκρα−
σία κ.λπ.). 

δ. Κατ΄ αρχήν εντοπισμός των σημαντικών καταστά−
σεων ή φαινομένων που επηρεάζουν τη βλάστηση και 
την πανίδα (π.χ. βόσκηση, ξύλευση, αναδασώσεις, εκ−
χερσώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.).

ε. Κατ΄ αρχήν εντοπισμός των ειδών φυτών και ζώων 
που κυριαρχούν στους τύπους φυσικών ενδιαιτημάτων 
της περιοχής μελέτης καθώς και αυτών που χαρακτηρί−
ζονται από τη νομοθεσία της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή από διεθνείς συμφωνίες ή συμβάσεις που 
έχει επικυρώσει η χώρα μας ως σπάνια ή απειλούμενα 
με εξαφάνιση.

στ. Κατ’ αρχήν αξιολόγηση της σημασίας της περιοχής 
μελέτης για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 
στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο.

3. Στην περίπτωση που στην περιοχή μελέτης υπάρ−
χουν περιοχές της παραγράφου 5.Γ.2 ανωτέρω, τότε για 
τις περιοχές αυτές γίνεται απεικόνιση της κατάστασης 
του περιβάλλοντος που περιλαμβάνει: 

α. Αναγνώριση τόπου: τύπος, κωδικός, σχέση με άλ−
λους τόπους, ονομασία, συντεταγμένες του κέντρου, 
επιφάνεια, βιογεωγραφική περιοχή.

β. Οικολογικές πληροφορίες: μορφές ενδιαιτημάτων 
που είναι παρόντα στον τόπο και αξιολόγηση του τό−
που γι’ αυτά, είδη που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και είδη που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και αξιολόγηση του τόπου γι’ αυτά. Άλλα είδη.

γ. Περιγραφή του τόπου: γενικός χαρακτήρας του 
τόπου, ποιότητα και σπουδαιότητα, το ευπρόσβλητο, 
χαρακτηρισμός του τόπου.

δ. Καθεστώς προστασίας του τόπου και σχέση με 
τους βιότοπους του CORINE.

ε. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις επι−
πτώσεις τους μέσα και γύρω από τον τόπο.

στ. Διαχείριση του τόπου.
4. Τα παραπάνω παρουσιάζονται στους χάρτες του 

Κεφ. 9.
 Πηγή προέλευσης των προαναφερόμενων στοιχείων 

είναι η καταγραφή που έχει γίνει από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο 
πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

 Στην περίπτωση έλλειψης σημαντικού μέρους των 
προαναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών ή δια−
φοροποιήσεων με τα υπάρχοντα στοιχεία τότε δίνεται 
η δυνατότητα εκπόνησης οικολογικής μελέτης βάσης 
για τη συγκέντρωσή τους, εφόσον τούτο κριθεί απο−
λύτως απαραίτητο κατά την αξιολόγηση της ΠΠΕ από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

5.Δ Ανθρωπογενές περιβάλλον
1. Καταγράφονται οι προβλέψεις τυχόν εγκεκριμένων 

Χωροταξικών Σχεδίων ή Πλαισίων εθνικού ή περιφερει−
ακού επιπέδου, καθώς και οι προβλέψεις τυχόν εγκεκρι−
μένων σχεδίων χρήσεων γης (Ρυθμιστικά σχέδια, ΓΠΣ, 
ΖΟΕ, περιοχές ειδικής προστασίας, παραγωγικές ζώνες 
κ.α.), ενώ περιγράφονται οι υφιστάμενες χρήσεις γης 
(γεωργική γη, γη υψηλής παραγωγικότητας, βοσκότοποι, 
δασικές εκτάσεις, βιομηχανικές χρήσεις, μεταλλευτικές 
χρήσεις κλπ). 

2. Καταγράφονται οι προβλέψεις τυχόν υφισταμένων 
Σχεδίων Πόλεων ή άλλων οικιστικών υποδοχέων με ει−
δικότερη αναφορά στις χρήσεις γης, στους όρους και 
περιορισμούς δόμησης, καθώς και στους υπάρχοντες 
παραδοσιακούς οικισμούς. Αναφέρονται τυχόν καθορι−
σμένες ζώνες αιγιαλού και παραλίας για έργα πλησίον 
αυτών.

3. Καταγράφεται η ύπαρξη σχολείων, βρεφονηπια−
κών σταθμών, γηροκομείων και υγειονομικών μονάδων, 
υπαίθριων χώρων αναψυχής, άθλησης ή συνάθροισης 
κοινού, τουριστικών μονάδων. Αναφέρονται τα ύψη των 
γειτονικών κτιρίων και τυχόν ύπαρξη άλλων εγκαταστά−
σεων κεραιών σε απόσταση 50 μέτρων.

4. Καταγράφονται και απεικονίζονται τα όρια, σύμ−
φωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπ. 
Πολιτισμού, των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και 
ιστορικών μνημείων που βρίσκονται εντός της περιοχής 
μελέτης, ενώ περιγράφεται παράλληλα το θεσμικό πλαί−
σιο που διέπει το καθεστώς προστασίας αυτών. 

5. Περιγράφεται συνοπτικά το κοινωνικο−οικονομικό 
περιβάλλον, οι τεχνικές υποδομές και οι κυριότερες πη−
γές ρύπανσης που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης. 

6. Γίνεται συνοπτική περιγραφή των πιέσεων που υφί−
στανται οι διάφοροι τομείς περιβάλλοντος (αέρας, νερά, 
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έδαφος, φυσικό περιβάλλον κλπ) από την ανάπτυξη έρ−
γων και παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής 
(γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, τουρισμός κλπ). Δίνονται 
στοιχεία εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.

7. Γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης με 
βάση τα υφιστάμενα στοιχεία μετρήσεων του Εθνικού 
Δικτύου Ποιότητας της Ατμόσφαιρας ή άλλων αξιόπι−
στων σταθμών που υπάρχουν στην περιοχή, ή ελλείψει 
των στοιχείων αυτών, με βάση τις αποτιμήσεις που 
περιέχονται στις επίσημες εκθέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ ή 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. 

8. Εκτιμάται η υφιστάμενη στάθμη θορύβου και δο−
νήσεων χωρίς το έργο, με χρήση των στοιχείων από 
τυχόν υπάρχουσες καταγραφές. 

9. Εντοπίζονται ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες από 
υφιστάμενες πηγές στην περιοχή μελέτης

10. Περιγράφεται συνοπτικά το υδατικό περιβάλλον 
της περιοχής μελέτης και αιτιολογείται η ποιότητά του 
μόνο στην περίπτωση που αυτό επηρεάζεται άμεσα ή 
έμμεσα από το έργο.

 6. ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

1. Στο Κεφάλαιο αυτό εντοπίζονται και περιγράφονται 
συνοπτικά, με την απαραίτητη όμως τεκμηρίωση, οι ση−
μαντικότερες περιβαλλοντικές, χωροταξικές, κοινωνικές 
και οικονομικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογε−
νές περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου, για κάθε μια από τις εναλλακτικές προτάσεις 
και σε μεγαλύτερο βάθος για την προτεινόμενη λύση. 
Τονίζεται ότι πρόκειται για κατ’ αρχήν εκτίμηση και 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 Μεταξύ άλλων εξετάζονται και τα εξής σημεία:
α. η πιθανότητα πρόκλησης των επιπτώσεων
β. η έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή 

και μέγεθος θιγόμενου πληθυσμού)
γ. το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των επιπτώσε−

ων
δ. η διάρκεια, συχνότητα και αναστρεψιμότητα των 

επιπτώσεων
 ε. η συνεργιστική και σωρευτική δράση των επιπτώσε−

ων από το ίδιο το έργο, τα συνοδά του καθώς και από 
άλλα έργα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

στ. ο διασυνοριακός χαρακτήρας των επιπτώσεων
2. Εκτιμώνται και αξιολογούνται σε κατ’ αρχήν επίπεδο 

οι επιπτώσεις:
α. Στα μη βιοτικά χαρακτηριστικά (κλιματολογικά και 

βιοκλιματικά, μορφολογικά και τοπιολογικά, γεωλογικά 
και εδαφολογικά)

β. Στο φυσικό περιβάλλον, με βάση την εμπειρία από 
τις σημαντικές επιπτώσεις που συνήθως προκαλούν 
παρόμοια σε είδος και μέγεθος έργα και δραστηριό−
τητες σε ανάλογες συνθήκες περιβάλλοντος και για το 
σύνολο της έκτασης που οι επιπτώσεις αυτές συνήθως 
επηρεάζουν.

 Στην περίπτωση που εκτιμάται ότι αναμένονται επι−
πτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού 
Καταλόγου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) ή σε Ζώ−
νες Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (Οδηγία 
79/409/ΕΟΚ) τότε η κατ’ αρχήν εκτίμηση και αξιολόγηση 
των επιπτώσεων γίνεται και σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στο άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ ΕΟΚ. Στην 

αντίθετη περίπτωση που εκτιμάται ότι δεν αναμένονται 
επιπτώσεις στις προαναφερόμενες περιοχές γίνεται 
αιτιολόγηση της εκτίμησης αυτής.

γ. Στο ανθρωπογενές περιβάλλον (χωροταξικός σχεδι−
ασμός, χρήσεις γης, δομημένο περιβάλλον, ιστορικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον, κοινωνικοοικονομικό περιβάλ−
λον, υποδομές, ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον, 
δονήσεις και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες κλπ). 

7. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕ−
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται συνοπτικά και σε 
επίπεδο κατευθύνσεων τα προτεινόμενα μέτρα αντιμε−
τώπισης των επιπτώσεων που προκαλούνται από την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου. Τα μέτρα αυτά 
αφορούν όλες τις εναλλακτικές λύσεις του έργου. Στη 
συνέχεια οι εναλλακτικές λύσεις αξιολογούνται και 
κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης, λαμβανομένων όμως υπόψη των προανα−
φερομένων προτάσεων επανορθωτικών μέτρων.

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Στο Κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι ειδικές μελέ−

τες και συμπληρωματικές εργασίες που θεωρούνται 
απαραίτητες για την εκπόνηση της ΜΠΕ. Ενδεικτικά 
αναφέρεται, μελέτη καταγραφής του υποβάθρου ηλε−
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας της περιοχής

9. ΧΑΡΤΕΣ − ΣΧΕΔΙΑ
Περιλαμβάνεται το απαιτούμενο χαρτογραφικό υλικό 

στο οποίο απεικονίζονται αφ’ ενός μεν η υφιστάμενη 
κατάσταση περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης και 
αφ’ ετέρου τα τεχνικά στοιχεία του έργου τόσο για 
την προτεινόμενη λύση όσο και για τις εναλλακτικές 
λύσεις. 

Οι χάρτες θα παρουσιάζονται συνορθωμένοι στο Ελ−
ληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’87). Τα 
υπόβαθρα που θα χρησιμοποιούνται (κατά περίπτωση) 
για τη δημιουργία των χαρτών θα είναι τα εξής: 

• Υπόβαθρο χαρτών Ε.Σ.Υ.Ε. (κλίμακας 1:200.000)
• Υπόβαθρο χαρτών Γ.Υ.Σ. (κλίμακας 1:50.000)
• Υπόβαθρο χαρτών Γ.Υ.Σ. (κλίμακας 1:5.000)
• Άλλο εγκεκριμένο υπόβαθρο
• Υπόβαθρα χαρτών ειδικών χρήσεων (κάλυψης γης 

Corine−κλ. 1:100.000 εδαφολογικός−κλ. 1:50.000, γεωλο−
γικός−κλ. 1−50.000, υδρογεωλογικός κλ. 1:50.000, δασικός 
1−50.000, υδρογραφικός 1:100.000, βιοκλιματικών χαρα−
κτηριστικών κλ. 1:1.000.000 κ.α.)

Οι παρακάτω αναφερόμενες κλίμακες των χαρτών και 
σχεδίων είναι ενδεικτικές και προσαρμόζονται ανάλογα 
με το είδος και το μέγεθος του έργου, το εύρος της 
περιοχής μελέτης, καθώς και το είδος και πλήθος των 
πληροφοριών που απεικονίζονται στους χάρτες ή/και 
στα σχέδια.

Το μέγεθος των χαρτών και σχεδίων που πρωτογενώς 
παράγονται κατά την εκπόνηση της ΠΠΕ, θα πρέπει να 
είναι πολλαπλάσιο του Α4 και κατά το μέγιστο Α0. 

Σε κάθε περίπτωση οι χρησιμοποιούμενοι χάρτες και 
σχέδια πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευκρίνεια και 
να είναι εύχρηστοι.

Εφ’ όσον οι χάρτες και τα σχέδια έχουν υποστεί από 
τον μελετητή ηλεκτρονική επεξεργασία και εφ’ όσον 
ζητηθεί (από τον Εργοδότη ή την ελέγχουσα την ΠΠΕ 
Υπηρεσία) η παράδοση των χαρτών και σχεδίων να γίνει 
σε ηλεκτρονική μορφή, τότε αυτοί δίνονται σε μορφή 
εκτυπώσιμων αρχείων (EXPORT FILES) και μόνον.
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Ειδικότερα απαιτούνται:
9.1. Χάρτης προσανατολισμού με σημειωμένη την 

προτεινόμενη θέση του έργου, καθώς και τις εναλλα−
κτικές λύσεις, σε κλίμακα 1:200.000 ή άλλη κατάλληλη 
κλίμακα (υπόβαθρο: χάρτης ΕΣΥΕ, ΓΥΣ, ΟΚΧΕ ή άλλο 
κατάλληλο)

9.2. Χάρτης ευρύτερης περιοχής 1:50.000 ή άλλης κα−
τάλληλης κλίμακας (υπόβαθρο: χάρτης ΓΥΣ, ΟΚΧΕ ή 
άλλο κατάλληλο), όπου σημειώνονται η θέση του έρ−
γου και οι εναλλακτικές λύσεις, η μορφολογία και οι 
χρήσεις γης (κάλυψη γης) της ευρύτερης περιοχής, τα 
μεγάλα τεχνικά έργα, οι περιοχές ειδικών ρυθμίσεων 
(RAMSAR, NATURA 2000, ΒΙΠΕ, ΖΑΠΔ κλπ), οι αρχαιο−
λογικοί χώροι κλπ.

9.3. Χάρτης χρήσεων γης, για την προτεινόμενη λύση, 
σε κλίμακα 1:5.000 έως 1:10.000 ή άλλη κατάλληλη κλί−
μακα (υπόβαθρο: Χάρτης ΓΥΣ ή άλλο κατάλληλο), όπου 
γίνεται λεπτομερής απεικόνιση της περιοχής του έργου. 
Περιγράφεται ο χαρακτήρας της περιοχής και οι χρή−
σεις γης. Ειδικότερα θα πρέπει να φαίνονται οι οικισμοί 
και τα όρια αυτών, τα όρια ΓΠΣ, ΖΟΕ κλπ, τα όρια πε−
ριοχών προστασίας της φύσης, τα όρια αρχαιολογικών 
ζωνών, η γεωργική γη, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, 
το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο (εθνικό, επαρχιακό, 
αγροτικό, δασικό) και η υφιστάμενη ή επιδιωκόμενη σύν−
δεση του έργου με αυτό, οι μεταποιητικές, τουριστικές, 
κτηνοτροφικές και λοιπές εγκαταστάσεις κ.α.

9.4. Χάρτης αποτύπωσης φυσικών ενδιαιτημάτων σε 
κλίμακα 1:10.000 έως 1:50.000 ή άλλη κατάλληλη κλίμακα 
(υπόβαθρο: χάρτης ΙΔΕ ή προγράμματος NATURA 2000, 
ή ΧΕΕ προκειμένου για θαλάσσια ενδιαιτήματα ή άλλο 
κατάλληλο) 

9.5. Χάρτης λήψης φωτογραφιών, στην κλίμακα του 
χάρτη χρήσεων γης (9.3.), όπου σημειώνονται και οι 
θέσεις και οι γωνίες φωτογράφησης.

9.6. Χάρτες με πλέον εξειδικευμένες πληροφορίες που 
απαιτούνται για την πλήρη περιγραφή της κατάστασης 
περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι γεωλογικοί 
χάρτες, εδαφολογικοί χάρτες κ.λπ

9.5. Προκειμένου για τα συνοδά έργα οδοποιίας: 
α) Οριζοντιογραφία του έργου, κατάλληλης κλίμακας 
(ενδεικτική κλίμακα 1:10.000), β) μηκοτομή και γ) δυσμε−
νείς διατομές 

9.6. Προκειμένου για τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, 
διάγραμμα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 
κλίμακα 1:100 έως 1:500 (ή άλλη κατάλληλη κλίμακα), 
όπου καταγράφεται ο βασικός ηλεκτρομηχανολογικός 
εξοπλισμός της εγκατάστασης 

Είναι δυνατό να γίνεται μείωση του πλήθους των χαρ−
τών με σύμπτυξη των προαναφερόμενων πληροφοριών 
αρκεί να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ευκρίνεια στην 
ανάγνωση. 

10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1. Ο φορέας ή ο κύριος του έργου μπορεί να εξασφα−

λίζει τις παρακάτω εγκρίσεις − βεβαιώσεις − γνωμοδο−
τήσεις οι οποίες συνοδεύουν την ΠΠΕ ως απαραίτητα 
δικαιολογητικά προς διευκόλυνση της διαδικασίας πε−
ριβαλλοντικής αδειοδότησης ως ακολούθως:

Γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου από:
α. τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ (Προϊστορικών 

και Κλασσικών, Βυζαντινών και Νεότερων, καθώς και 
κατά περίπτωση Εναλείων Εφορειών)

β. την αρμόδια (ες) Δασική(ές) Υπηρεσία(ες) 

γ. την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ)

η οποία συνοδεύεται από πρωτοτύπως θεωρημένο 
από την αρμόδια κάθε φορά Υπηρεσία, χάρτη που 
απεικονίζει το έργο και τις εναλλακτικές λύσεις. Πα−
νομοιότυπος χάρτης προσαρτάται στους χάρτες του 
κεφαλαίου 9 της ΠΠΕ.

2. Γνωμοδότηση από τυχόν άλλη αρμόδια Υπηρεσία, 
κατά την κρίση του φορέα ή του κυρίου του έργου

11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ − ΠΗΓΕΣ
Στο Κεφάλαιο αυτό καταχωρούνται όλες οι πηγές 

(βιβλιογραφικές και άλλες) που χρησιμοποιήθηκαν για 
την εκπόνηση της ΠΠΕ.

12. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Στο Κεφάλαιο αυτό τεκμηριώνεται με το κατάλληλο 

και απολύτως απαραίτητο φωτογραφικό υλικό η προ−
ηγηθείσα ανάλυση που αφορά κυρίως στην περιγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος. Το εν 
λόγω φωτογραφικό υλικό συνοδεύεται από κατάλληλο 
χάρτη (βλ. Κεφ. 9) όπου σημειώνονται οι θέσεις και οι 
γωνίες λήψης των φωτογραφιών. 

13. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ−
ΝΤΟΣ (ΕΔΠΠ)

Συμπληρώνεται από τον μελετητή έντυπο, προκειμένου 
τούτο να αποτελέσει το δελτίο εισαγωγής πληροφο−
ριών στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφορικής Περιβάλλοντος 
(ΕΔΠΠ). Το δελτίο δίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του ΥΠΕΧΩΔΕ.

14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Στα Παραρτήματα καταχωρούνται κείμενα επιστημο−

νικής επεξεργασίας στοιχείων, ειδικές εκθέσεις, μελέτη 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλληλογραφία σχε−
τικά με το έργο κλπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Είδος και μέγεθος του έργου 
2. Φορέας ή κύριος του έργου, ονομασία ή τίτλος της 

επιχείρησης, στοιχεία υπευθύνου του έργου για περι−
βαλλοντικά θέματα (όνομα, θέση, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
fax, e−mail)

3. Στοιχεία αναδόχου της ΜΠΕ (εταιρεία, όνομα με−
λετητή κατηγορίας μελέτης 27, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
fax, e−mail)

4. Στοιχεία (ιστορικό) ανάθεσης της ΜΠΕ
5. Υπογραφές από τον φορέα ή τον κύριο του έργου 

και από τον μελετητή της κατηγορίας 27
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 Πρόκειται για περίληψη της μελέτης σε μη τεχνική 

γλώσσα ώστε να είναι κατανοητή στο ευρύ κοινό. 
 Περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο και χωρίς εξει−

δικευμένους τεχνικούς όρους το υπό εξέταση έργο, η 
αιτιολόγηση της υλοποίησης και του στόχου του, η 
κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλ−
λοντος, οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
θα προκαλέσει το έργο (παρουσιάζονται και σε μορφή 
πίνακα, όπως αυτός περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7), τα 
μέτρα, έργα και ρυθμίσεις που προβλέπονται για την 
προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και το όφελος 
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για την τοπική και εθνική οικονομία από την υλοποίηση 
του έργου.

 Η μη τεχνική περίληψη συνοδεύεται από εποπτικό χάρ−
τη κατάλληλης κλίμακας (ενδεικτική κλίμακα 1:50.000) 
επί του οποίου σημειώνεται η θέση του έργου.

 Η μη τεχνική περίληψη θα αποτελεί αυτοτελές κείμε−
νο της ΜΠΕ (στα αντίγραφα των ΜΠΕ που σημαίνονται 
αναλόγως και τα οποία θα διαβιβασθούν στα Νομαρχι−
ακά Συμβούλια για δημοσιοποίηση στο ευρύ κοινό, η μη 
τεχνική περίληψη αποτελεί ξεχωριστό τεύχος).

 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ − ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΕΡΓΑ 

 3.1 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του 
έργου 

1. Περιγράφεται η γεωγραφική θέση του έργου, με 
πληροφορίες για το τοπωνύμιο της θέσης και την διοι−
κητική του υπαγωγή. Προσδιορισμός του χώρου κατάλη−
ψης με γεωγραφικές συντεταγμένες. Για τον καθορισμό 
των γεωγραφικών συντεταγμένων θα χρησιμοποιείται 
το γεωγραφικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.

2. Καταγράφεται η απόσταση του έργου από τα θε−
σμοθετημένα όρια οικισμών και Σχεδίων πόλεων, ζωνών 
χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, περιοχών σε 
καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος, όπως περι−
οχές του Εθνικού καταλόγου NATURA 2000, δάση και 
δασικές εκτάσεις, εθνικοί δρυμοί, διατηρητέα μνημεία 
της φύσης, περιοχές προστασίας σύμφωνα με τον Νόμο 
1650/86, καταφύγια άγριας ζωής, από κύριες εγκαταστά−
σεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας κ.α.

3. Για τα παραπάνω θα γίνεται παραπομπή σε συγκε−
κριμένο χάρτη του Κεφ. 11.

 3.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου 
1. Δίνονται στοιχεία μεγέθους του έργου
2. Δίνεται σύντομη περιγραφή του έργου (κύριο και 

συνοδά) (π.χ. έργα οδοποιίας, γραμμές μεταφοράς ηλε−
κτρικής ενέργειας κλπ). Περιγράφονται συνοπτικά οι 
φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

3.3 Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου 
1. Στοιχειοθετείται η σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 

πραγματοποίησης του εξεταζόμενου έργου. Αναφέ−
ρονται τα οικονομικά, κοινωνικά, επιχειρηματικά, χω−
ροταξικά, περιβαλλοντικά και άλλα κριτήρια τα οποία 
συνηγορούν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, 
καθώς και τα τυχόν οφέλη που θα προκύψουν σε επί−
πεδο τοπικό, περιφερειακό ή/και εθνικό. 

2. Δίνονται στοιχεία για το κόστος των προβλεπό−
μενων μέτρων προστασίας περιβάλλοντος, προσεγγι−
στικά.

3.4 Ιστορική εξέλιξη του έργου 
Περιγράφονται οι ενέργειες που προηγήθηκαν του 

σχεδιασμού του έργου (π.χ. προγενέστερες κατασκευές, 
προβλέψεις ή ρυθμίσεις ή σχετικές αποφάσεις για την 
υλοποίηση του έργου).

 3.5 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα
 Αναφέρονται και αλληλοσυσχετίζονται με το εξε−

ταζόμενο έργο παρόμοια ή άλλα έργα (υφιστάμενα ή 
κατασκευαζόμενα) της περιοχής ως προς την συμπλη−
ρωματικότητα, την συμβατότητα ή μη, την σωρευτικό−
τητα κλπ. 

 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 4.1 Περιγραφή του έργου 
1. Δίνονται πληροφορίες για τον χώρο κατάληψης του 

έργου που αφορούν στην έκταση, στο θεσμικό καθε−
στώς δόμησης (υφιστάμενες και επιτρεπόμενες χρήσεις 
γης, ισχύοντες όροι και περιορισμοί δόμησης), καθώς και 
σε τυχόν άλλους υφιστάμενους περιορισμούς.

2. Δίνεται η τεχνική περιγραφή του έργου, των εγκατα−
στάσεων (κύριων και βοηθητικών), των κτιριακών έργων 
(π.χ. κτίρια, υπόγειες εγκαταστάσεις), η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου, η σύνδεση με το οδικό δίκτυο και 
το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, οι χώροι στάθμευσης 
οχημάτων και μηχανημάτων κλπ

3. Δίνεται η συνολική έκταση της επιφάνειας του 
εδάφους που θα καταληφθεί για κάθε χρήση συμπε−
ριλαμβανομένων και των ειδικών ή συμπληρωματικών 
υποδομών. Γίνεται παραπομπή σε συγκεκριμένο χάρτη 
του Κεφ. 11.

4. Για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δί−
νεται συνοπτική τεχνική περιγραφή του ηλεκτρομηχα−
νολογικού εξοπλισμού και των λοιπών διατάξεων και 
δικτύων (είδος, μέγεθος), με ιδιαίτερη αναφορά στην 
εγκατεστημένη ισχύ, καθώς και των κινητών μηχανη−
μάτων και εξοπλισμού, συνοδευόμενη από σχέδιο κά−
τοψης (γίνεται παραπομπή σε συγκεκριμένο σχέδιο του 
Κεφαλαίου 11).

 4.2 Περιγραφή της φάσης κατασκευής του έργου 
1. Περιγράφεται ο τρόπος κατασκευής του έργου (στά−

δια, διαδικασίες, χρονοδιάγραμμα και διάρκεια κατα−
σκευής), οι επί μέρους εργασίες, τα επί μέρους τεχνικά 
έργα για την διαμόρφωση του βασικού έργου και των 
συνοδών του. καθώς και οι θέσεις εγκατάστασης και ο 
εξοπλισμός των εργοταξίων.

2. Γίνεται ποιοτική και κατά το δυνατόν ποσοτική εκτί−
μηση των παραγομένων κατά την φάση κατασκευής, 
αποβλήτων και εκπομπών, και ειδικότερα: 

α. εκτίμηση των σωματιδιακών εκπομπών από εργο−
ταξιακές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και από πιθανή 
ενεργοποίηση λατομείων ή δανειοθαλάμων 

β. εκτίμηση των εκπομπών θορύβου από τον εργοτα−
ξιακό εξοπλισμό, καθώς και της αναμενόμενης στάθ−
μης δονήσεων σε τιμές κορυφαίας εδαφικής ταχύτητας 
(ppv), στις περιπτώσεις που ενδέχεται να δημιουργηθούν 
σημαντικά επίπεδα δονήσεων (π.χ. χρήση εκρηκτικών) 

γ. περιγραφή του είδους των παραγομένων στερεών 
και υγρών αποβλήτων (υλικά εκσκαφών, μεταχειρισμέ−
να λάδια κλπ), εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας, 
περιγραφή της μεθόδου διαχείρισης και του τόπου δι−
άθεσης αυτών. 

 4.3 Περιγραφή της φάσης λειτουργίας του έργου 
1. Περιγράφεται η λειτουργία και διαχείριση του έρ−

γου, συνολικά ή κατά τμήματα, εφ’ όσον παρατηρούνται 
διαφοροποιήσεις. Για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκα−
ταστάσεις, περιγράφεται ο σχεδιασμός και ο τρόπος 
λειτουργίας αυτών, ενώ επισυνάπτεται λειτουργικό δι−
άγραμμα ροής. 

2. Δίνονται στοιχεία για τη μέση κατανάλωση ενέρ−
γειας και καυσίμων. Σε περίπτωση που υπάρχει μονάδα 
ιδιοπαραγωγής περιγράφεται το σύστημα και αναφέρο−
νται τα χαρακτηριστικά ισχύος και κατανάλωσης

3. Γίνεται ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των πα−
ραγομένων αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων, 
καθώς και των τυχόν τοξικών και επικίνδυνων αποβλή−
των. Περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης και ο τόπος 
διάθεσης αυτών (συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, 
διάθεση). Γίνεται αναφορά σε τυχόν εφαρμοζόμενες 
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τεχνικές ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης ή εν 
γένει αξιοποίησης των αποβλήτων 

4. Γίνεται εκτίμηση ή υπολογισμός των εκπομπών θο−
ρύβου και δονήσεων στην πηγή παραγωγής του. Για 
το ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό δίνονται στοιχεία 
εκπομπών θορύβου του κατασκευαστή, εφ’ όσον είναι 
διαθέσιμα.

5. Γίνεται εκτίμηση της πυκνότητας ισχύος του ηλε−
κτρικού−μαγνητικού πεδίου, μέσω πραγματικών μετρή−
σεων σε ανάλογες περιπτώσεις ή/και υπολογισμών, στη 
θέση του πλησιέστερου δέκτη.

6. Περιγράφονται οι ανώμαλες (μη κανονικές) και επι−
κίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν 
κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου και οι 
οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικής έκτα−
σης και έντασης ατυχήματα, ζημιές ή και καταστροφές 
στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Σημειώνε−
ται ότι οι ανώμαλες και επικίνδυνες καταστάσεις δεν 
αφορούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
οδηγίες Seveso.

 5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
1. Παρουσιάζονται οι εναλλακτικές λύσεις, που αναπτύ−

χθηκαν κατά το στάδιο της Προμελέτης Περιβαλλοντι−
κών Επιπτώσεων, ως προς τη θέση, το σχεδιασμό καθώς 
και την διαδικασία κατασκευής του έργου. Αξιολογείται 
και αιτιολογείται η τελική επιλογή σε σχέση με τις 
επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

2. Η παρουσίαση μπορεί να είναι συνοπτική και σε πα−
ράρτημα της ΜΠΕ να δίνονται αναλυτικότερες πληρο−
φορίες που προέκυψαν κατά την ΠΠΕ. Οι πληροφορίες 
αυτές θα περιλαμβάνουν: 

α. περιγραφή των εξετασθεισών εναλλακτικών λύ−
σεων

β. καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του πε−
ριβάλλοντος για κάθε εναλλακτική λύση, καθώς και των 
τάσεων εξέλιξης αυτού ανά περιβαλλοντικό μέσο (ανά−
λογα πάντα με τις υφιστάμενες ανάγκες).

γ. εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επι−
πτώσεων για κάθε εναλλακτική λύση και αιτιολόγηση 
των κύριων λόγων απόρριψης τους.

3. Η παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων θα γίνε−
ται αφ’ ενός υπό μορφή κειμένου και αφ’ ετέρου μέσω 
κατάλληλων χαρτών ή/και σχεδίων επιπέδου προκαταρ−
κτικής ή αναγνωριστικής ή άλλης ισοδυνάμου επιπέδου 
μελέτης. Ειδικότερα, σχετικά με την παρουσίαση μέσω 
χαρτών ή/και σχεδίων θα γίνεται παραπομπή σε συγκε−
κριμένο χάρτη(ες) ή/και σχέδιο(α) του Κεφαλαίου 11.

4. Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και οι τυχόν 
εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν μετά το στά−
διο της ΠΠΕ και αιτιολογείται η συμπληρωματική αυτή 
εξέταση. Επίσης παρατίθενται τυχόν νέα στοιχεία που 
προέκυψαν κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ. 

5. Για προϋφιστάμενους του ν. 3431/06 σταθμούς δεν 
απαιτείται η παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων.

 6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται, αναλύονται, 

αξιολογούνται και σχολιάζονται με ακρίβεια και χω−
ρίς περιττά στοιχεία, οι παράμετροι του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή μελέ−
της, για κάθε ένα από τα παρακάτω περιβαλλοντικά 
μέσα και παραμέτρους, με βάσει υπάρχοντα στοιχεία 
και καταγραφές. Το βάθος και το εύρος της ανάλυσης 
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται και 

να συνδέεται με το μέγεθος των άμεσων και έμμεσων 
επιπτώσεων που αναμένονται από την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου, καθώς και με τις συνεργιστικές 
και αθροιστικές επιπτώσεις από άλλα υφιστάμενα ή 
κατασκευαζόμενα έργα. 

 Η υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος απεικονί−
ζεται και σε χάρτες. Σχετικά με την απεικόνιση αυτή 
θα γίνεται παραπομπή σε συγκεκριμένο χάρτη(ες) του 
Κεφαλαίου 11.

 6.Α Περιοχή μελέτης
1. Προσδιορίζεται η περιοχή γύρω από το έργο, στα 

φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία της οποίας έχει επι−
πτώσεις η κατασκευή και λειτουργία αυτού. 

Καθορίζεται ελάχιστη απόσταση η οποία
α. για τα γραμμικά έργα καθορίζεται σε 500m από τον 

άξονά τους για περιοχές εκτός οικισμών ή αντίστοιχα 
300m για περιοχές εντός οικισμών

β. για δε τα υπόλοιπα, σε 1 Km από τα όρια του γη−
πέδου ή του χώρου κατάληψης των εγκαταστάσεων, 
για περιοχές εκτός οικισμών, ή 500m αντίστοιχα για 
περιοχές εντός οικισμών. 

2. Η έκταση της περιοχής μελέτης μπορεί κατά περί−
πτωση να αυξηθεί, ανάλογα με το περιβαλλοντικό μέσο 
και ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου σε 
συσχέτιση με τη ζώνη επιρροής του.

3. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο φυσικό περιβάλλον:
α. Αν το έργο αναπτύσσεται εντός προστατευόμενης 

περιοχής (περιοχή εθνικού καταλόγου NATURA), τότε 
ως περιοχή μελέτης ορίζεται ολόκληρη η προστατευ−
όμενη περιοχή

β. Για υγροτοπικές προστατευόμενες περιοχές στα 
κατάντη του έργου, εκτός της περιοχής μελέτης, γίνεται 
αναφορά και αιτιολογείται αν αναμένονται επιπτώσεις. 
Στην περίπτωση καταφατικής απάντησης οι εν λόγω 
περιοχές περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης.

γ. Ομοίως, για περιοχές Ειδικής Διατήρησης της ορνι−
θοπανίδας (SPA), εκτός της περιοχής μελέτης του έργου 
αλλά πλησίον αυτής, γίνεται αναφορά και αιτιολογείται 
αν αναμένονται επιπτώσεις, Σε περίπτωση καταφατικής 
απάντησης, οι εν λόγω περιοχές περιλαμβάνονται στην 
περιοχή μελέτης.

 4. Σχετικά με την απεικόνιση της περιοχής μελέτης, 
θα γίνεται παραπομπή σε συγκεκριμένο χάρτη(ες) του 
Κεφαλαίου 11.

 6.Β Μη βιοτικά χαρακτηριστικά
 6.Β.1 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστι−

κά
1. Δίνεται ο χαρακτηρισμός του κλίματος της περιο−

χής μελέτης
2. Γίνεται συνοπτική αναφορά στα βασικά κλιματολο−

γικά χαρακτηριστικά της περιοχής με βάση τα στοιχεία 
του πλησιέστερου μετεωρολογικού σταθμού(ών) στην 
περιοχή του έργου.

3. Συντάσσεται ομβροθερμικό διάγραμμα (με βάση 
τα υπάρχοντα στοιχεία) και εκτιμάται η ξηροθερμική 
περίοδος και τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της πε−
ριοχής του έργου.

 6.Β.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
1. Καταγράφονται οι σημαντικές φυσικές συνιστώσες 

και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του τοπίου, τα 
δομικά του στοιχεία (ανάγλυφο, υφή του εδάφους, βλά−
στηση, ύπαρξη υδάτινων στοιχείων – λιμνάζοντα νερά, 
χείμαρροι, θάλασσα κλπ, προσανατολισμός, γραμμή ορί−
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ζοντα, θέα, ύπαρξη οικιστικών συνόλων, ύπαρξη σημείων 
αναφοράς, χρώμα, φυσικότητα, ένταση, προσβάσεις), 
καθώς και οι μεταβολές τους στο χώρο (συνέχεια − 
ασυνέχεια). Γίνεται ταξινόμηση και αξιολόγησή τους. 

2. Εκτιμάται η σημαντικότητα του τοπίου (αισθητική, 
πολιτισμική, οικολογική, κοινωνική, οικονομική κλπ), κα−
θώς και η τρωτότητα αυτού.

 6.Β.3 Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρα−
κτηριστικά 

1. Περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά γεωλογικά και 
τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, με 
βάση τους υπάρχοντες χάρτες, τυχόν σχετική βιβλιο−
γραφία και υπάρχουσες μελέτες. 

2. Περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του εδά−
φους, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτω−
ση θα εξετάζονται μόνο οι παράμετροι του εδάφους που 
επηρεάζονται από το συγκεκριμένο έργο. 

6.Γ Φυσικό περιβάλλον
6.Γ.1 Γενικά στοιχεία
Για την περιοχή μελέτης δίνονται συνοπτικά, γενικά 

στοιχεία σχετικά με τη μορφή και την κατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος, όπως αυτό αποτυπώνεται σε 
σχετικά στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας κλπ. Και ειδικότερα: α) Αστικές 
περιοχές, β) δασικές εκτάσεις, γ) βοσκότοποι, δ) γεωρ−
γικές εκτάσεις, ε) άγονες–βραχώδεις εκτάσεις και στ) 
θεσμικά προστατευόμενες περιοχές.

Τα παραπάνω παρουσιάζονται στους χάρτες του κε−
φαλαίου 11.

6.Γ.2 Ειδικές φυσικές περιοχές
1. Εντός της περιοχής μελέτης καταγράφονται πε−

ριοχές που εμπίπτουν σε κάποια από τις ακόλουθες 
κατηγορίες:

α. Περιοχές RAMSAR
β. Εθνικός Κατάλογος περιοχών Natura 2000 (Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ)
γ. Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα 

(Οδηγία 79/409/ΕΟΚ)
δ. Εθνικοί Δρυμοί
2. Παρατίθενται στοιχεία των παραπάνω περιοχών 

που αφορούν τα όρια και την έκτασή τους, το καθεστώς 
προστασίας και διαχείρισής τους και τη θεσμική δυνα−
τότητα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

6.Γ.3 Άλλες φυσικές περιοχές
Καταγράφονται άλλες φυσικές περιοχές όπως οι Ση−

μαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (IBA), τα Τοπία Ιδιαί−
τερου Φυσικού Κάλλους, τα Αισθητικά Δάση, τα Μνη−
μεία της Φύσης, οι περιοχές του προγράμματος Corine 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Καταφύγια Άγριας Ζωής 
κλπ.. Για τις περιοχές αυτές παρατίθενται συνοπτικά, 
γενικά στοιχεία που αφορούν στα οικολογικά ή άλλα 
χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν την περιβαλλοντι−
κή σημασία της κάθε περιοχής καθώς και στη θεσμική 
δυνατότητα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου 

6.Γ.4 Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της πε−
ριοχής μελέτης

1. Περιγράφεται το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 
μελέτης σε σχέση με την περιοχή, την οποία το υπό 
μελέτη έργο επηρεάζει. 

2. Αναφέρονται τα ακόλουθα:
α. Η ταξινόμηση της βλάστησης των δασών και των 

δασικών εκτάσεων σε επίπεδο υποζώνης, το καθεστώς 
προστασίας τους που απορρέει από τη δασική νομοθε−
σία, η έκτασή τους (Ha) και η κατάστασή τους.

β. Η γενικευμένη ταξινόμηση της περιοχής μελέτης 
σε τύπους φυσικών ενδιαιτημάτων, με τα κριτήρια της 
Παλαιοαρκτικής Ταξινόμησης Ενδιαιτημάτων, η έκτασή 
τους (Ha), το καθεστώς που τυχόν έχει θεσμοθετηθεί 
για τη διατήρησή τους. 

γ. Ο προσδιορισμός των ορίων των τιμών των μη 
βιοτικών συντελεστών του περιβάλλοντος που συνδέ−
ονται με τα φυσικά ενδιαιτήματα της περιοχής μελέτης 
(π.χ. πεδία pH, ύψος εδαφικών οριζόντων, πεδία τιμών 
ξηροθερμικής περιόδου, θερμοκρασιακές διακυμάνσεις 
κ.λπ.). 

δ. Ο προσδιορισμός καταστάσεων ή φαινομένων που 
επηρεάζουν τη βλάστηση και την πανίδα στα ενδιαιτή−
ματα της περιοχής μελέτης (π.χ. βόσκηση, ξύλευση, ανα−
δασώσεις, εκχερσώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.).

ε. Ο προσδιορισμός των ειδών φυτών και ζώων που 
κυριαρχούν στους τύπους φυσικών ενδιαιτημάτων της 
περιοχής μελέτης, αυτών που ρυθμίζουν την οικολογική 
ισορροπία καθώς και αυτών που χαρακτηρίζονται από 
τη νομοθεσία της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
από διεθνείς συμφωνίες ή συμβάσεις που έχει επικυρώ−
σει η χώρα μας ως σπάνια ή απειλούμενα.

στ. Η αξιολόγηση με ποιοτικά κριτήρια της σημασίας 
της περιοχής μελέτης για τη διατήρηση της οικολογικής 
ισορροπίας στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. 

3. Στην περίπτωση που στην περιοχή μελέτης υπάρ−
χουν περιοχές της παραγράφου 6.Γ.2 ανωτέρω, τότε για 
τις περιοχές αυτές δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Αναγνώριση τόπου: τύπος, κωδικός, σχέση με άλ−
λους τόπους, ονομασία, συντεταγμένες του κέντρου, 
επιφάνεια, βιογεωγραφική περιοχή.

β. Οικολογικές πληροφορίες: μορφές ενδιαιτημάτων 
που είναι παρόντα στον τόπο και αξιολόγηση του τό−
που γι’ αυτά, είδη που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και είδη που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και αξιολόγηση του τόπου γι’ αυτά. Άλλα είδη.

γ. Περιγραφή του τόπου: γενικός χαρακτήρας του 
τόπου, ποιότητα και σπουδαιότητα, το ευπρόσβλητο, 
χαρακτηρισμός του τόπου.

δ. Καθεστώς προστασίας του τόπου και σχέση με 
τους βιότοπους του CORINE.

ε. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις επι−
πτώσεις τους μέσα και γύρω από τον τόπο.

στ. Διαχείριση του τόπου.
Τα παραπάνω παρουσιάζονται στους χάρτες του Κεφ. 

11.
6.Δ Ανθρωπογενές περιβάλλον
6.Δ.1 Χωροταξικός Σχεδιασμός – Χρήσεις γης
1. Καταγράφονται οι προβλέψεις τυχόν εγκεκριμένων 

Χωροταξικών Σχεδίων ή Πλαισίων εθνικού ή περιφερεια−
κού επιπέδου ή οι προτάσεις χωροταξικών μελετών εφ’ 
όσον αυτές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εκπόνη−
σης (π.χ. βρίσκονται σε διαδικασία δημοσιοποίησης)

2. Καταγράφονται οι προβλέψεις τυχόν εγκεκριμένων 
σχεδίων χρήσεων γης (Ρυθμιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΖΟΕ, 
περιοχές ειδικής προστασίας, παραγωγικές ζώνες κ.α.), 
ενώ περιγράφονται οι υφιστάμενες χρήσεις γης (γε−
ωργική γη, γη υψηλής παραγωγικότητας, βοσκότοποι, 
δασικές εκτάσεις, βιομηχανικές χρήσεις, μεταλλευτικές 
χρήσεις κλπ). Καταγράφονται επίσης οι τυχόν υπάρχου−
σες περιοχές αναπτυξιακών και οικονομικών κινήτρων.
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 6.Δ.2 Δομημένο περιβάλλον
1. Καταγράφονται οι προβλέψεις τυχόν υφισταμένων 

Σχεδίων Πόλεων ή άλλων οικιστικών υποδοχέων με ειδι−
κότερη αναφορά στις χρήσεις γης, στους όρους και πε−
ριορισμούς δόμησης, στα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
του πολεοδομικού ιστού, καθώς και στους υπάρχοντες 
παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα οικισμών, τα οποία 
προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, 
αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού 
τους χαρακτήρα

2. Καταγράφεται η ύπαρξη σχολείων, βρεφονηπιακών 
σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και υγειονομικών μο−
νάδων, υπαίθριων χώρων αναψυχής, άθλησης ή συνά−
θροισης κοινού, τουριστικών μονάδων. Αναφέρονται τα 
ύψη των γειτονικών κτιρίων και τυχόν ύπαρξη άλλων 
εγκαταστάσεων κεραιών σε απόσταση 50 μέτρων.

3. Καταγράφονται οι προτάσεις πολεοδομικών μελε−
τών που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εκπόνησης 
(π.χ. βρίσκονται σε διαδικασία δημοσιοποίησης).

4. Αναφέρονται οι τυχόν καθορισμένες ζώνες αιγιαλού 
και παραλίας αν το έργο βρίσκεται πλησίον αυτών.

 6.Δ.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον
1. Καταγράφονται και απεικονίζονται τα όρια, σύμ−

φωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπ. 
Πολιτισμού, των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και 
ιστορικών μνημείων που βρίσκονται εντός της περιοχής 
μελέτης, ενώ περιγράφεται παράλληλα το θεσμικό πλαί−
σιο που διέπει το καθεστώς προστασίας αυτών. 

2. Αναφέρονται τυχόν άλλες θέσεις ιστορικού και πολι−
τιστικού ενδιαφέροντος, εντός της περιοχής μελέτης

3. Γίνεται παραπομπή σε συγκεκριμένο χάρτη του 
Κεφαλαίου 11 στον οποίο αποτυπώνονται οι επιμέρους 
ζώνες προστασίας των κηρυγμένων αρχαιολογικών 
χώρων και οι θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού ενδι−
αφέροντος.

 6.Δ.4 Κοινωνικο−οικονομικό περιβάλλον, Υποδομές
 Περιγράφεται το κοινωνικο−οικονομικό περιβάλλον, 

καθώς και οι τάσεις που διαγράφονται στον τομέα αυτό 
με χρήση των υπαρχόντων στατιστικών στοιχείων της 
ΕΣΥΕ ή άλλων πηγών, αλλά και στοιχείων προερχομέ−
νων από υφιστάμενες κοινωνικο−οικονομικές ή άλλες 
σχετικές μελέτες που αφορούν στην περιοχή. Απαιτού−
μενα ειδικότερα στοιχεία:

1. Διοικητική υπαγωγή της περιοχής μελέτης
2. Δημογραφικά στοιχεία 
3. Κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 
4. Στοιχεία παραγωγής ανά παραγωγικό τομέα της 

οικονομίας
5. Στοιχεία απασχόλησης του πληθυσμού
6. Επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού
7. Σημαντικές διοικητικές και κοινωνικές υποδομές 

στην περιοχή μελέτης
8. Τεχνικές υποδομές 
 6.Δ.5 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον
1. Καταγράφονται οι κύριες πηγές ρύπανσης που 

υπάρχουν στην περιοχή μελέτης (βιομηχανικές εγκα−
ταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυ−
μάτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας/διάθεσης στερεών 
αποβλήτων κλπ). Περιγράφεται συνοπτικά η επίδραση 
των πηγών ρύπανσης στο περιβάλλον της περιοχής 
(φυσικό περιβάλλον, αέρας, νερά, έδαφος).

2. Περιγράφονται οι πιέσεις που υφίστανται οι διάφο−
ροι τομείς περιβάλλοντος (αέρας, νερά, έδαφος, φυσικό 

περιβάλλον κλπ) από την ανάπτυξη των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων της περιοχής (γεωργία, κτηνοτροφία, 
αλιεία, τουρισμός κλπ)

3. Δίνονται γενικά στοιχεία για την εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων της περιοχής: για την εκμετάλλευση 
του εδάφους και υπεδάφους (εκμετάλλευση ορυκτού 
πλούτου, δασικού πλούτου, γεωργικής γης κλπ), για την 
εκμετάλλευση της υπόγειας υδροφορίας και των επιφα−
νειακών νερών (γεωτρήσεις, ύδρευση, άρδευση κλπ)

6.Δ.6 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον
1. Αναφέρονται τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής
2. Εκτιμάται και αξιολογείται η ποιότητα του ατμο−

σφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης με 
βάση τα υφιστάμενα στοιχεία μετρήσεων του Εθνικού 
Δικτύου Μέτρησης της Ποιότητας της Ατμόσφαιρας ή 
άλλων αξιόπιστων σταθμών που υπάρχουν στην πε−
ριοχή, ή ελλείψει αυτών με βάση τις αποτιμήσεις που 
περιέχονται σε επίσημες εκθέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Από τα διαθέ−
σιμα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται αυτά που βρίσκονται 
πλησιέστερα στην περιοχή μελέτης ή αυτά που τεκμη−
ριωμένα μπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά 
της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ("τυ−
πική" αστική, περιαστική ή άλλη περιοχή). 

 6.Δ.7 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 
 Α. Θόρυβος
1. Αναφέρονται τα ισχύοντα όρια και κριτήρια θορύ−

βου
2. Εκτιμάται η υφιστάμενη στάθμη θορύβου χωρίς το 

έργο, με χρήση των στοιχείων από υπάρχουσες κατα−
γραφές.

 Β. Δονήσεις
1. Αναφέρονται τα ισχύοντα σε Ευρωπαϊκό ή διεθνές 

επίπεδο όρια και κριτήρια δονήσεων
2. Εντοπίζονται τυχόν δονήσεις από υφιστάμενες πη−

γές σε ζώνη εκατέρωθεν του έργου
 Γ. Ακτινοβολίες
1. Εκτιμάται και αξιολογείται το ηλεκτρικό και μαγνη−

τικό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης
2. Μελέτη καταγραφής του ηλεκτρομαγνητικού υπο−

βάθρου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
εφ’ όσον τούτο προκύψει κατά την εκπόνηση ή ζητηθεί 
κατά την αξιολόγηση της ΠΠΕ.

6.Δ.8 Επιφανειακά και υπόγεια νερά
Α. Στην περίπτωση που το έργο επηρεάζει άμεσα ή 

έμμεσα το υδατικό περιβάλλον τότε:
1. Περιγράφεται το επιφανειακό υδρογραφικό δίκτυο 

(φυσικό ή τεχνητό) της περιοχής, με έμφαση στα στοι−
χεία εκείνα που έχουν σχέση με την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου.

2. Γίνεται αναφορά στη σημαντικότητα των υδατικών 
πόρων που επηρεάζονται από το έργο (οικολογική, οι−
κονομική, κοινωνική, αναπτυξιακή κλπ)

3. Περιγράφονται οι χρήσεις των υδατικών πόρων που 
επηρεάζονται από το έργο (άρδευση, ύδρευση, ενέργεια, 
βιομηχανία, διατήρηση οικολογικής ισορροπίας κλπ) 
– θεσμοθετημένες και πραγματικές. Δίνονται στοιχεία 
για τις πιθανές μελλοντικές χρήσεις αυτών. 

4. Εκτιμάται και αξιολογείται γενικά και συνοπτικά 
η ποιότητα των νερών στην περιοχή μελέτης η οποία 
θα γίνεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μετρήσεων 
ποιότητας νερών (από το Εθνικό Δίκτυο Ποιότητας Νε−



9216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ρών ή από άλλα αξιόπιστα προγράμματα και Φορείς). 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εκτίμηση και αξιολόγηση 
της υφιστάμενης κατάστασης των υδάτινων αποδεκτών 
μπορεί να γίνει με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες 
για τις δραστηριότητες που πιθανόν επηρεάζουν την 
ποιότητα των νερών τους. 

Β. Στην περίπτωση που το έργο δεν επηρεάζει άμεσα 
ή έμμεσα το υδατικό περιβάλλον τότε γίνεται πολύ 
συνοπτική αναφορά σ’αυτό.

 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ−
ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

 Στο κεφάλαιο αυτό εκτιμώνται και αξιολογούνται 
οι άμεσες και οι έμμεσες επιπτώσεις από την κατα−
σκευή και λειτουργία του έργου και των συνοδών του 
σε συνδυασμό με τις συνεργιστικές και αθροιστικές 
επιπτώσεις από άλλα υφιστάμενα ή κατασκευαζόμενα 
ή εγκεκριμένα έργα. 

 Ειδικότερα, γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των επι−
πτώσεων της προτεινόμενης λύσης υλοποίησης του 
έργου σε σχέση με τη μηδενική λύση, στον επιλεγόμενο 
χρονικό ορίζοντα. 

Μεταξύ άλλων εξετάζονται τα εξής: 
1. η πιθανότητα πρόκλησης των επιπτώσεων
2. η έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και 

μέγεθος θιγόμενου πληθυσμού)
3. ο χαρακτήρας (θετικές – αρνητικές – ουδέτερες), η 

ένταση (ισχυρές – μέτριες – ασθενείς) και η πολυπλο−
κότητα των επιπτώσεων

4. η διάρκεια (βραχυχρόνιες – μακροχρόνιες), η δυνα−
τότητα ανάταξης (αναστρέψιμες – μερικώς αναστρέψι−
μες – μη αναστρέψιμες) και η δυνατότητα αντιμετώπι−
σης (αντιμετωπίσιμες – μερικώς αντιμετωπίσιμες – μη 
αντιμετωπίσιμες)

5. η συνεργιστική και σωρευτική δράση των επιπτώ−
σεων από το ίδιο το έργο, τα συνοδά του και από άλλα 
έργα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

6. ο διασυνοριακός χαρακτήρας των επιπτώσεων
 7.1 Μη βιοτικά χαρακτηριστικά
 7.1.1 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστι−

κά
 Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο μι−

κροκλίμα της περιοχής από την κατασκευή και λειτουρ−
γία του έργου. 

 7.1.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
 Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι οπτικές επιπτώσεις 

στην ευρύτερη περιοχή μελέτης στην οποία χωροθετεί−
ται το έργο. Στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνεται: 

1. η διερεύνηση της πιθανότητας διάσπασης της γραμ−
μής του ορίζοντα και των φυσικών σχημάτων και χρω−
μάτων του τοπίου από την ένταξη του έργου και των 
συνοδών αυτού έργων στην περιοχή

2. η διερεύνηση της εικόνας του έργου και των συνο−
δών αυτού έργων από επιλεγμένες θέσεις σκόπευσης−
παρατήρησης εντός των ορίων της περιοχής μελέτης 
και των επιπτώσεων στην αισθητική του τοπίου. 

 7.1.3 Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρα−
κτηριστικά

1. Τα γεωλογικά στοιχεία της περιοχής αξιοποιού−
νται κυρίως για την εκτίμηση των επιπτώσεων σε 
άλλα περιβαλλοντικά μέσα (πχ έδαφος, υπόγεια νερά, 
στερεοπαροχή, μορφολογία κλπ). Θα πρέπει όμως να 
εντοπίζονται, με μακροσκοπικές κυρίως παρατηρήσεις, 
ενδεχόμενες επιπτώσεις που αφορούν σε φαινόμενα 

αλλοίωσης και κατάτμισης της εξωτερικής επιφάνειας 
των πετρωμάτων, καθώς και σε ειδικά γεωλογικά φαι−
νόμενα (π.χ. ανάβλυση πηγής, σπήλαια κλπ) ή γεωλογικά 
φαινόμενα ειδικής σπουδαιότητας

2. Όσον αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
εδαφών της περιοχής μελέτης θα εκτιμώνται και αξι−
ολογούνται τα ακόλουθα στην περίπτωση που αυτά 
επηρεάζονται από το έργο:

α. η ρύπανση των εδαφών από πιθανές διαρροές χη−
μικών ουσιών ή από άλλες πηγές

β. η διάβρωση των εδαφών της περιοχής του έργου 
λόγω π.χ. της απομάκρυνσης της βλάστησης και άλλων 
παραγόντων

γ. οι ενδεχόμενες κατολισθήσεις ή καθιζήσεις
3. Στην περίπτωση προσωρινών επιπτώσεων, θα τεκ−

μηριώνεται με βάση βιβλιογραφικά στοιχεία ο χρόνος 
που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την επαναφορά του 
εδάφους στην αρχική του μορφή.

7.2 Φυσικό περιβάλλον
 Από τα στοιχεία που αφορούν στην κατασκευή και 

τη λειτουργία του υπό εξέταση έργου, όπως αυτά πε−
ριγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο, αναφέρονται και 
σχολιάζονται οι αναμενόμενες άμεσες ή έμμεσες επι−
πτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

1. Ποσοστιαίες μεταβολές στην έκταση ή στα τοπο−
γραφικά χαρακτηριστικά των δασών και των δασικών 
εκτάσεων, των φυσικών ενδιαιτημάτων και των περιο−
χών σε καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος.

2. Επιδράσεις από τις μεταβολές στα τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά στους καθοριστικούς, για τη λειτουρ−
γία των τύπων φυσικών ενδιαιτημάτων βιοτικούς και 
μη συντελεστές του περιβάλλοντος (π.χ. συμπίεση του 
εδάφους, αλλαγές στη ροή επιφανειακών υδάτων, ρύ−
πανση των περιβαλλοντικών μέσων, περιορισμοί στη 
συμπεριφορά των ζώων κ.λπ.). Οι επιπτώσεις από τις 
μεταβολές αυτές εκτιμώνται ως προς το μέγεθος της 
βλάστησης και των πληθυσμών της πανίδας και το βαθ−
μό που επηρεάζονται. 

3. Μεταβολές από αλλαγές στους συντελεστές του 
περιβάλλοντος βιοτικούς και μη καθώς και σε είδη που 
χαρακτηρίζονται από τη νομοθεσία της Ελλάδας, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διεθνείς συμφωνίες ή συμ−
βάσεις που έχει επικυρώσει η χώρα μας ως σπάνια ή 
απειλούμενα.

4. Μεταβολές που επηρεάζουν τη διατήρηση της οι−
κολογικής ισορροπίας στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαί−
σιο.

5. Στην περίπτωση που εκτιμάται ότι αναμένονται 
επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές του Εθνι−
κού Καταλόγου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) ή 
σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα 
(Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) τότε η κατ’ αρχήν εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων γίνεται και σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ ΕΟΚ. 
Στην αντίθετη περίπτωση που εκτιμάται ότι δεν ανα−
μένονται επιπτώσεις στις προαναφερόμενες περιοχές 
γίνεται αιτιολόγηση της εκτίμησης αυτής.

7.3 Ανθρωπογενές περιβάλλον
7.3.1 Χρήσεις γης
1. Ελέγχεται η συμβατότητα του έργου με τις κατευ−

θύνσεις των πλαισίων του Χωροταξικού Σχεδιασμού 
(Γενικό, Περιφερειακό, Ειδικό) και αειφόρου ανάπτυξης

2. Εκτιμώνται οι μεταβολές στις χρήσεις γης ως απο−
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τέλεσμα της κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Οι 
μεταβολές αυτές σχολιάζονται και αξιολογούνται σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση και την κατά−
σταση η οποία αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί στους 
χρονικούς ορίζοντες που συμπίπτουν με τους χρόνους 
στόχους του έργου (μηδενική λύση). 

 7.3.2 Δομημένο περιβάλλον 
1. Ελέγχεται η συμβατότητα του έργου με τις κατευ−

θύνσεις των Πλαισίων του Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 
2. Εκτιμώνται και αξιολογούνται τα νέα διαφαινόμενα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά του πολεοδομικού ιστού 
(χρήσεις γης) που θα προκύψουν από την κατασκευή 
και λειτουργία του έργου, καθώς και οι πιθανές αλλαγές 
των μορφολογικών χαρακτηριστικών αυτού.

3. Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι τυχόν νέες διαφαι−
νόμενες τάσεις ανάπτυξης του πολεοδομικού χώρου.

4. Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο ανθρωπογενές περιβάλ−
λον της περιοχής

 7.3.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον
 Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο ιστο−

ρικό και πολιτιστικό περιβάλλον, λόγω τυχόν ζημιών ή 
και καταστροφών ή άλλων μεταβολών που μπορεί να 
προκληθούν στα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής από 
την κατασκευή και λειτουργία του έργου και των συνο−
δών αυτού έργων. Στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνεται: 

1. η διερεύνηση της εικόνας του έργου από επιλεγμέ−
νες θέσεις σκόπευσης−παρατήρησης εντός των ορίων 
των ιστορικών μνημείων (π.χ. παρεμπόδιση της θέας του 
ορίζοντα ή δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά 
τοπίου)

2. η διερεύνηση της επιβάρυνσης αρχαιολογικών μνη−
μείων από εκπομπές αερίων ρύπων, δονήσεις κλπ. 

 7.3.4 Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, Υποδομές
1. Γίνεται αναφορά στις δυνατότητες συνεισφοράς του 

έργου στην τοπική και εθνική οικονομία, στην αποδοχή 
ή μη από την τοπική κοινωνία της υλοποίησης αυτού, 
στην απασχόληση, στο εισόδημα για την τοπική κοι−
νωνία, στις ευκαιρίες βελτίωσης του επιπέδου και των 
συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, στην 
ενδεχόμενη ανάγκη για νέες κατοικίες, στην ενδεχό−
μενη μεταβολή της αξίας γης και των κτισμάτων της 
περιοχής, στην ενδεχόμενη διατάραξη της κοινωνικής 
συνοχής, στην ενδεχόμενη μεταβολή του μοντέλου 
οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και στις 
τυχόν συγκρούσεις/αντιφάσεις με ήδη εφαρμοζόμενα 
ή προβλεπόμενα σχέδια και προγράμματα οικονομικής 
ανάπτυξης της περιοχής από την πολιτεία ή άλλους 
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

2. Διερευνάται η επάρκεια των τεχνικών υποδομών 
ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα 
προκύψουν από την υλοποίηση του έργου (π.χ. οδικό 
δίκτυο, ηλεκτρική ενέργεια κλπ). 

 7.3.5 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον
1. Γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την φάση 

κατασκευής του έργου, με βάση τις αναμενόμενες εκπο−
μπές σωματιδίων ή/και άλλων αερίων ρύπων προερχο−
μένων από την λειτουργία εργοταξίων, ή από άλλη πηγή 
αέριας ρύπανσης και σε σχέση με τα θεσμοθετημένα 
όρια εκπομπών αερίων ρύπων. 

2. Γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων 
από την λειτουργία του έργου, λαμβάνοντας υπόψη 
την κατάσταση του περιβάλλοντος όπως θα έχει αυτή 

διαμορφωθεί στους χρόνους στόχους του έργου και την 
επιπρόσθετη ρύπανση που προκαλείται από το έργο. 

 7.3.6 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 
 Α. Θόρυβος
Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο ακου−

στικό περιβάλλον τόσο κατά την κατασκευή όσο και 
κατά τη λειτουργία του έργου, με σύγκριση των επιπέ−
δων θορύβου σε θέσεις δεκτών, με την κατάσταση του 
ακουστικού περιβάλλοντος στους χρόνους στόχους του 
έργου, καθώς και με τα αντίστοιχα όρια και κριτήρια 
θορύβου.

Β. Δονήσεις
1. Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις από 

τις δονήσεις με σύγκριση των εκτιμηθέντων επιπέδων 
δονήσεων (Κεφάλαιο 4) προς τα όρια και κριτήρια δο−
νήσεων τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη 
λειτουργία του έργου

2. Γίνεται εκτίμηση της υφιστάμενης ζώνης εκατέρω−
θεν του έργου εντός της οποίας ενδέχεται να σημειω−
θούν οχλήσεις από τις δονήσεις κατά την κατασκευή 
και λειτουργία του έργου, με σχετική αναφορά σε τυχόν 
ύπαρξη εντός της ζώνης κατοικιών ή άλλων κτιρίων 
ευαίσθητων χρήσεων.

Γ. Ακτινοβολίες
1. Γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση του επιπέδου των 

ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών και σύγκριση αυτών 
με διεθνή ή Ευρωπαϊκά πρότυπα.

2. Γίνεται εκτίμηση της απόστασης, εντός της οποίας 
ενδέχεται να παρατηρηθεί υπέρβαση των θεσμοθετη−
μένων ορίων.

 7.3.7 Επιφανειακά και υπόγεια νερά
1. Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις του 

έργου στα χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου 
της περιοχής (μεταβολές στην ποσότητα και την ροή 
των υδάτων, διευθετήσεις και επιχωματώσεις ρεμάτων 
κλπ)

2. Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις από 
την λειτουργία του έργου στα ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά των επιφανειακών και υπογείων νερών, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του περιβάλλο−
ντος όπως θα έχει αυτή διαμορφωθεί στους χρόνους 
στόχους του έργου και την επιπρόσθετη ρύπανση που 
προκαλείται από το έργο, με βάση τα ποιοτικά και πο−
σοτικά χαρακτηριστικά των διατιθεμένων υγρών απο−
βλήτων, καθώς και τα χαρακτηριστικά ροής του νερού 
(εποχιακή στρωμάτωση, παροχή, ρεύματα κλπ) ή του 
υπόγειου υδροφορέα.

7.4 Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επι−
πτώσεων σε μορφή μήτρας

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολό−
γηση των επιπτώσεων κατά φάση (κατασκευή – λει−
τουργία) σε σχέση με τον χαρακτήρα αυτών (θετικές 
− αρνητικές – ουδέτερες), την ένταση (ισχυρές − μέτριες 
– ασθενείς), την διάρκεια (βραχυχρόνιες – μακροχρόνιες), 
την δυνατότητα ανάταξης ή όχι, (αναστρέψιμες − μερι−
κώς αναστρέψιμες − μη αναστρέψιμες) καθώς και την 
δυνατότητα αντιμετώπισης (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 
αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες), παρουσιάζονται 
συνοπτικά σε μορφή πίνακα (μήτρα).

8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

1. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται με σαφήνεια και 
πληρότητα τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί για 
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την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κατασκευή 
και λειτουργία του έργου, με ιδιαίτερη αναφορά στα 
ειδικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 7 και 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις συνεργιστικές και 
αθροιστικές επιπτώσεις από άλλα υφιστάμενα ή κατα−
σκευαζόμενα ή εγκεκριμένα έργα.

2. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος είναι 
δυνατόν ως επανορθωτικό μέτρο ή μέτρο αντιμετώπι−
σης των επιπτώσεων να προταθεί η τροποποίηση του 
έργου ως προς τον σχεδιασμό του, την εφαρμοζόμενη 
παραγωγική διαδικασία ή τα λειτουργικά χαρακτηρι−
στικά του ή τη μέθοδο κατασκευής του και τη θέση 
του στο χώρο

3. Παράλληλα αναφέρονται οι κατευθύνσεις μέτρων, 
όρων και περιορισμών που θα πρέπει να αναλάβει η πο−
λιτεία ή η αυτοδιοίκηση, κυρίως σε επίπεδο θεσμικό.

4. Περιγράφονται, τέλος, τα προγράμματα και οι 
δράσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση των 
πλέον σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
προκαλούνται από την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου. 

9. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Στο Κεφάλαιο αυτό κωδικοποιούνται και περιγρά−

φονται συνοπτικά τα μέτρα που αναλύονται στο προ−
ηγούμενο κεφάλαιο 8, ώστε να αποτελέσουν στοιχεία 
της κανονιστικής πράξης των αρμόδιων αρχών, με την 
οποία επιβάλλονται οι όροι που διέπουν την κατασκευή 
και λειτουργία του έργου (περιβαλλοντικοί όροι).

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κωδικοποιούνται και 
περιγράφονται συνοπτικά τα μέτρα περιορισμού της 
αέριας ρύπανσης, προστασίας της ποιότητας των υδά−
των, αντιθορυβικής προστασίας, προστασίας από ηλε−
κτρομαγνητικές ακτινοβολίες, προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος κλπ, τόσο κατά την φάση κατασκευής 
όσο και κατά την φάση λειτουργίας του έργου, καθώς 
και το πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) των 
περιβαλλοντικών μέσων που θίγονται σημαντικά.

3. Τέλος καταγράφονται οι τυχόν απαιτούμενες ειδι−
κές τεχνικές μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν από 
τον φορέα του έργου, προκειμένου να εξειδικευθούν 
στις τεχνικές τους λεπτομέρειες, σε επίπεδο εφαρμογής 
οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται. 

10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟ−
ΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα τυχόν προβλή−
ματα που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της μελέτης 
και οι παραδοχές που έγιναν προκειμένου να ξεπερα−
στούν αυτά.

11. ΧΑΡΤΕΣ − ΣΧΕΔΙΑ
Περιλαμβάνεται το απαιτούμενο χαρτογραφικό υλικό 

στο οποίο απεικονίζεται η υφιστάμενη κατάσταση πε−
ριβάλλοντος της περιοχής μελέτης, καθώς και οι επι−
πτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 
Απεικονίζονται επίσης τα τεχνικά στοιχεία του έργου, 
ενώ σε ιδιαίτερο χάρτη απεικονίζονται και οι εναλλα−
κτικές λύσεις.

Οι χάρτες θα παρουσιάζονται συνορθωμένοι στο Ελ−
ληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’87). Τα 
υπόβαθρα που θα χρησιμοποιούνται (κατά περίπτωση) 
για τη δημιουργία των χαρτών θα είναι τα εξής: 

• Υπόβαθρο χαρτών Ε.Σ.Υ.Ε. (κλίμακας 1:200.000)
• Υπόβαθρο χαρτών Γ.Υ.Σ. (κλίμακας 1:50.000)
• Υπόβαθρο χαρτών Γ.Υ.Σ. (κλίμακας 1:5000)
• Άλλο εγκεκριμένο υπόβαθρο

• Υπόβαθρα χαρτών ειδικών χρήσεων (κάλυψης γης 
Corine−κλ. 1:100.000 εδαφολογικός−κλ. 1:50.000, γεωλο−
γικός−κλ. 1−50.000, υδρογεωλογικός κλ. 1:50.000, δασικός 
1−50.000, υδρογραφικός 1:100.000, βιοκλιματικών χαρα−
κτηριστικών κλ. 1:1.000.000 κ.α.)

Οι παρακάτω αναφερόμενες κλίμακες των χαρτών και 
σχεδίων είναι ενδεικτικές και προσαρμόζονται ανάλογα 
με το είδος και το μέγεθος του έργου, το εύρος της 
περιοχής μελέτης, καθώς και το είδος και πλήθος των 
πληροφοριών που απεικονίζονται στους χάρτες ή/και 
στα σχέδια.

Το μέγεθος των χαρτών και σχεδίων που πρωτογενώς 
παράγονται κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ, θα πρέπει να 
είναι πολλαπλάσιο του Α4 και κατά το μέγιστο Α0. 

Σε κάθε περίπτωση οι χρησιμοποιούμενοι χάρτες και 
σχέδια πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευκρίνεια και 
να είναι εύχρηστοι.

Εφ’ όσον οι χάρτες και τα σχέδια έχουν υποστεί από 
τον μελετητή ηλεκτρονική επεξεργασία και εφ’ όσον 
ζητηθεί (από τον Εργοδότη ή την ελέγχουσα την ΠΠΕ 
Υπηρεσία) η παράδοση των χαρτών και σχεδίων να γίνει 
σε ηλεκτρονική μορφή, τότε αυτοί δίνονται σε μορφή 
εκτυπώσιμων αρχείων (EXPORT FILES) και μόνον.

11.1 Χάρτες 
11.1.1. Χάρτης προσανατολισμού με σημειωμένη την 

προτεινόμενη θέση του έργου, σε κλίμακα 1:200.000 ή 
άλλη κατάλληλη κλίμακα (υπόβαθρο: χάρτης ΕΣΥΕ, ΓΥΣ, 
ΟΚΧΕ ή άλλο κατάλληλο)

11.1.2. Χάρτης εναλλακτικών λύσεων, σε κλίμακα 
1:50.000 ή άλλη κατάλληλη κλίμακα (υπόβαθρο: χάρ−
της ΓΥΣ, ΟΚΧΕ ή άλλο κατάλληλο), όπου σημειώνεται 
η θέση τόσο της προτεινόμενης λύσης όσο και των 
εναλλακτικών λύσεων 

11.1.3. Χάρτης ευρύτερης περιοχής 1:50.000 ή άλλης 
κατάλληλης κλίμακας (υπόβαθρο: χάρτης ΓΥΣ, ΟΚΧΕ ή 
άλλο κατάλληλο), όπου σημειώνονται: 

α. Η θέση του έργου 
β. το όριο της περιοχής μελέτης 
γ. η μορφολογία της περιοχής
δ. οι βασικές υφιστάμενες χρήσεις γης (κάλυψη γης) 

της ευρύτερης περιοχής (δάση, οικισμοί κλπ)
ε. οι λεκάνες απορροής
στ. τα μεγάλα τεχνικά έργα (λιμάνια, αεροδρόμια, 

αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι κλπ), καθώς και τα 
αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.

ζ. οι περιοχές ειδικών ρυθμίσεων (RAMSAR, CORINE, 
NATURA 2000, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, ΖΑΠΔ κλπ)

η. οι αρχαιολογικοί χώροι
 11.1.4. Χάρτης αποτύπωσης φυσικών ενδιαιτημάτων σε 

κλίμακα 1:10.000 έως 1:50.000 ή άλλη κατάλληλη κλίμακα 
(υπόβαθρο: χάρτης ΙΔΕ ή προγράμματος NATURA 2000, 
ή ΧΕΕ προκειμένου για θαλάσσια ενδιαιτήματα ή άλλο 
κατάλληλο).

 11.1.5. Χάρτης χρήσεων γης, σε κλίμακα 1:5.000 έως 
1:10.000 ή άλλη κατάλληλη κλίμακα (υπόβαθρο: Χάρτης 
ΓΥΣ ή άλλο κατάλληλο), όπου γίνεται λεπτομερής απει−
κόνιση της περιοχής του έργου. Περιγράφεται ο χαρα−
κτήρας της περιοχής και οι χρήσεις γης. Ειδικότερα θα 
πρέπει να φαίνονται:

α. η θέση του έργου 
β. οι οικισμοί και τα όρια αυτών
γ. τα όρια ΓΠΣ, ΖΟΕ κλπ
δ. τα όρια περιοχών προστασίας της φύσης
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ε. τα όρια αρχαιολογικών ζωνών
στ. τα αρχαιολογικά μνημεία 
ζ. η γεωργική γη, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις 

κλπ.
η. οι μεταποιητικές, τουριστικές, κτηνοτροφικές και 

λοιπές εγκαταστάσεις
θ. οι εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής (δίκτυα ύδρευ−

σης − αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυ−
μάτων, ΧΥΤΑ κλπ)

ι. οι εγκαταστάσεις διοικητικής και κοινωνικής υποδο−
μής (δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία κλπ) 

κ. το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο (εθνικό, επαρχι−
ακό, αγροτικό, δασικό) και η υφιστάμενη ή επιδιωκόμενη 
σύνδεση του έργου με αυτό

11.1.6. Χάρτης επιπτώσεων, στον οποίο σημειώνονται 
οι μεταβολές που επέρχονται στο περιβάλλον πριν και 
μετά το έργο (κατάληψη γης, ισορρυπαντικές καμπύλες, 
ισοθορυβικές καμπύλες, κλπ). Χρησιμοποιείται ως υπό−
βαθρο χάρτης χρήσεων γης της παραγράφου 11.1.5.

11.1.7. Χάρτης λήψης φωτογραφιών, στην κλίμακα του 
χάρτη χρήσεων γης (11.1.5) όπου σημειώνονται οι θέσεις 
και οι γωνίες φωτογράφησης.

11.1.8. Χάρτες με πλέον εξειδικευμένες πληροφορίες 
που απαιτούνται για την πλήρη περιγραφή της κατά−
στασης περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι γε−
ωλογικοί χάρτες, εδαφολογικοί χάρτες, υδρογραφικοί 
χάρτες κλπ.

Σχέδια
11.2.1. Προκειμένου για τα συνοδά έργα οδοποιίας: 
α. Οριζοντιογραφία, σε κλίμακα 1:10.000 ή άλλη κα−

τάλληλη κλίμακα
β. μηκοτομή του έργου
γ. τυπικές διατομές
11.2.2. Προκειμένου για τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, 

διάγραμμα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε 
κλίμακα 1:100 έως 1:500, ή άλλη κατάλληλη κλίμακα, 
όπου καταγράφεται ο βασικός ηλεκτρομηχανολογικός 
εξοπλισμός της εγκατάστασης. 

Είναι δυνατό να γίνεται μείωση του πλήθους των χαρ−
τών με σύμπτυξη των προαναφερόμενων πληροφοριών 
αρκεί να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ευκρίνεια στην 
ανάγνωση. 

 12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ − ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
 Ο φορέας ή ο κύριος του έργου μπορεί εξασφαλίζει 

τις παρακάτω εγκρίσεις − βεβαιώσεις − γνωμοδοτήσεις 
οι οποίες συνοδεύουν την ΜΠΕ ως δικαιολογητικά προς 
διευκόλυνση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδό−
τησης ως ακολούθως:

1. Γνωμοδότηση της Διοίκησης επί της ΠΠΕ η οποία 
συνοδεύεται από χάρτη στον οποίο φαίνονται η επιλε−
γείσα λύση καθώς και οι εναλλακτικές λύσεις.

2. Στην περίπτωση που το έργο επηρεάζει τόπους 
αρχαιολογικού, πολιτιστικού ή ιστορικού ενδιαφέρο−
ντος, δασικές εκτάσεις και γη υψηλής παραγωγικότη−
τας, όπως έχει προκύψει από σχετική γνωμοδότηση 
των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά την φάση αξιολόγησης 
της ΠΠΕ, τότε απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση από τις 
ίδιες αντιστοίχως αρμόδιες Υπηρεσίες, στην οποία θα 
αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου ως ακολούθως:

α. από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ (Προϊστο−
ρικών και Κλασσικών, Βυζαντινών και Νεότερων, καθώς 
και κατά περίπτωση Εναλείων Εφορειών)

β. από την αρμόδια (ες) Δασική(ές) Υπηρεσία(ες) 
γ. από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας 

και Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ)
Η γνωμοδότηση αυτή συνοδεύεται από πρωτοτύπως 

θεωρημένο, από την αρμόδια κάθε φορά Υπηρεσία, χάρ−
τη που απεικονίζει το έργο και τις εναλλακτικές λύσεις. 
Πανομοιότυπος χάρτης προσαρτάται στους χάρτες του 
κεφαλαίου 11 της ΜΠΕ.

3. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή της μη ύπαρξης 
τόπων ενδιαφέροντος και αρμοδιότητας των αντιστοί−
χων προαναφερομένων Υπηρεσιών, προσαρτάται η γνω−
μοδότησή τους που δόθηκε κατά την φάση αξιολόγησης 
της ΠΠΕ.

4. Γνωμοδότηση από τυχόν άλλη αρμόδια Υπηρεσία, 
κατά την κρίση του φορέα ή του κυρίου του έργου ή της 
ελέγχουσας την ΠΠΕ Υπηρεσίας, ή τυχόν άλλα δικαιο−
λογητικά που απορρέουν από ισχύουσες διατάξεις

13. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ − ΠΗΓΕΣ
Στο Κεφάλαιο αυτό καταχωρούνται όλες οι πηγές 

(βιβλιογραφικές και άλλες) που χρησιμοποιήθηκαν για 
την εκπόνηση της μελέτης.

14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Στο Κεφάλαιο αυτό τεκμηριώνεται με το κατάλληλο 

και απολύτως απαραίτητο φωτογραφικό υλικό η προ−
ηγηθείσα ανάλυση που αφορά κυρίως στην περιγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος Το εν 
λόγω φωτογραφικό υλικό συνοδεύεται από κατάλληλο 
χάρτη (βλ. Κεφ. 11) όπου σημειώνονται οι θέσεις και οι 
γωνίες λήψης των φωτογραφιών. 

15. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ−
ΝΤΟΣ (ΕΔΠΠ)

Συμπληρώνεται από τον μελετητή έντυπο, προκειμένου 
τούτο να αποτελέσει το δελτίο εισαγωγής πληροφο−
ριών στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφορικής Περιβάλλοντος 
(ΕΔΠΠ). Το δελτίο δίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του ΥΠΕΧΩΔΕ.

16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Στα Παραρτήματα καταχωρούνται κείμενα επιστημο−

νικής επεξεργασίας στοιχείων, ειδικές εκθέσεις, μελέτη 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλληλογραφία σχε−
τικά με το έργο κλπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ (ΠΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αφορά γενικά στοιχεία (αντικείμενο, κύριος του έργου, 

υπεύθυνος του έργου, στοιχεία μελετητού).
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
1. Προσδιορισμός της γεωγραφικής θέσης κατάληψης 

του έργου με κεντροβαρικές συντεταγμένες και η διοι−
κητική του υπαγωγή.

2. Συνοπτική περιγραφή έργου και των συνοδών του 
με παράθεση των βασικών του και των τεχνικών του 
χαρακτηριστικών.

3. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αναφορά στην σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλο−

ποίησης του έργου.
4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Συνοπτική παρουσίαση τυχόν εναλλακτικών λύσεων 

σε μορφή κειμένου με ενδεικτικό σχέδιο για κάθε λύση, 
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που έχει σχέση με την θέση έργου, το μέγεθος, τα τεχνι−
κά χαρακτηριστικά και τα μέτρα ελέγχου των οχλήσεων. 
Για προϋφιστάμενους του ν. 3431/2006 σταθμούς δεν 
απαιτείται η παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων.

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιγράφονται συνοπτικά το φυσικό και ανθρωπο−

γενές περιβάλλον με ειδική αναφορά σε περιοχές που 
διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας στην 
άμεση γειτονία του έργου. Καταγράφονται επίσης οι 
ευαίσθητες χρήσεις και κτίρια ευαίσθητων χρήσεων 
(π.χ. νοσοκομεία, σχολεία, γηροκομεία κλπ.), ενώ γίνεται 
εκτίμηση και αξιολόγηση της έντασης του ηλεκτρομα−
γνητικού υποβάθρου της περιοχής μελέτης, με ποσο−
τικά κατά το δυνατόν στοιχεία. Αξιολογούνται επίσης 
η σημαντικότητα του τοπίου (αισθητική, πολιτισμική, 
οικολογική, κοινωνική, οικονομική κλπ.) καθώς και η 
τρωτότητα αυτού. 

Ως περιοχή μελέτης ορίζεται περιοχή με ακτίνα του−
λάχιστον 300 μέτρα πέριξ της εγκατάστασης.

6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Περιγράφονται συνοπτικά, με την απαραίτητη τεκμη−

ρίωση, οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές 
και οικονομικές επιπτώσεις από την πραγματοποίηση 
του εξεταζόμενου έργου και των συνοδών του στο 
σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων, 
όπως: 

α) Μορφολογία−τοπίο
β) Έδαφος 
γ) Φύση/Προστατευόμενες περιοχές 
δ) Χρήσεις γης 
ε) Δομημένο περιβάλλον
στ) Ιστορικό/πολιτιστικό περιβάλλον
ζ) Κοινωνικο/οικονομικό περιβάλλον
η) Ατμόσφαιρα
θ) Ακουστικό περιβάλλον/δονήσεις
ι) Ακτινοβολίες 
κ) Επιφανειακά & υπόγεια νερά
Η εκτίμηση αφορά στις θετικές−αρνητικές, βραχυχρό−

νιες−μακροχρόνιες, αναστρέψιμες−μερικώς αναστρέψι−
μες−μη αναστρέψιμες, καθώς και στις αθροιστικές και 
συνεργιστικές επιπτώσεις από άλλα παρεμφερή ή μη 
έργα και δραστηριότητες.

Έμφαση πρέπει να δίδεται στην παρουσίαση ποσο−
τικών δεδομένων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων 
σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις, πρότυπα και όρια 
εκπομπών κλπ. Απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην εκτίμηση και αξιολόγηση της επιβάρυνσης από 
τις εκπομπές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με 
ποσοτικά στοιχεία και τεκμηριώσεις και σύγκριση αυτών 
με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Επίσης αξιολογούνται 
οι επιπτώσεις στο τοπίο (π.χ. διάσπαση της γραμμής 
του ορίζοντα και των φυσικών σχημάτων και χρωμάτων, 
εικόνα του έργου από επιλεγμένες θέσεις σκόπευσης−
παρατήρησης κλπ.) εντός της περιοχής μελέτης.

2. Στην περίπτωση που εκτιμάται ότι αναμένονται 
επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές του Εθνι−
κού Καταλόγου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) ή 
σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα 
(Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) τότε η κατ’ αρχήν εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων γίνεται και σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ ΕΟΚ. 
Στην αντίθετη περίπτωση που εκτιμάται ότι δεν ανα−
μένονται επιπτώσεις στις προαναφερόμενες περιοχές 

γίνεται αιτιολόγηση της εκτίμησης αυτής.
7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ−

ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Περιγράφονται τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης 

των αναμενόμενων επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρω−
πογενές περιβάλλον.

8. ΧΑΡΤΕΣ − ΣΧΕΔΙΑ
Περιλαμβάνονται:
α. χάρτης προσανατολισμού
β. χάρτης χρήσεων και κάλυψης γης
γ. γενική διάταξη του έργου και των συνοδών του 
δ. βασικές τομές όπου θα απεικονίζονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του.
Οι κλίμακες των χαρτών και σχεδίων προσαρμόζονται 

κατάλληλα από τον μελετητή ανάλογα με το είδος και 
μέγεθος του έργου, καθώς και τα χαρακτηριστικά της 
περιοχής.

9. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της 

περιοχής του έργου με κατάλληλη σημείωση των θέ−
σεων λήψης των φωτογραφιών σε χάρτη λειτουργικής 
κλίμακας.

10. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ−
ΝΤΟΣ (ΕΔΠΠ)

Συμπληρώνεται έντυπο, προκειμένου τούτο να απο−
τελέσει το δελτίο εισαγωγής πληροφοριών στο Εθνικό 
Δίκτυο Πληροφορικής Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ 
(ΕΔΠΠ). Το δελτίο δίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ − ΠΗΓΕΣ
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Στα Παραρτήματα καταχωρούνται κείμενα επιστημο−

νικής επεξεργασίας στοιχείων, ειδικές εκθέσεις, μελέτη 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλληλογραφία σχε−
τικά με το έργο κλπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 

Προκειμένου να εκτιμηθεί αν από τον εκσυγχρονισμό, 
επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφισταμένων έρ−
γων εγκατάστασης κεραιών σταθμών στην ξηρά επέρ−
χονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και η αρμόδια Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος να αποφανθεί αν απαιτείται ή όχι η 
υποβολή ΠΠΕ ή ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής Έκθεσης, ή κα−
μιά από αυτές υποβάλλεται φάκελος που περιέχει τα 
ακόλουθα:

1. Εισαγωγή
1. Γενικά στοιχεία (είδος και μέγεθος του έργου, υπεύ−

θυνος του έργου, στοιχεία μελετητή).
2. Προηγούμενες περιβαλλοντικές άδειες / Αποφάσεις 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) – αριθμός πρω−
τοκόλλου – ημερομηνία – εκδούσα αρχή – λήξη ισχύος.

2. Περιγραφή του υφισταμένου έργου 
1. Γεωγραφική θέση, διοικητική υπαγωγή του έργου ή 

της δραστηριότητας.
2. Συνοπτική περιγραφή του υφισταμένου έργου με 

την παράθεση των βασικών τεχνικών, γεωμετρικών και 
λειτουργικών του χαρακτηριστικών.
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3. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου 
1. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου με την παρά−

θεση των βασικών τεχνικών, γεωμετρικών και λειτουρ−
γικών του χαρακτηριστικών.

2. Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης του 
προτεινόμενου έργου.

4. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος
1. Συνοπτική περιγραφή του φυσικού και ανθρωπογε−

νούς περιβάλλοντος της περιοχής με ειδική αναφορά σε 
περιοχές που διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς προ−
στασίας στην άμεση γειτονία του έργου (π.χ. περιοχές 
NATURA 2000, Ramsar, Εθνικοί δρυμοί, αρχαιολογικοί 
χώροι, χρήσεις γης).

2. Ελέγχεται η συμβατότητα του έργου με τις χωρο−
ταξικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους και κατευ−
θύνσεις που ισχύουν για την περιοχή.

5. Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
1. Συνοπτική περιγραφή των σημαντικότερων επιπτώ−

σεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από 
την προτεινόμενη επέκταση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό, 
τροποποίηση του υφισταμένου έργου.

2. Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων δίδονται συ−
νοπτικά ποσοτικά στοιχεία εκπομπών ή γίνεται ποσο−
τικοποίηση των επιπτώσεων (κατά το δυνατόν), καθώς 
και προτάσεις μέτρων, όρων ή περιορισμών για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

6. Φωτογραφική τεκμηρίωση
Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της περιοχής του 

έργου εγκατάστασης κεραίας σταθμού στην ξηρά με 
κατάλληλη σημείωση των θέσεων λήψης των φωτογρα−
φιών σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας.

7. Χάρτες – Σχέδια
1. Χάρτης προσανατολισμού.
2. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, κλίμακας 

1:5.000 ή άλλης κατάλληλης, με σημειωμένο το έργο και 
απεικόνιση των υφισταμένων χρήσεων γης στην περιοχή 
σε ακτίνα 500 μέτρων από το έργο, για έργα και δρα−
στηριότητες Α’ κατηγορίας ή σε ακτίνα 300 μέτρων για 
έργα και δραστηριότητες Β’ κατηγορίας του ν.1650/1986 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002.

3. Οι δύο ανωτέρω χάρτες, όταν η εγκατάσταση ευ−
ρίσκεται εντός σχεδίου, αντικαθίστανται με αντίγρα−
φο του Σχεδίου Πόλεως και σημειωμένη την θέση της 
εγκατάστασης.

4. Σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το είδος 
και το μέγεθος του έργου. Στους προαναφερόμενους 
χάρτες και σχέδια παρουσιάζεται η υφιστάμενη κα−
τάσταση με μαύρο χρώμα, με έγχρωμα στοιχεία εμ−
φανίζονται οι προτεινόμενες επεκτάσεις, βελτιώσεις ή 
τροποποιήσεις και με διακεκομμένη γραμμή τα καταρ−
γούμενα τμήματα.

5. Προκειμένου περί κτιριακών εγκαταστάσεων απαι−
τείται διάγραμμα κάλυψης με ξεχωριστή επισήμανση 
των νέων εγκαταστάσεων.

8. Πρόσθετα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Αντίγραφο της προηγούμενης Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου, καθώς και 
των τυχόν συνοδών έργων αυτού.

2. Αντίγραφο των τυχόν άλλων μετέπειτα περιβαλ−
λοντικών εγκρίσεων που αφορούν σε εκσυγχρονισμό, 
επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου, καθώς 
και των τυχόν συνοδών έργων αυτού.

3. Αντίγραφο της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλο−

ντικών Επιπτώσεων ή της Περιβαλλοντικής Έκθεσης 
εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την καθ’ ύλην αρμό−
δια Υπηρεσία που αποφαίνεται επί του αιτήματος.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα του έργου και του 
συντάξαντος τον σχετικό φάκελο εφόσον είναι τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ότι δεν έχουν επέλθει, μετά 
την έκδοση του ν. 3212/31.12.2003 (ΦΕΚ 308/Α), αλλαγές 
ή τροποποιήσεις μέσω κανονιστικών διατάξεων στις θε−
σμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής του έργου.

5. Άδεια λειτουργίας ή εκμετάλλευσης όπου η έκδοση 
της προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

6. Τυχόν άλλα στοιχεία που θα ζητηθούν κατά την 
κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που 
αποφαίνεται επί του αιτήματος και τα οποία κρίνο−
νται απολύτως απαραίτητα για την ορθή εκτίμηση της 
Υπηρεσίας

Αν η αρμόδια Υπηρεσία αποφανθεί ότι από την υλο−
ποίηση του έργου επέρχονται ουσιαστικές διαφορο−
ποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον 
και απαιτείται ΠΠΕ & ΜΠΕ ή μόνο ΜΠΕ ή Περιβαλλο−
ντική Έκθεση τότε ακολουθείται η προβλεπόμενη από 
τις κείμενες διατάξεις διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. Εφόσον το έργο με τον προτεινόμενο 
εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση 
κατατάσσεται σε άλλη υποκατηγορία έργων ακολου−
θούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

Αν η αρμόδια Υπηρεσία αποφανθεί ότι δεν επέρχονται 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις 
του στο περιβάλλον και δεν απαιτείται ούτε ΠΠΕ ούτε 
ΜΠΕ ή Περιβαλλοντική Έκθεση τότε:

(α) είτε ο αιτούμενος εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελ−
τίωση ή τροποποίηση απαλλάσσεται από την υποχρέ−
ωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την αρμόδια 
Υπηρεσία,

(β) είτε τροποποιείται η ισχύουσα ΑΕΠΟ σύμφωνα με 
τα αιτηθέντα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ) 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 

1. Προκειμένου η αρμόδια Κεντρική ή Περιφερειακή 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανάλογα με την υποκατηγο−
ρία στην οποία εντάσσεται το έργο, να αποφανθεί αν 
απαιτείται ή όχι η υποβολή νέας ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής 
Έκθεσης, υποβάλλεται στην παραπάνω αρμόδια Υπη−
ρεσία φάκελος που περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α. είδος και μέγεθος του έργου,
β. στοιχεία υπεύθυνου του έργου (όνομα, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax),
γ. στοιχεία – περιγραφή της μέχρι σήμερα εξέλιξης 

και λειτουργίας του έργου, με επικαιροποιημένα στοι−
χεία λειτουργίας αυτού, στοιχεία που αφορούν στην 
υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών 
που έχουν επιβληθεί για το έργο, καθώς και αναφορά 
στην αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιρρύπανσης 
ή αποκατάστασης του περιβάλλοντος που εφαρμόστη−
καν, με ειδικότερη αναφορά στις απαιτήσεις της προς 
ανανέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
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δ. συνοπτική αναφορά σε τυχόν μεταβολές που έχουν 
επέλθει στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής του έργου, στο καθεστώς προστασίας (π.χ. 
ένταξη του έργου σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προ−
στασίας π.χ. δίκτυο Natura 2000, αρχαιολογικοί χώροι), 
καθώς και στις χωροταξικές κατευθύνσεις, στο διάστη−
μα που έχει παρέλθει από την έκδοση της ΑΕΠΟ. Σε 
περίπτωση που έχουν επέλθει τέτοιες αλλαγές μπορεί 
να προτείνονται και πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι για 
την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος με 
βάση τα νέα δεδομένα και η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί 
να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης π.χ. χάρτες, 
νομοθετικές ρυθμίσεις κ.λ.π.

2. Επισυνάπτονται στην αίτηση:
α. Αντίγραφο της προς ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου, 

καθώς και των τυχόν συνοδών έργων αυτού.
β. Αντίγραφο των τυχόν άλλων μετέπειτα περιβαλ−

λοντικών εγκρίσεων που αφορούν σε εκσυγχρονισμό, 
επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου, καθώς 
και των τυχόν συνοδών έργων αυτού.

γ. Αντίγραφο της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλο−
ντικών Επιπτώσεων ή της Περιβαλλοντικής Έκθεσης 
εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την καθ΄ ύλην αρ−
μόδια Υπηρεσία που αποφαίνεται επί του αιτήματος.

δ. Άδεια λειτουργίας ή εκμετάλλευσης όπου η έκδοση 
της προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα του έργου και του 
συντάξαντος τον σχετικό φάκελο εφόσον είναι τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ότι δεν έχουν επέλθει, μετά 
την έκδοση του ν. 3212/31.12.2003 (ΦΕΚ 308/Α), αλλαγές 
ή τροποποιήσεις μέσω κανονιστικών διατάξεων στις θε−
σμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής του έργου.

στ. Τυχόν άλλα στοιχεία που θα ζητηθούν κατά την 
κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που 
αποφαίνεται επί του αιτήματος και τα οποία κρίνο−
νται απολύτως απαραίτητα για την ορθή εκτίμηση της 
Υπηρεσίας

Εάν από το παραπάνω προκύπτει ότι έχουν επέλθει 
ουσιώδεις αλλαγές, τότε απαιτείται η υποβολή νέας 
ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής Έκθεσης οπότε ακολουθείται 
η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις περιβαλ−
λοντική αδειοδότηση.

Αν προκύπτει ότι δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις αλλα−
γές, τότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ ή Περι−
βαλλοντικής Έκθεσης και η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει 
στην ανανέωση της ΑΕΠΟ.

Άρθρο 15

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: Ερωτηµατολόγιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: Ερωτηµατολόγιο  

(Πίνακας 3, Άρθρο 16, ΚΥΑ 69269/5387/24.10.90) 
 

1. Έδαφος: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 
Α. Ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική 

διάταξη των πετρωµάτων; 
  -            -         ΟΧΙ 

β. ∆ιασπάσεις, µεταποιήσεις, συµπιέσεις ή υπερκαλύψεις του 
επιφανειακού στρώµατος του εδάφους; 

  -            -         ΟΧΙ 

γ. Αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά 
της επιφάνειας του εδάφους; 

  -            -         ΟΧΙ  

δ. Καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε 
µοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού; 

  -            -         ΟΧΙ 

ε. Οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον 
άνεµο ή το νερό, επιτόπου ή µακράν του τόπου αυτού;

  -            -         ΟΧΙ 

στ. Αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άµµου των ακτών
ή αλλαγές στη δηµιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή 
διάβρωση που µπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός 
ποταµού ή ρυακιού ή τον πυθµένα της θάλασσας ή 
οποιουδήποτε κόλπου, ορµίσκου ή λίµνης; 

  -            -         ΟΧΙ 

ζ. Κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές 
καταστροφές όπως σεισµοί, κατολισθήσεις εδαφών ή 
λάσπης, καθιζήσεις ή παρόµοιες καταστροφές; 

  -            -         ΟΧΙ 

 
2. Αέρας: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 
α. Σηµαντικές εκποµπές στην ατµόσφαιρα ή υποβάθµιση της 

ποιότητας της ατµόσφαιρας; 
  -             -         ΟΧΙ 

β. ∆υσάρεστες οσµές;   -             -         ΟΧΙ 
γ. Αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της 

θερµοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίµα είτε τοπικά 
είτε σε µεγαλύτερη έκταση; 

  -             -         ΟΧΙ 

 
3. Νερά: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 
α. Αλλαγές στα ρεύµατα, ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση 

των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών; 
  -             -         ΟΧΙ 

β. Αλλαγές στο ρυθµό απορρόφησης, στις οδούς 
αποστράγγισης ή στο ρυθµό και την ποσότητα απόπλυσης 
του εδάφους; 

  -             -         ΟΧΙ 

γ. Μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πληµµύρες;   -             -         ΟΧΙ 
δ. Αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε 

οποιονδήποτε υδάτινο όγκο; 
  -             -         ΟΧΙ 

∆ΕΗ/∆∆ 
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ε. Απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια 
νερά µε µεταβολή της ποιότητας των; 

  -             -         ΟΧΙ 

στ. Μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπογείων 
υδάτων; 

  -             -         ΟΧΙ 

ζ. Αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι’ 
απευθείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε δια 
παρεµποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων 
αυτών σε τοµές ή ανασκαφές; 

  -             -         ΟΧΙ 

η. Σηµαντική µείωση της ποσότητας του νερού που θα ήταν 
κατά τα άλλα διαθέσιµα για το κοινό; 

  -             -         ΟΧΙ 

θ. Κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές 
από νερό, όπως πληµµύρες ή παλιρροιακά κύµατα; 

  -             -         ΟΧΙ 

 
4. Χλωρίδα: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ          ΙΣΩΣ       ΟΧΙ 
α. Αλλαγή στην ποικιλία ειδών ή στον αριθµό οποιωνδήποτε 

ειδών φυτών; (περιλαµβανοµένων και δέντρων, θάµνων 
κλπ.) 

  -             -         ΟΧΙ 

β. Μείωση του αριθµού οποιωνδήποτε µοναδικών σπανίων ή 
υπό εξαφάνιση ειδών φυτών; 

  -             -         ΟΧΙ 

γ. Εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή 
παρεµπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των 
υπαρχόντων ειδών; 

  -             -         ΟΧΙ 

δ. Μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας;   -             -         ΟΧΙ 
 

5. Πανίδα: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ        ΙΣΩΣ       ΟΧΙ 
α. Αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθµό 

οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων 
περιλαµβανοµένων των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, 
βενθικών οργανισµών ή εντόµων); 

  -            -        ΟΧΙ 

β. Μείωση του αριθµού οποιονδήποτε µοναδικών σπανίων ή 
υπό εξαφάνιση ειδών ζώων; 

  -            -        ΟΧΙ 

γ. Εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή 
παρεµπόδιση της αποδηµίας ή των µετακινήσεων των 
ζώων; 

  -            -        ΟΧΙ 

δ. Χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων 
ψαριών ή άγριων ζώων;  

  -            -        ΟΧΙ 

 
 

6. Θόρυβος: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 
α. Αύξηση της υπάρχουσας στάθµης θορύβου;   -             -         ΟΧΙ 
β. Έκθεση  ανθρώπων σε υψηλή στάθµη θορύβου;   -             -         ΟΧΙ 

 

∆ΕΗ/∆∆ 
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7. Χρήση γης: ΝΑΙ          ΙΣΩΣ       ΟΧΙ 
 Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει σηµαντική µεταβολή 

της παρούσας ή της προγραµµατισµένης για το µέλλον 
χρήσης γης; 

  -             -         ΟΧΙ 

 
8. Φυσικοί πόροι: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 
α. Αύξηση του ρυθµού χρήσης αξιοποίησης οποιουδήποτε 

φυσικού πόρου; 
  -             -         ΟΧΙ 

β. Σηµαντική εξάντληση οποιουδήποτε µη ανανεώσιµου 
φυσικού πόρου; 

  -             -         ΟΧΙ 

 
9. Κίνδυνος ανώµαλων καταστάσεων:  ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 
 Το προτεινόµενο έργο ενέχει κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή 

επικίνδυνων ουσιών (περιλαµβανοµένων, εκτός των άλλων 
και πετρελαίου, εντοµοκτόνων, χηµ. oυσιών ή 
ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήµατος ή ανωµάλων 
συνθηκών; 

  -             -         ΟΧΙ 

 
10. Πληθυσµός:  ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 
 Το προτεινόµενο έργο θα αλλάξει την εγκατάσταση 

διασπορά, πυκνότητα ή ρυθµό αύξησης του ανθρώπινου 
πληθυσµού της περιοχής ίδρυσης του έργου; 

  -             -         ΟΧΙ 

 
11. Κατοικία:   ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 
 Το προτεινόµενο έργο θα επηρεάσει την υπάρχουσα 

κατοικία ή θα δηµιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη κατοικία 
στην περιοχή ίδρυσης του έργου; 

  -             -         ΟΧΙ 

 
12. Μεταφορές / Κυκλοφορία:Το προτεινόµενο έργο θα 

προκαλέσει: 
ΝΑΙ          ΙΣΩΣ         ΟΧΙ 

α. ∆ηµιουργία σηµαντικής επιπρόσθετης κίνησης 
τροχοφόρων; 

  -             -         ΟΧΙ 

β. Επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθµευσης ή στην 
ανάγκη για νέες θέσεις στάθµευσης;    

  -             -         ΟΧΙ 

γ. Σηµαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήµατα 
συγκοινωνίας; 

  -             -         ΟΧΙ 

δ. Μεταβολές στους σηµερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή 
κίνησης ανθρώπων και / ή αγαθών; 

  -             -         ΟΧΙ 

ε. Μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδροµική ή αέρια 
κυκλοφοριακή κίνηση; 

  -             -         ΟΧΙ 

στ. Αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων;    -             -         ΟΧΙ 
 

∆ΕΗ/∆∆ 
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13. Ενέργεια: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 
α. Χρήση σηµαντικών ποσοτήτων καυσίµου ενέργειας;   -             -         ΟΧΙ 
β. Σηµαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών 

ενέργειας ή απαίτηση για δηµιουργία νέων πηγών 
ενέργειας; 

  -             -         ΟΧΙ 

 
14. Κοινή ωφέλεια: Το προτεινόµενο έργο θα συντελέσει  

στην ανάγκη για σηµαντικές αλλαγές στους εξής τοµείς
κοινής ωφέλειας. 

ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 

α. Ηλεκτρισµό;       -             -         ΟΧΙ 
β. Συστήµατα επικοινωνιών;       -             -         ΟΧΙ 
γ. Ύδρευση;   -             -         ΟΧΙ 
δ. Υπονόµους ή σηπτικούς βόθρους;   -             -         ΟΧΙ 
ε. Αποχέτευση νερού βρόχινου;   -             -         ΟΧΙ 
στ. Στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών;    -             -         ΟΧΙ 

 
15. Ανθρώπινη Υγεία: Το προτεινόµενο έργο θα 

προκαλέσει: 
ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 

α. ∆ηµιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητα κινδύνου 
για βλάβες της ανθρώπινης υγείας (µη 
συµπεριλαµβανοµένης της ψυχικής υγείας); 

  -             -         ΟΧΙ 

β. Έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της 
υγείας τους; 

  -             -         ΟΧΙ 

 
16. Αισθητική:   ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 
 Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει παρεµπόδιση 

οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής 
θέας ή θα καταλήξει στη δηµιουργία ενός µη αποδεκτού 
αισθητικά τοπίου, προσιτού στην κοινή θέα; 

  -             -         ΟΧΙ 

 
17. Αναψυχή:   ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 
 Το προτεινόµενο έργο θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή 

ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής ; 
  -             -         ΟΧΙ 

 
18. Πολιτιστική Κληρονοµιά:  ΝΑΙ          ΙΣΩΣ        ΟΧΙ 
 Το προτεινόµενο έργο θα καταλήξει σε αλλαγή ή 

καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής; 
  -             -         ΟΧΙ 

 
19. Προστατευτέες Περιοχές:   ΝΑΙ          ΙΣΩΣ       ΟΧΙ 
 Το προτεινόµενο έργο  βρίσκεται σε προστατευτέα περιοχή 

σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 1650/86; 
  -             -         ΟΧΙ 

∆ΕΗ/∆∆ 
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20. Συναγωγή σηµαντικών πορισµάτων: ΝΑΙ          ΙΣΩΣ       ΟΧΙ 
 Έχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει 

δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον; 
  -             -         ΟΧΙ 

 
 

∆ΕΗ/∆∆ 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κέντρου ∆ιανοµής 150/20 kV Αµπελοκήπων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Μαγνητικά και Ηλεκτρικά πεδία 
 

− «Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία 50 Hz» - Ενηµερωτικό φυλλάδιο της ∆ΕΗ για τα 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία εγκαταστάσεων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας  

− «Χαµηλόσυχνα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία» - Ενηµερωτικό φυλλάδιο της 
Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για τα ηλεκτρικά και µαγνητικά 
πεδία χαµηλής συχνότητας 

− «Το Μαγνητικό Πεδίο του Κέντρου ∆ιανοµής Κορυδαλλού και των Καλωδίων 150 
kV για την τροφοδότησή του ως Περιβαλλοντικοί Παράγοντες» - Έκθεση του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, Μάρτιος 2004 

− ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238, «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 
διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων, ΦΕΚ 
512/25.04.2002 

− Πρωτόκολλο µετρήσεων µαγνητικού πεδίου σε χώρους προσκείµενους στο Κ/∆ 
Αµαρουσίου της ∆ΕΗ 

− «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία του Κέντρου 
∆ιανοµής Αµαρουσίου της ∆ΕΗ» - Μελέτη του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

− Έκθεση µετρήσεων επιπέδων ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου στην περιοχή 
κοντά στον Υ/Σ ΥΤ ∆ΕΗ στον ∆ήµο Ν. ΙΩΝΙΑΣ. ΥΠΑΝ-Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής 
Ενέργειας, Μάιος 2002 

 
 

∆ΕΗ/∆∆ 

































×áìçëüóõ÷íá çëåêôñéêÜ 
êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá

ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

ÁÈÇÍÁ 2005
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×ÁÌÇËÏÓÕ×ÍÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÊÁÉ

ÌÁÃÍÇÔÉÊÁ ÐÅÄÉÁ

Ôé åßíáé ôá çëåêôñéêÜ êáé 

ìáãíçôéêÜ ðåäßá;

Ôá çëåêôñéêÜ êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá ÷áñáêôçñßæïõí 

ôéò çëåêôñïìáãíçôéêÝò äõíÜìåéò ìå ôéò ïðïßåò 

áëëçëåðéäñïýí ôá çëåêôñéêÜ öïñôéóìÝíá, 

óôïé÷åéþäç óùìáôßäéá ôçò ýëçò, ôá çëåêôñüíéá êáé 

ôá ðñùôüíéá. Ïé ðéï Üìåóåò åìðåéñßåò ìáò, ðïõ 

ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí åêäÞëùóç ôùí äõíÜìåùí áõôþí, 

åßíáé ç åìöÜíéóç ôùí êåñáõíþí êáôÜ ôçí äéÜñêåéá 

ôùí êáôáéãßäùí êáé ç áðüêëéóç ôïõ äåßêôç ôçò 

ìáãíçôéêÞò ðõîßäáò. 

Ìå ôïí üñï ÷áìçëüóõ÷íá çëåêôñéêÜ 

êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá åííïïýìå ôá ðåäßá 

ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü ôï äßêôõï 

ìåôáöïñÜò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, üðùò 

ïé ãñáììÝò êáé ïé õðïóôáèìïß õøçëÞò 

ôÜóçò, ôï äßêôõï ìÝóçò êáé ÷áìçëÞò 

ôÜóçò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí 

äéáíïìÞ ôçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò áëëÜ 

êáé ôéò çëåêôñéêÝò êáëùäéþóåéò êáé ôéò 

óõóêåõÝò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôá óðßôéá êáé 

óôïõò ÷þñïõò åñãáóßáò ìáò. 
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ÇëåêôñéêÜ ðåäßá ÌáãíçôéêÜ ðåäßá

Ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò 

ó÷åôßæïíôáé ìå ôï ìÝãåèïò ôçò ôÜóçò ôùí çëåêôñïöüñùí áãùãþí, êáèþò êáé ôçí 

ãåùìåôñßá ôçò äéÜôáîçò. Ç ôÜóç óôïõò áãùãïýò ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò ôï áßôéï ðïõ 

ðñïêáëåß ôç ìåôáöïñÜ ôçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, êáô’ áíáëïãßá ìå ôçí ðßåóç óå Ýíá 

äßêôõï ýäñåõóçò ðïõ ðñïêáëåß ôçí êßíçóç ôïõ íåñïý. ÃåíéêÜ üóï ìåãáëýôåñç ç ôÜóç, 

ôüóï ìåãáëýôåñá ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá.

Ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò åîáñôþíôáé 

áðü ôï ìÝãåèïò ôçò ìåôáöåñüìåíçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò (çëåêôñéêü ñåýìá) óôïõò áãùãïýò ,

êáèþò êáé ôçí ãåùìåôñßá ôçò äéÜôáîçò. Ãéá äåäïìÝíç ôÜóç, ôï ìÝãåèïò ôïõ ñåýìáôïò óôïõò 

áãùãïýò êáèïñßæåé ôçí ðïóüôçôá ôçò åíÝñãåéáò ðïõ ìåôáöÝñåé ç äéÜôáîç. Ç ñïÞ ôïõ 

çëåêôñéêïý ñåýìáôïò óå Ýíáí áãùãü ìðïñåß íá ðáñïìïéáóôåß ìå ôçí êßíçóç ôïõ íåñïý óå 

Ýíá óùëÞíá. ÃåíéêÜ üóï ìåãáëýôåñï ôï ñåýìá ôüóï ìåãáëýôåñá êáé ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá. 

Ç Ýíôáóç ôïõ çëåêôñéêïý ðåäßïõ ìåôñÜôáé óå Volt áíÜ ìÝôñï (V/m). Óõ÷íÜ ÷ñçóéìïðïéåßôáé êáé ôï 

ðïëëáðëÜóéï kV/m (1 kV/m = 1000 V/m).

Ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá ìåôñïýíôáé óõíÞèùò óå ìéêñïôÝóëá (ìÔ). Åðßóçò ÷ñçóéìïðïéåßôáé êáé ç ìïíÜäá 

ìÝôñçóçò ìéëéãêÜïõò(mG) (10mG = 1ìÔ).

Ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá ðïõ åìöáíßæïíôáé óôçí öýóç ïöåßëïíôáé óôá çëåêôñéêÜ öïñôßá ðïõ âñßóêïíôáé óõãêåíôñùìÝíá 

óôçí áôìüóöáéñá ôçò ãçò êáé äçìéïõñãïýí êïíôÜ óôçí åðéöÜíåéÜ ôçò çëåêôñéêÜ ðåäßá ôçò ôÜîçò ôùí 100V/m, óå 

óõíèÞêåò êáëïý êáéñïý. Ôá ðåäßá áõôÜ áíÝñ÷ïíôáé óå ìåñéêÜ kV/m êáôÜ ôçí äéÜñêåéá êáôáéãßäùí.

Ôï öõóéêü ìáãíçôéêü ðåäßï ôçò Ãçò åßíáé ðåñßðïõ 45ìÔ óôçí ÅëëÜäá.

Ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá èùñáêßæïíôáé áðü ôá ïéêïäïìéêÜ õëéêÜ, ôá äÝíôñá, ôïõò øçëïýò öñÜêôåò êëð (óå 

áíôßèåóç ìå ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá). Ãéá ôïí ëüãï áõôü, ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá óå Ýíá óðßôé êïíôÜ óå ìéá åíáÝñéá 

ãñáììÞ çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò åßíáé ðïëý ìéêñüôåñá óôï åóùôåñéêü ôïõ áðü üôé óôï åîùôåñéêü ôïõ. ÐÝñáí 

ôïýôïõ, ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü ïðïéáäÞðïôå ðçãÞ åîáóèåíïýí, êáèþò áõîÜíåôáé ç 

áðüóôáóç áðü ôçí ðçãÞ.

Ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá åðçñåÜæïíôáé åëÜ÷éóôá áðü ôçí ðáñïõóßá äÝíôñùí, öñá÷ôþí êáé ôùí ðåñéóóüôåñùí 

ïéêïäïìéêþí õëéêþí óå áíôßèåóç ìå ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá. ¸ôóé, ôï ìáãíçôéêü ðåäßï ðïõ äçìéïõñãåßôáé áðü 

ãñáììÝò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò óôï åîùôåñéêü ôùí óðéôéþí ìáò, ìðïñåß íá äéáðåñíÜ ôïõò ôïß÷ïõò êáé ôéò 

ïñïöÝò. Ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá, üðùò êáé ôá çëåêôñéêÜ, åîáóèåíïýí ìå ôçí áýîçóç ôçò áðüóôáóçò áðü ôçí 

ðçãÞ ôïõò.
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ÇëåêôñéêÜ ðåäßá ÌáãíçôéêÜ ðåäßá

Ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò 

ó÷åôßæïíôáé ìå ôï ìÝãåèïò ôçò ôÜóçò ôùí çëåêôñïöüñùí áãùãþí, êáèþò êáé ôçí 

ãåùìåôñßá ôçò äéÜôáîçò. Ç ôÜóç óôïõò áãùãïýò ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò ôï áßôéï ðïõ 

ðñïêáëåß ôç ìåôáöïñÜ ôçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, êáô’ áíáëïãßá ìå ôçí ðßåóç óå Ýíá 

äßêôõï ýäñåõóçò ðïõ ðñïêáëåß ôçí êßíçóç ôïõ íåñïý. ÃåíéêÜ üóï ìåãáëýôåñç ç ôÜóç, 

ôüóï ìåãáëýôåñá ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá.

Ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò åîáñôþíôáé 

áðü ôï ìÝãåèïò ôçò ìåôáöåñüìåíçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò (çëåêôñéêü ñåýìá) óôïõò áãùãïýò ,

êáèþò êáé ôçí ãåùìåôñßá ôçò äéÜôáîçò. Ãéá äåäïìÝíç ôÜóç, ôï ìÝãåèïò ôïõ ñåýìáôïò óôïõò 

áãùãïýò êáèïñßæåé ôçí ðïóüôçôá ôçò åíÝñãåéáò ðïõ ìåôáöÝñåé ç äéÜôáîç. Ç ñïÞ ôïõ 

çëåêôñéêïý ñåýìáôïò óå Ýíáí áãùãü ìðïñåß íá ðáñïìïéáóôåß ìå ôçí êßíçóç ôïõ íåñïý óå 

Ýíá óùëÞíá. ÃåíéêÜ üóï ìåãáëýôåñï ôï ñåýìá ôüóï ìåãáëýôåñá êáé ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá. 

Ç Ýíôáóç ôïõ çëåêôñéêïý ðåäßïõ ìåôñÜôáé óå Volt áíÜ ìÝôñï (V/m). Óõ÷íÜ ÷ñçóéìïðïéåßôáé êáé ôï 

ðïëëáðëÜóéï kV/m (1 kV/m = 1000 V/m).

Ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá ìåôñïýíôáé óõíÞèùò óå ìéêñïôÝóëá (ìÔ). Åðßóçò ÷ñçóéìïðïéåßôáé êáé ç ìïíÜäá 

ìÝôñçóçò ìéëéãêÜïõò(mG) (10mG = 1ìÔ).

Ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá ðïõ åìöáíßæïíôáé óôçí öýóç ïöåßëïíôáé óôá çëåêôñéêÜ öïñôßá ðïõ âñßóêïíôáé óõãêåíôñùìÝíá 

óôçí áôìüóöáéñá ôçò ãçò êáé äçìéïõñãïýí êïíôÜ óôçí åðéöÜíåéÜ ôçò çëåêôñéêÜ ðåäßá ôçò ôÜîçò ôùí 100V/m, óå 

óõíèÞêåò êáëïý êáéñïý. Ôá ðåäßá áõôÜ áíÝñ÷ïíôáé óå ìåñéêÜ kV/m êáôÜ ôçí äéÜñêåéá êáôáéãßäùí.

Ôï öõóéêü ìáãíçôéêü ðåäßï ôçò Ãçò åßíáé ðåñßðïõ 45ìÔ óôçí ÅëëÜäá.

Ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá èùñáêßæïíôáé áðü ôá ïéêïäïìéêÜ õëéêÜ, ôá äÝíôñá, ôïõò øçëïýò öñÜêôåò êëð (óå 

áíôßèåóç ìå ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá). Ãéá ôïí ëüãï áõôü, ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá óå Ýíá óðßôé êïíôÜ óå ìéá åíáÝñéá 

ãñáììÞ çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò åßíáé ðïëý ìéêñüôåñá óôï åóùôåñéêü ôïõ áðü üôé óôï åîùôåñéêü ôïõ. ÐÝñáí 

ôïýôïõ, ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü ïðïéáäÞðïôå ðçãÞ åîáóèåíïýí, êáèþò áõîÜíåôáé ç 

áðüóôáóç áðü ôçí ðçãÞ.

Ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá åðçñåÜæïíôáé åëÜ÷éóôá áðü ôçí ðáñïõóßá äÝíôñùí, öñá÷ôþí êáé ôùí ðåñéóóüôåñùí 

ïéêïäïìéêþí õëéêþí óå áíôßèåóç ìå ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá. ¸ôóé, ôï ìáãíçôéêü ðåäßï ðïõ äçìéïõñãåßôáé áðü 

ãñáììÝò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò óôï åîùôåñéêü ôùí óðéôéþí ìáò, ìðïñåß íá äéáðåñíÜ ôïõò ôïß÷ïõò êáé ôéò 

ïñïöÝò. Ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá, üðùò êáé ôá çëåêôñéêÜ, åîáóèåíïýí ìå ôçí áýîçóç ôçò áðüóôáóçò áðü ôçí 

ðçãÞ ôïõò.
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ÓôáôéêÜ êáé ìåôáâáëëüìåíá  ðåäßá

Ôá çëåêôñéêÜ êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá ðïõ 

áíáðôýóóïíôáé óôç öýóç åßíáé óôáôéêÜ, äçëáäÞ 

äåí ìåôáâÜëëïíôáé Þ ìåôáâÜëëïíôáé ðïëý áñãÜ 

ìå ôï ÷ñüíï. Ïé ôÜóåéò êáé ôá ñåýìáôá ðïõ 

÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôéò äéáôÜîåéò ìåôáöïñÜò ôçò 

çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò åßíáé åíáëëáóóüìåíá ìå 

óõ÷íüôçôá 50Hz, äçëáäÞ áëëÜæïõí ðïëéêüôçôá 

50 öïñÝò ôï äåõôåñüëåðôï. Ôá çëåêôñéêÜ êáé 

ìáãíçôéêÜ ðåäßá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü ôéò 

äéáôÜîåéò áõôÝò åßíáé ùò åê ôïýôïõ, åðßóçò, 

ìåôáâáëëüìåíá ìå óõ÷íüôçôá 50Hz. Óå Üëëåò 

÷þñåò, üðùò ïé ÇÐÁ, ÷ñçóéìïðïéïýíôáé 60Hz 

ãéá ôçí ìåôáöïñÜ çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò. Ðïëý 

óðÜíéá ÷ñçóéìïðïéåßôáé êáé óõíå÷Ýò ñåýìá ãéá ôçí 

ìåôáöïñÜ çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò. 

Ïé çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò ðïõ ëåéôïõñãïýí ìå 

ìðáôáñßåò äçìéïõñãïýí óôï ðåñéâÜëëïí ôïõò 

óôáôéêÜ ðåäßá. Ïé óõóêåõÝò ðïõ óõíäÝïíôáé óôéò 

ðñßæåò äçìéïõñãïýí ìåôáâáëëüìåíá ðåäßá óôç 

óõ÷íüôçôá ôùí 50Hz. 
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Ðåäßá åîáéñåôéêÜ ÷áìçëÞò óõ÷íüôçôáò 

Ôá ìåôáâáëëüìåíá çëåêôñéêÜ êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá 

ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò çëåêôñéêÞò 

åíÝñãåéáò ïíïìÜæïíôáé êáé ðåäßá åîáéñåôéêÜ 

÷áìçëÞò óõ÷íüôçôáò Þ ðåäßá ELF (Extremely 

Low Frequency). Ôá ðåäßá ELF åßíáé äéáöïñåôéêÜ 

áðü ôá ñáäéïêýìáôá ðïõ åêðÝìðïõí ïé êåñáßåò 

ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí åêðïìðþí, êáèþò 

êáé ïé êåñáßåò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò. 

Ôá ðåäßá ELF êáé ôá ñáäéïêýìáôá ìáæß ìå 

ôçí õðÝñõèñç, ôçí ïñáôÞ êáé ôçí õðåñéþäç 

áêôéíïâïëßá óõíèÝôïõí ôï öÜóìá ôùí ìç 

éïíôéæïõóþí áêôéíïâïëéþí. Óå áíôßèåóç ìå ôéò 

éïíôßæïõóåò áêôéíïâïëßåò (ñáäéåíÝñãåéá), óôéò 

ïðïßåò ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé áêôßíåò ×, ã êëð., ïé 

ìç éïíôßæïõóåò áêôéíïâïëßåò äåí ìðïñïýí íá 

äéáóðÜóïõí ÷çìéêïýò äåóìïýò, íá áðïóðÜóïõí 

çëåêôñüíéá áðü Üôïìá Þ ìüñéá, íá ðñïêáëÝóïõí 

äçëáäÞ éïíôéóìü ôçò ýëçò.

Çëåêôñïìáãíçôéêü öÜóìá

ÃñáììÝò ìåôáöïñÜò õøçëÞò 
ôÜóçò - Äßêôõï äéáíïìÞò 
ìÝóçò êáé ÷áìçëÞò ôÜóçò -
ÊÕÔ - Õðïóôáèìïß õøçëÞò 
ôÜóçò - ÇëåêôñéêÝò óõóêåõÝò
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ÂÉÏËÏÃÉÊÅÓ ÅÐÉÐÔÙÓÅÉÓ 
ÔÙÍ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÊÁÉ 
ÌÁÃÍÇÔÉÊÙÍ ÐÅÄÉÙÍ

Ïé ãíùóôÝò åðéäñÜóåéò ôùí çëåêôñéêþí êáé 

ìáãíçôéêþí ðåäßùí óôïí Üíèñùðï ïöåßëïíôáé óôá 

åðáãüìåíá ðåäßá êáé ñåýìáôá óôï åóùôåñéêü ôïõ 

óþìáôïò êáôÜ ôçí ÝêèåóÞ ôïõ óôá ðåäßá áõôÜ 

(Üìåóåò åðéäñÜóåéò). ÕðÜñ÷ïõí åðßóçò êáé Ýììåóåò 

åðéäñÜóåéò, üðùò ïé åíï÷ëçôéêïß óðéíèçñéóìïß 

ðïõ ìðïñåß íá äçìéïõñãçèïýí êáôÜ ôçí åðáöÞ ìå 

áíôéêåßìåíá ðáñïõóßá éó÷õñþí ðåäßùí. 

¢ìåóåò åðéäñÜóåéò

Ôé ðåäßá êáé ñåýìáôá 

åðÜãïõí ôá ìáãíçôéêÜ 

ðåäßá óôï Üíèñùðï;

ÊÜèå åíáëëáóóüìåíï 

ìáãíçôéêü ðåäßï, Â, ðïõ 

åöáñìüæåôáé óå Ýíá áãþãéìï 

¸íôáóç 
Ðõêíüôçôáò 
Ñåýìáôïò

Åðßäñáóç óôïí ¢íèñùðï

1000 mA/m2 Êïéëéáêüò Éíéäéóìüò

100 mA/m2 ÄéÝãåñóç Ìõþí êáé Íåýñùí (Áßóèçóç 

ëÜìøçò óôï ïðôéêü íåýñï)

10 mA/m2

Êáìßá Åðßäñáóç (1⁄4ñéï ÅõñùðáúêÞò 

¸íùóçò ãéá ôïõò åðáããåëìáôéêÜ 

åêôåèåéìÝíïõò)

2 mA/m2 Êáìßá Åðßäñáóç (1⁄4ñéï ÅõñùðáúêÞò 

¸íùóçò ãéá ôï êïéíü)
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ìÝóï åðÜãåé çëåêôñéêÜ ðåäßá ðïõ ìå ôçí óåéñÜ 

ôïõò ðáñÜãïõí çëåêôñéêÜ ñåýìáôá åíôüò ôïõ 

ìÝóïõ. Áðü çëåêôñéêÞò ðëåõñÜò, ôï åóùôåñéêü 

ôïõ óþìáôïò ôïõ áíèñþðïõ åßíáé áñêåôÜ áãþãéìï 

åðéôñÝðåé, äçëáäÞ, ôçí ñïÞ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò. 

¸ôóé, óôï åóùôåñéêü ôïõ áíèñþðïõ åðÜãïíôáé 

çëåêôñéêÜ ðåäßá êáé äçìéïõñãïýíôáé çëåêôñéêÜ 

ñåýìáôá. Ôá ðåäßá êáé ñåýìáôá áõôÜ Ý÷ïõí ôçí 

ìïñöÞ ðïõ öáßíåôáé óôï ó÷Þìá. 

Ôé ðåäßá êáé ñåýìáôá åðÜãïõí ôá çëåêôñéêÜ 

ðåäßá óôï Üíèñùðï;

Ëüãù ôçò áãùãéìüôçôáò 

ôïõ óþìáôüò ôïõ, üôáí Ýíáò 

Üíèñùðïò âñßóêåôáé åíôüò 

åíüò çëåêôñéêïý ðåäßïõ, Å, ôï 

äéáôáñÜóóåé, þóôå ç åðéöÜíåéÜ 

ôïõ íá åßíáé ìéá éóïäõíáìéêÞ åðéöÜíåéá. Áõôü 

ãßíåôáé ìå ôçí ðáñïõóßá åðéöáíåéáêþí çëåêôñéêþí 

öïñôßùí ðïõ áíôéóôáèìßæïõí ôï çëåêôñéêü ðåäßï 

óôï åóùôåñéêü ôïõ óþìáôïò. Êáèþò ôï ðåäßï 

ìåôáâÜëëåôáé, áëëÜæåé ç êáôáíïìÞ ôùí åðéöáíåéáêþí 

öïñôßùí äçìéïõñãþíôáò ñåýìáôá óôï åóùôåñéêü ôïõ 

óþìáôïò. 

Ðïéåò ïé åðéäñÜóåéò ôùí åðáãüìåíùí 

ñåõìÜôùí óôïí Üíèñùðï;

Áí ôá ñåýìáôá ðïõ åðÜãïíôáé óôï åóùôåñéêü 

ôïõ óþìáôïò áðü ôá ðåäßá åßíáé ðïëý éó÷õñÜ, 

åðéöÝñïõí ôá ßäéá áðïôåëÝóìáôá óôïí Üíèñùðï 

ìå áõôÜ ðïõ äçìéïõñãïýíôáé üôáí ôá ñåýìáôá 

åéóÝñ÷ïíôáé óôï óþìá áðü ôçí åðáöÞ áãùãþí 

õðü ôÜóç (çëåêôñïðëçîßá). Ïé åðéäñÜóåéò áõôÝò 

åîáñôþíôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôï ìÝãåèïò ôïõ 

åðáãüìåíïõ ñåýìáôïò óôï åóùôåñéêü ôïõ óþìáôïò. 

¸ììåóåò åðéäñÜóåéò

1⁄4ôáí Ýíáò Üíèñùðïò çëåêôñéêÜ ìïíùìÝíïò ùò ðñïò 

ôçí ãç, âñßóêåôáé åíôüò åíüò éó÷õñïý çëåêôñéêïý 

ðåäßïõ êáé Ýñ÷åôáé óå åðáöÞ ìå Ýíá ãåéùìÝíï 
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áíôéêåßìåíï, ôüôå åìöáíßæåôáé óðéíèÞñáò óôï óçìåßï 

åðáöÞò. ÅÜí ôï çëåêôñéêü ðåäßï (ðñéí ôçí ðáñïõóßá 

ôïõ áíèñþðïõ) õðåñâáßíåé ôá 5kV/m, åßíáé ðïëý 

ðéèáíü ôï öáéíüìåíï áõôü íá åßíáé åíï÷ëçôéêü. 

Ïìïßùò, üôáí Ýíáò Üíèñùðïò áããßæåé Ýíá áãåßùôï 

ìåãÜëï áíôéêåßìåíï, ðáñïõóßá çëåêôñéêïý ðåäßïõ, 

åßíáé ðéèáíü íá ðñïêýøïõí óðéíèçñéóìïß. Ôï ìÝãåèïò 

ôçò åíü÷ëçóçò óå áõôÝò ôéò ðåñéðôþóåéò åîáñôÜôáé êáé 

áðü ôï ìÝãåèïò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ.

ÅðéäñÜóåéò óå âçìáôïäüôåò

Éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ ìðïñåß íá åßíáé ç 

áëëçëåðßäñáóç ôùí çëåêôñéêþí êáé ìáãíçôéêþí 

ðåäßùí ìå ôçí ëåéôïõñãßá åìöõôåõìÝíùí 

êáñäéáêþí âçìáôïäïôþí Þ ìå Üëëá åìöõôåýìáôá 

óôï áíèñþðéíï óþìá. Áí êáé Ý÷ïõí áíáöåñèåß 

ðáëáéüôåñá ðáñåìâïëÝò óå êÜðïéïõò ôýðïõò 

âçìáôïäïôþí áðü çëåêôñéêÜ ðåäßá ìåãáëýôåñá 

áðü 2kV/m êáé áðü ìáãíçôéêÜ ðåäßá ìåãáëýôåñá 



11

áðü 20ìÔ óôá 50Hz, äåí áíáìÝíïíôáé óõíÞèùò 

ðñïâëÞìáôá óå ôüóï ÷áìçëÝò ôéìÝò. Ïé ôéìÝò ôùí 

ðåäßùí ðïõ äçìéïõñãïýí ðáñåìâïëÝò äéáöÝñïõí 

áíÜëïãá ìå ôçí êáôáóêåõÞ ôçò óõóêåõÞò, áëëÜ 

åßíáé óõíÞèùò ðïëý õøçëüôåñåò áðü áõôÝò ðïõ 

åìöáíßæïíôáé óõíÞèùò. Ïé óýã÷ñïíïé âçìáôïäüôåò 

åßíáé Ýôóé ó÷åäéáóìÝíïé, þóôå íá åîáóöáëßæïõí ôçí 

ëåéôïõñãßá ôïõò áêüìá êáé áí âñåèïýí óå éó÷õñÜ 

çëåêôñéêÜ Þ ìáãíçôéêÜ ðåäßá. 

ÅðéäñÜóåéò óå ïèüíåò

Ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá, ðïëëÝò öïñÝò, åðçñåÜæïõí 

ôçí ðïéüôçôá ôçò åéêüíáò óôéò ïèüíåò çëåêôñïíéêþí 

õðïëïãéóôþí êáèïäéêþí óùëÞíùí. Áõôü ìðïñåß íá 

ðñïêýøåé ìå ìáãíçôéêÜ ðåäßá ôçò ôÜîçò ôïõ 1ìÔ. 

Ïé ïèüíåò õãñþí êñõóôÜëëùí, ðëÜóìáôïò êáé 

Üëëùí óýã÷ñïíùí ôå÷íïëïãéþí äåí åìöáíßæïõí 

ôÝôïéá ðñïâëÞìáôá.

ÕðÜñ÷ïõí ìáêñï÷ñüíéåò åðéäñÜóåéò 

ôùí çëåêôñéêþí êáé ìáãíçôéêþí ðåäßùí 

åîáéñåôéêÜ ÷áìçëþí óõ÷íïôÞôùí 

óôïí Üíèñùðï; 

Ãéá ôçí äéåñåýíçóç ôùí åðéäñÜóåùí ôùí 

çëåêôñéêþí êáé ìáãíçôéêþí ðåäßùí óôïí 

Üíèñùðï äéåîÜãïíôáé ðïëëþí åéäþí Ýñåõíåò 

(åðéäçìéïëïãéêÝò, åñãáóôçñéáêÝò, êëéíéêÝò). Ôá 

áðïôåëÝóìáôá ôùí åñåõíþí áõôþí áîéïëïãïýíôáé 

áðü åéäéêÝò åðéôñïðÝò áñìüäéùí äéåèíþí 

öïñÝùí üðùò ï Ðáãêüóìéïò Ïñãáíéóìüò Õãåßáò 

(WHO), ç ÄéåèíÞò ÅðéôñïðÞ Ðñïóôáóßáò áðü Ìç 

Éïíôßæïõóåò Áêôéíïâïëßåò, (ICNIRP), êáèþò êáé áðü 

åèíéêïýò öïñåßò, üðùò ð.÷. ôï Åèíéêü Óõìâïýëéï 

¸ñåõíáò (NRC) ôùí ÇÐÁ, ôï Åèíéêü Óõìâïýëéï 

ÑáäéïëïãéêÞò Ðñïóôáóßáò (NRPB) ôçò ÌåãÜëçò 

Âñåôáíßáò ê.á. Ïé áðüøåéò ôùí öïñÝùí áõôþí 

óõãêëßíïõí óôá áêüëïõèá ãåíéêÜ óõìðåñÜóìáôá:
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åêôüò áðü ôçí ðáéäéêÞ ëåõ÷áéìßá ãéá ôçí ïðïßá 

åìöáíßóèçêå ìéá áóèåíÞò óôáôéóôéêÞ óõó÷Ýôéóç ãéá 

ôï ìáãíçôéêü ðåäßï. Áí êáé óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ç 

Ýêèåóç ôùí ðáéäéþí ðïõ áóèÝíçóáí Þôáí ç ßäéá ìå 

åêåßíùí ðïõ äåí áóèÝíçóáí, ðåñßðïõ 2% ôùí ðáéäéþí 

ðïõ áóèÝíçóáí Þôáí åêôåèåéìÝíá óå ìÝóç ôéìÞ 

ìáãíçôéêïý ðåäßïõ ìåãáëýôåñç áðü 0,4ìÔ, åíþ ôï 

áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü ôùí ðáéäéþí ðïõ äåí áóèÝíçóáí 

Þôáí ðåñßðïõ 1%. Áõôü åñìçíåýåôáé ùò Ýíáò 

óôáôéóôéêüò äéðëáóéáóìüò ôùí êñïõóìÜôùí ðáéäéêÞò 

ëåõ÷áéìßáò óå ðáéäéÜ ðïõ åßíáé åêôåèåéìÝíá óå ìÝóåò 

çìåñÞóéåò ôéìÝò ìáãíçôéêïý ðåäßïõ ìåãáëýôåñåò áðü 

0,4ìÔ. Äåí ðñïÝêõøáí áíôßóôïé÷á óôïé÷åßá ãéá ôïõò 

åíÞëéêåò Þ ãéá Üëëåò ìáêñï÷ñüíéåò åðéäñÜóåéò.

Ãéá ôçí óôáôéóôéêÞ óõó÷Ýôéóç áõôÞ äåí õðÜñ÷åé ðñïò 

ôï ðáñüí âÜóéìç åðéóôçìïíéêÞ åîÞãçóç. Åíäå÷ïìÝíùò 

íá ïöåßëåôáé óå Üëëïõò ëüãïõò, üðùò óå óõóôçìáôéêÜ 

óöÜëìáôá êáôÜ ôçí åðéëïãÞ ôùí ðáéäéþí Þ ôçí 

ýðáñîç êÜðïéïõ Üãíùóôïõ êáñêéíïãüíïõ ðáñÜãïíôá 

ðïõ õðåéóÞëèå óôéò ìåëÝôåò êáé áëëïßùóå ôá 

áðïôåëÝóìáôá. Ãéá áõôü ôïí ëüãï áìöéóâçôåßôáé ç 

õðüèåóç üôé ç ó÷Ýóç åßíáé áéôéáôÞ.

ÅñãáóôçñéáêÝò êáé êëéíéêÝò Ýñåõíåò

Ïé åñãáóôçñéáêÝò êáé êëéíéêÝò Ýñåõíåò äåí 

äåß÷íïõí êÜðïéá âëáâåñÞ åðßäñáóç óôïí 

Üíèñùðï ðÝñá áðü ôéò ãíùóôÝò åðéäñÜóåéò ðïõ 

áíáöÝñèçêáí ðáñáðÜíù. Áðü ôá ðåéñÜìáôá óå 

æþá Þ áðü ôéò êõôôáñéêÝò êáé ìïñéáêÝò ìåëÝôåò 

äåí Ý÷åé ðñïêýøåé êÜðïéïò áðïäåêôüò âéïëïãéêüò 

ìç÷áíéóìüò êáñêéíïãåíåôéêÞò åðßäñáóçò ôùí 

çëåêôñéêþí êáé ìáãíçôéêþí ðåäßùí ELF.

ÅðéäçìéïëïãéêÝò ìåëÝôåò 

Óôéò åðéäçìéïëïãéêÝò Ýñåõíåò ìåëåôÜôáé ç Ýêèåóç óå 

ìáãíçôéêÜ ðåäßá áíèñþðùí ðïõ Ý÷ïõí áóèåíÞóåé ìå 

êÜðïéá óõãêåêñéìÝíç áóèÝíåéá êáé óõãêñßíåôáé ìå 

ôçí Ýêèåóç åêåßíùí ðïõ äåí Ý÷ïõí áóèåíÞóåé áðü 

ôçí áóèÝíåéá áõôÞ. Ïé Ýñåõíåò áõôÝò, óôï óýíïëü 

ôïõò, Ýäåéîáí üôé äåí õðÜñ÷åé óýíäåóç ôçò Ýêèåóçò 

óå çëåêôñéêÜ êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá ELF êáé ôçí 

ðñüêëçóç ìáêñï÷ñüíéùí âéïëïãéêþí åðéäñÜóåùí 
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Ç ôéìÞ ôùí 0,4ìÔ åßíáé üñéï ðñïóôáóßáò;

Ç ôéìÞ ôùí 0,4ìÔ ðñïÝêõøå óôéò åðéäçìéïëïãéêÝò 

Ýñåõíåò ùò ìÝóç ôéìÞ Ýêèåóçò ôùí ðáéäéþí óôçí 

äéÜñêåéá åíüò 24þñïõ. Ëüãù ôçò êáôáíïìÞò ôùí 

ðåäßùí óôï ÷þñï êáé ôçò ÷ñïíéêÞò äéáêýìáíóÞò 

ôïõò, åßíáé ðïëý åýêïëï íá âñåèïýí óçìåßá 

ïðïõäÞðïôå ìå ìáãíçôéêÜ ðåäßá ìåãáëýôåñá áðü 

0,4ìÔ. Ôá 0,4ìÔ äåí áðïôåëïýí, äçëáäÞ, êÜðïéï 

êáôþöëé Þ üñéï ãéá ôï ìáãíçôéêü ðåäßï, áöïý 

áêüìá êáé óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ç ìÝóç ôéìÞ ôçò 

Ýêèåóçò åßíáé ðïëý ìéêñüôåñç áðü 0,4ìÔ õðÜñ÷ïõí 

áñêåôÝò óôéãìÝò óôçí äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò ðïõ ç 

Ýêèåóç åßíáé ìåãáëýôåñç áðü 0,4ìÔ. 

Ôáîéíüìçóç êáôÜ IARC

Ç ÄéåèíÞò ÅðéôñïðÞ ¸ñåõíáò ãéá ôïí Êáñêßíï 

(IARC), ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Õãåßáò 

Ý÷åé ïñßóåé Ýíá óýóôçìá ôáîéíüìçóçò ôùí 

÷çìéêþí êáé öõóéêþí ðáñáãüíôùí ùò ðñïò 

ôçí êáñêéíïãåííçôéêüôçôÜ ôïõò. Ôïí Éïýíéï ôïõ 

2001 åîÝôáóå ôá óôáôéêÜ êáé ôá ELF çëåêôñéêÜ 

êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá êáé êáôÝëçîå üôé ôá ELF 

ìáãíçôéêÜ ðåäßá êáôáôÜóóïíôáé 

Áí ç ó÷Ýóç Þôáí áéôéáôÞ ôé èá 

óÞìáéíå ãéá ôçí ÅëëÜäá;

Ç ðáéäéêÞ ëåõ÷áéìßá åßíáé ìéá 

óðÜíéá áóèÝíåéá. Åôçóßùò 

åìöáíßæïíôáé ðåñßðïõ 4 íÝåò 

ðåñéðôþóåéò ðáéäéêÞò ëåõ÷áéìßáò 

áíÜ 100.000 ðáéäéÜ. Áêüìá êáé 

áí õðïèÝóïõìå üôé ôá ìáãíçôéêÜ 

ðåäßá ìå ìÝóç ôéìÞ ðÜíù áðü 0,4ìÔ 

ðñïêáëïýóáí ìå âåâáéüôçôá ôïí 

äéðëáóéáóìü ôùí êñïõóìÜôùí, 

áõôü óå ìéá ÷þñá óáí ôçí ÅëëÜäá 

óçìáßíåé üôé èá êáôáãñáöüôáí 

ðåñßðïõ Ýíá åðéðëÝïí íÝï êñïýóìá 

êÜèå äýï ÷ñüíéá.



15

óôçí êáôçãïñßá 2Â, ùò “åíäå÷ïìÝíùò 

êáñêéíïãåíÞ” (possibly carcinogenic) ãéá 

ðñüêëçóç ðáéäéêÞò ëåõ÷áéìßáò. Ôá óôáôéêÜ 

êáé ELF çëåêôñéêÜ ðåäßá, êáèþò êáé ôá 

óôáôéêÜ ìáãíçôéêÜ ðåäßá êáôáôÜ÷èçêáí óôçí 

êáôçãïñßá 3, ùò “áôáîéíüìçôá” ùò ðñïò ôçí 

êáñêéíïãåííçôéêüôçôá. Ôá ELF ìáãíçôéêÜ 

ðåäßá ôáîéíïìÞèçêáí áðü ôçí IARC óôçí 

êáôçãïñßá “åíäå÷ïìÝíùò êáñêéíïãåíÞ” 

âÜóåé ôùí “ðåñéïñéóìÝíùí” óôïé÷åßùí áðü ôéò 

åðéäçìéïëïãéêÝò ìåëÝôåò ðïõ áöïñïýí ôçí 

ðáéäéêÞ ëåõ÷áéìßá. Ôá åðéäçìéïëïãéêÜ óôïé÷åßá 

ðïõ áöïñïýí ôïõò õðüëïéðïõò êáñêßíïõò, êáèþò 

êáé áõôÜ áðü ôéò åñãáóôçñéáêÝò ìåëÝôåò óå 

ðåéñáìáôüæùá, éóôïýò êáé êýôôáñá èåùñÞèçêáí 

“áíåðáñêÞ” êáé Ýôóé ôá ELF ìáãíçôéêÜ ðåäßá 

äåí êáôáôÜ÷èçêáí óôéò êáôçãïñßåò ôùí ðéï 

åðéêéíäýíùí ðáñáãüíôùí ùò “êáñêéíïãåíÞ” (car-

cinogenic) Þ “ðéèáíþò êáñêéíïãåíÞ” (probably 

carcinogenic).
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1⁄4ñéá Ýêèåóçò

YðÜñ÷ïõí üñéá ãéá ôçí áóöáëÞ Ýêèåóç óå 

çëåêôñéêÜ êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá;

Ç ÄéåèíÞò ÅðéôñïðÞ Ðñïóôáóßáò áðü Ìç 

Éïíôßæïõóåò Áêôéíïâïëßåò, (ICNIRP), åîÝäùóå 

ôï 1998 êáôåõèõíôÞñéåò ãñáììÝò ãéá ôçí 

Ýêèåóç ôùí áíèñþðùí. Ïé êáôåõèõíôÞñéåò 

áõôÝò ãñáììÝò âáóßæïíôáé óôéò áðïäåäåéãìÝíåò 

åðéäñÜóåéò ôùí çëåêôñéêþí êáé ìáãíçôéêþí 

ðåäßùí óôïí Üíèñùðï. Óå ó÷Ýóç ìå ôéò 

ìáêñï÷ñüíéåò êáé áâÝâáéåò åðéäñÜóåéò ôùí 

ìáãíçôéêþí ðåäßùí ðïõ ðñïáíáöÝñèçêáí, 

åöüóïí äåí õðÜñ÷åé ãíùóôüò ìç÷áíéóìüò 

äçìéïõñãßáò ôïõò, åßíáé áäýíáôï íá êáèïñéóôïýí 

üñéá âÜóåé áõôþí.

Ïé êáôåõèõíôÞñéåò ãñáììÝò ôçò ICNIRP 

áðïôåëïýíôáé áðü âáóéêïýò ðåñéïñéóìïýò êáé 

åðßðåäá áíáöïñÜò.

ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñåôáé üôé õðÜñ÷ïõí 

ðïëëïß áêüìá ðáñÜãïíôåò ðïõ Ý÷ïõí 

ôáîéíïìçèåß áðü ôçí IARC óôçí ßäéá 

êáôçãïñßá ìå ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá ELF. 

Ïé ãíùóôüôåñïé åî áõôþí åßíáé ï êáöÝò, 

ôá êáõóáÝñéá âåíæéíïêéíçôÞñùí êáé ôá 

ëá÷áíéêÜ ðïõ óõíôçñïýíôáé óôçí Üëìç.

Ôáîéíüìçóç ÐáñÜãïíôáò

ÊáñêéíïãåíÞò ãéá ôïõò 
áíèñþðïõò (óõíÞèùò 
âÜóåé éó÷õñþí åíäåßîåùí 
êáñêéíïãåíçôéêüôçôáò óôïõò 
áíèñþðïõò)

áìßáíôïò, áÝñéï 
ìïõóôÜñäáò, êáðíüò, 
áêôéíïâïëßá ãÜìá

Ðéèáíþò êáñêéíïãåíÞò 
ãéá ôïõò áíèñþðïõò 
(óõíÞèùò âÜóåé 
éó÷õñþí åíäåßîåùí 
êáñêéíïãåíçôéêüôçôáò óôá 
ðåéñáìáôüæùá)

êáõóáÝñéá 
ðåôñåëáéïêéíçôÞñùí, 
ëÜìðåò ìáõñßóìáôïò, 
õðåñéþäçò áêôéíïâïëßá, 
öïñìáëäåàäç

Åíäå÷ïìÝíùò 
êáñêéíïãåíÞò ãéá ôïõò 
áíèñþðïõò (óõíÞèùò 
âÜóåé åíäåßîåùí óôïõò 
áíèñþðïõò ðïõ èåùñïýíôáé 
áîéüðéóôåò, áëëÜ äåí 
áðïêëåßïíôáé êáé Üëëåò 
åñìçíåßåò ãéá áõôÝò)

ÊáöÝò, ëá÷áíéêÜ 
óôçí Üëìç, 
óôõñÝíéï, êáõóáÝñéá 
âåíæéíïêéíçôÞñùí, áÝñéá 
óõãêüëëçóçò, ELF 
ìáãíçôéêÜ ðåäßá
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• Ïé âáóéêïß ðåñéïñéóìïß áöïñïýí ôï åðáãüìåíï 

ñåýìá óôï åóùôåñéêü ôïõ áíèñþðïõ êáé 

ðñïêýðôïõí áðü ôéò ôéìÝò êáôùöëßïõ ðïõ 

ðñïêáëïýí äõóìåíåßò âéïëïãéêÝò åðéäñÜóåéò. 

ÌÜëéóôá, Ý÷ïõí ïñéóôåß ëáìâÜíïíôáò õðüøç 

ìåãÜëïõò óõíôåëåóôÝò áóöáëåßáò. Ãéá ôïí ãåíéêü 

ðëçèõóìü ïé âáóéêïß ðåñéïñéóìïß Ý÷ïõí ïñéóôåß 

50 öïñÝò ÷áìçëüôåñá áðü ôéò ôéìÝò óôéò ïðïßåò 

ðñïêýðôïõí ïé äõóìåíåßò åðéäñÜóåéò. Ãéá ôçí 

ðñïóôáóßá ôïõ êïéíïý ï âáóéêüò ðåñéïñéóìüò 

ôçò ðõêíüôçôáò ôïõ åðáãüìåíïõ ñåýìáôïò óôï 

áíèñþðéíï óþìá ïñßóôçêå óå 2 mA/m2 ãéá ôçí 

óõ÷íüôçôá ôùí 50Hz.

• Ôá åðßðåäá áíáöïñÜò åßíáé ôá ìåôñïýìåíá 

ìåãÝèç ôïõ çëåêôñéêïý êáé ìáãíçôéêïý 

ðåäßïõ êáé ðñïêýðôïõí áðü ôïõò âáóéêïýò 

ðåñéïñéóìïýò èåùñþíôáò ôéò äõóìåíÝóôåñåò 

óõíèÞêåò óýæåõîçò ôùí ðåäßùí ìå ôï óþìá. 

Ç ÷ñÞóç ôùí åðéðÝäùí áíáöïñÜò åéóÜãåé, 

äçëáäÞ, óôçí ðñÜîç Ýíáí åðéðëÝïí óõíôåëåóôÞ 

áóöáëåßáò.
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Ïé ôéìÝò ãéá ôïí ãåíéêü ðëçèõóìü åßíáé áñêåôÜ 

ìéêñüôåñåò áðü áõôÝò ãéá ôïõò åðáããåëìáôéêÜ 

áðáó÷ïëïýìåíïõò, ëáìâÜíïíôáò õðüøç üôé óôï 

ãåíéêü ðëçèõóìü åíôÜóóïíôáé Üôïìá ìå éäéáßôåñåò 

åõáéóèçóßåò, üðùò çëéêéùìÝíïé, ìéêñÜ ðáéäéÜ, 

ðÜó÷ïíôåò áðü áóèÝíåéåò êëð. 

Ôé óõìâáßíåé óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç;

Ôï 1999 ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò 

åîÝäùóå ôç Óýóôáóç “ó÷åôéêÜ ìå ôïí ðåñéïñéóìü 

ôçò Ýêèåóçò ôïõ êïéíïý óå çëåêôñïìáãíçôéêÜ 

ðåäßá 0 Hz - 300 GHz” (L199, 1999/519/EC). Ç 

Óýóôáóç áõôÞ ðñïôåßíåé ôéò ßäéåò ïñéáêÝò ôéìÝò ìå 

áõôÝò óôéò êáôåõèõíôÞñéåò ãñáììÝò ôçò ICNIRP ãéá 

ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ãåíéêïý ðëçèõóìïý. 

Ôï 2004 ç Å.Å. åîÝäùóå ôçí Ïäçãßá (2004/40/

EC) “ðåñß ôùí åëÜ÷éóôùí ðñïäéáãñáöþí õãåßáò 

êáé áóöÜëåéáò üóïí áöïñÜ óôçí Ýêèåóç ôùí 

åñãáæïìÝíùí óå êéíäýíïõò ðñïåñ÷üìåíïõò áðü 

öõóéêïýò ðáñÜãïíôåò (çëåêôñïìáãíçôéêÜ ðåäßá)”. 

Óôçí Ïäçãßá áõôÞ õéïèåôïýíôáé ôá üñéá ôçò ICNIRP 

ãéá ôçí åðáããåëìáôéêÞ áðáó÷üëçóç. 

Ôé üñéá éó÷ýïõí óôç ÷þñá ìáò;

Óôç ÷þñá ìáò Ý÷åé åêäïèåß ç ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ 

Áðüöáóç õð’ áñéèìüí 3060 (ÖÏÑ) 238 (ÖÅÊ 

512/Â´/25-04-2002) ìå èÝìá “ÌÝôñá ðñïöýëáîçò 

ôïõ êïéíïý áðü ôçí ëåéôïõñãßá äéáôÜîåùí 

åêðïìðÞò çëåêôñïìáãíçôéêþí ðåäßùí ÷áìçëþí 

óõ÷íïôÞôùí”. Ó’áõôÞí ðñïóäéïñßæïíôáé ôá åðßðåäá 

áíáöïñÜò êáé ïé âáóéêïß ðåñéïñéóìïß ãéá ôçí 

ðñïóôáóßá ôïõ êïéíïý áðü óôáôéêÜ êáé çëåêôñéêÜ 

êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá åîáéñåôéêÜ ÷áìçëÞò 

óõ÷íüôçôáò üðùò áêñéâþò áõôÜ êáèïñßóôçêáí 

óôç ó÷åôéêÞ Óýóôáóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

 ÅÐÉÐÅÄÁ ÁÍÁÖÏÑÁÓ ÃÅÍÉÊÏÓ ÐËÇÈÕÓÌÏÓ

ÌáãíçôéêÞ 
ÅðáãùãÞ (Â)

100 µT

¸íôáóç Çëåêôñéêïý 
 ðåäßïõ (Å)

5 kV/m

1⁄4ñéá áóöáëïýò Ýêèåóçò ãéá ôçí óõ÷íüôçôá ôùí 50Hz óôçí ÅëëçíéêÞ 
íïìïèåóßá
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ÐÇÃÅÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÊÁÉ 
ÌÁÃÍÇÔÉÊÙÍ ÐÅÄÉÙÍ ÓÔÏ 
ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÌÁÓ

ÇëåêôñéêÝò ÓõóêåõÝò

1⁄4ôáí ïé çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò ëåéôïõñãïýí, 

ðáñÜãïõí ìáãíçôéêÜ ðåäßá óôï ðåñéâÜëëïí ôïõò. 

Ôá ðåäßá áõôÜ åîáóèåíïýí ôÜ÷éóôá êáèþò 

áõîÜíåôáé ç áðüóôáóç áðü ôçí óõóêåõÞ êáé Ýôóé 

åßíáé Üîéá ëüãïõ ìüíï óå áðïóôÜóåéò áñêåôÜ 

ìéêñüôåñåò áðü Ýíá ìÝôñï. Ôï ðåäßï óå åðáöÞ 

ìå ôçí óõóêåõÞ ìðïñåß íá åßíáé ðïëý ìåãÜëï, 

áíåñ÷üìåíï ìÝ÷ñé åêáôïíôÜäåò ìÔ. ÊáôÜ êáíüíá 

üìùò, ç Ýêèåóç ôùí áíèñþðùí ëáìâÜíåé ÷þñá 

óå áðïóôÜóåéò ðïëý ìåãáëýôåñåò, ðëçí ìåñéêþí 

óõóêåõþí ðïõ êáôÜ ôç ÷ñÞóç ôïõò âñéóêüìáóôå 

áíáðüöåõêôá êïíôÜ ôïõò, ð.÷. ïé çëåêôñéêÝò 

îõñéóôéêÝò ìç÷áíÝò êáé ôá óåóïõÜñ ãéá ôá ìáëëéÜ. 

Ïé Üíèñùðïé üìùò äåí ÷ñçóéìïðïéïýí ôÝôïéåò 

óõóêåõÝò ãéá ðïëý þñá êáèçìåñéíÜ êáé Ýôóé ç 

18

> 1ìÔ

0,3 - 1ìÔ

0,1ìÔ - 0,3ìÔ

< 0,1ìÔ

Õ/Ä Õ/Ä

WC

Õ/Ä

Óáëüíé

Êïõæßíá
TV

ÑÜäéï

Ðë. Ñïý÷ùí

Øõãåßï

Çë. Êïõæßíá

ÊáöåôéÝñá

èåñìïóßöùíáò

çë
.ð

ßí
áê

áò

TV
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ÔõðéêÜ åðßðåäá ìáãíçôéêïý ðåäßïõ áðü êïéíÝò çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò ðïõ óõíäÝïíôáé óôï çëåêôñéêü äßêôõï*

ÓÕÓÊÅÕÇ ÓÅ ÁÐÏÓÔÁÓÇ 3 cm (ìÔ) ÓÅ ÁÐÏÓÔÁÓÇ 30 cm (ìÔ) ÓÅ ÁÐÏÓÔÁÓÇ 1m (ìÔ)

ÎõñéóôéêÞ ìç÷áíÞ 10 - 900 0,05 - 9 0,01 - 0,2

ÓåóïõÜñ Ìáëëéþí 8 - 800 0,01 - 7 0,01 - 0,03

ËáìðôÞñáò öèïñéóìïý 40 - 400 0,5 - 2 0,02 - 0,25

ÇëåêôñéêÞ êïõæßíá 1 - 50 0,15 - 0,5 0,01 - 0,04

Öïýñíïò ìéêñïêõìÜôùí 5 - 100 0,4 - 8 0,15 - 0,5

Øõãåßï 0,5 - 1,7 0,01 - 0,3 0,01 - 0,05

ÐëõíôÞñéï ñïý÷ùí 0,8 - 40 0,15 - 3 0,01 - 0,15

ÐëõíôÞñéï ðéÜôùí 1 - 15 0,2 - 2 0,07 - 0,3

Çëåêôñéêü óßäåñï 3 - 30 0,14 - 0,3 0,01 - 0,03

ÇëåêôñéêÞ óêïýðá 60 - 500 0,8 - 12 0,08 - 0,8

Öïñçôü ñáäéüöùíï 1 - 15 0,4 - 1,5 0,01 - 0,1

Ôçëåüñáóç 2 - 80 0,04 - 8 0,01 - 0,9

ÂéíôåïêÜìåñá 0,6 - 20 0,7 - 2,5 0,01 - 0,03

Öùôïôõðéêü 0,6 - 40 0,1 - 2,7 0,01 - 0,3

ÓõóêåõÞ FAX 0,4 - 1,5 0,01 - 0,2 0,01 - 0,02

Ïèüíç ÕðïëïãéóôÞ 1 - 60 0,02 - 5 0,01 - 0,6

Çëåêôñéêü ôñõðÜíé 4 - 200 0,2 - 3,3 0,01 - 0,8

* ïé áíáöåñüìåíåò ôéìÝò áíáãñÜöïíôáé óôçí äéåèíÞ âéâëéïãñáößá êáé Ý÷ïõí åðéâåâáéùèåß áðü ìåôñÞóåéò ôïõ Ãñáöåßïõ Ìç Éïíôéæïõóþí Áêôéíïâïëéþí 
ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðéôñïðÞò ÁôïìéêÞò ÅíÝñãåéáò.
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÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ôçò Ýêèåóçò åßíáé ðåñéïñéóìÝíç. 

Åðßóçò, áöåíüò ç Ýêèåóç áðü ôéò óõóêåõÝò áõôÝò 

åóôéÜæåôáé ôïðéêÜ óå ìéá ðïëý ìéêñÞ ðåñéï÷Þ ôïõ 

óþìáôïò, áöåôÝñïõ ç óýæåõîç ôïõ ðåäßïõ ìå ôï 

óþìá åßíáé åîáéñåôéêÜ áóèåíÞò. ËáìâÜíïíôáò 

ëïéðüí õðüøç ôéò åéäéêÝò áõôÝò óõíèÞêåò 

Ýêèåóçò, óôçí óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí 

ðåñéðôþóåùí, äåí åßíáé äõíáôüí íá îåðåñáóôïýí 

ïé âáóéêïß ðåñéïñéóìïß ôïðéêÞò Ýêèåóçò, áí 

êáé ìðïñåß íá õðÜñ÷åé õðÝñâáóç ôùí åðéðÝäùí 

áíáöïñÜò ðïõ áíáöÝñèçêáí.

Ðáñáôçñþíôáò ôéò ôéìÝò ôïõ ðßíáêá, âëÝðïõìå 

üôé óå üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò ôï ìáãíçôéêü ðåäßï 

Þäç óå áðüóôáóç 30cm åßíáé ðïëý ìéêñüôåñï 

áðü ôï åðßðåäï áíáöïñÜò ôùí 100ìÔ ðïõ èÝôåé ç 

ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ç ÅëëçíéêÞ íïìïèåóßá ãéá 

ôçí óõ÷íüôçôá ôùí 50Hz (óõ÷íüôçôá ëåéôïõñãßáò 

ôïõ óõóôÞìáôïò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò óôç

÷þñá ìáò).

Ïé çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò ðáñÜãïõí, åðßóçò, êáé 

êÜðïéåò ôéìÝò çëåêôñéêïý ðåäßïõ óôï ðåñéâÜëëïí 

ôïõò, åöüóïí âñßóêïíôáé õðü ôÜóç, üôáí äçëáäÞ 

åßíáé óôçí ðñßæá. Ïé ôéìÝò áõôÝò (ôçò ôÜîçò ôùí 

10V/m) åßíáé åîáéñåôéêÜ ÷áìçëÝò óå ó÷Ýóç ìå ôá 

üñéá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ôçò ÅëëçíéêÞò 

íïìïèåóßáò (5000V/m).

ÅóùôåñéêÝò êáëùäéþóåéò

Ïé êáëùäéþóåéò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí 

ôñïöïäüôçóç ôùí óõóêåõþí äçìéïõñãïýí êáé 

áõôÝò óôï ðåñéâÜëëïí ôïõò ìáãíçôéêÜ êõñßùò 

ðåäßá ðïõ ïöåßëïíôáé óôï çëåêôñéêü ôïõò ñåýìá. 

Óôéò åãêáôáóôÜóåéò ðïõ ëåéôïõñãïýí óýìöùíá 

ìå ôïõò êáíïíéóìïýò çëåêôñéêþí åãêáôáóôÜóåùí 

ôá ñåýìáôá ôùí áãùãþí ôùí êáëùäéþóåùí 

äçìéïõñãïýí ìáãíçôéêÜ ðåäßá ðïõ óå ìåãÜëï 

âáèìü áëëçëïáíáéñïýíôáé. Óå óðÜíéåò ðåñéðôþóåéò 

åãêáôáóôÜóåùí ðïõ äåí ðëçñïýí ôïõò üñïõò ôùí 

êáíïíéóìþí åßíáé äõíáôüí, ëüãù ëáíèáóìÝíçò 

óõíäåóìïëïãßáò Þ ëüãù ýðáñîçò äéáññïþí, íá 



21

åìöáíéóôïýí ìåãÜëá åðßðåäá ìáãíçôéêþí 

ðåäßùí óôï ðåñéâÜëëïí ôùí êáëùäéþóåùí. Ç 

åìöÜíéóç ìåãÜëùí ìáãíçôéêþí ðåäßùí áðü ôéò 

çëåêôñéêÝò êáëùäéþóåéò åßíáé, äçëáäÞ, óýìðôùìá 

ëáíèáóìÝíçò çëåêôñïëïãéêÞò åãêáôÜóôáóçò 

ðïõ åíäå÷ïìÝíùò íá õðïêñýðôåé êáé êéíäýíïõò 

çëåêôñïðëçîßáò óôïõò ÷ñÞóôåò ôçò åãêáôÜóôáóçò.

Ëßãá ëüãéá ãéá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ 

Åëëçíéêïý óõóôÞìáôïò çëåêôñéêÞò 

åíÝñãåéáò

Ç çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá ðáñÜãåôáé óôïõò óôáèìïýò 

çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò ðïõ âñßóêïíôáé óå 

äéÜöïñá óçìåßá ôçò ÷þñáò. Ïé óôáèìïß ðïõ 

÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôç ÷þñá ìáò åßíáé êõñßùò 

èåñìïçëåêôñéêïß (êáýóç õëéêþí, üðùò ï 

ëéãíßôçò, ôï ðåôñÝëáéï êáé ôï öõóéêü áÝñéï) êáé 

õäñïçëåêôñéêïß (åíÝñãåéá áðü ôéò õäáôïðôþóåéò). 

¸íá ìéêñü ðïóïóôü ôçò óõíïëéêÜ ðáñáãüìåíçò 

åíÝñãåéáò ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí åêìåôÜëëåõóç Þðéùí 

ìïñöþí åíÝñãåéáò (ð.÷. óôá áéïëéêÜ ðÜñêá). 

Ç çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá ìåôáöÝñåôáé óôç óõíÝ÷åéá 

áðü ôïõò óôáèìïýò ðáñáãùãÞò óôá êÝíôñá 

êáôáíÜëùóçò (ìåãÜëá áóôéêÜ êÝíôñá) ìÝóù ôùí 

ãñáììþí õøçëÞò (150kV) êáé õðåñõøçëÞò ôÜóçò 

(400kV). Ïé ãñáììÝò áõôÝò åðéôñÝðïõí: á) íá 

óõíå÷ßæåé íá ðáñÝ÷åôáé çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá áêüìá 

êáé áí ðáñïõóéáóôåß êÜðïéá âëÜâç, 
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â) ôçí åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò ìå ôç ëåéôïõñãßá 

ìüíï ôùí ðéï ïéêïíïìéêþí óôáèìþí êáé ã) ôç 

äéáóýíäåóç ìå ôá ãåéôïíéêÜ êñÜôç. 

Óôç óõíÝ÷åéá, ç çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá äéáíÝìåôáé 

óôïõò êáôÜ ôüðïõò êáôáíáëùôÝò. Ïé ðåñéóóüôåñïé 

êáôáíáëùôÝò ôñïöïäïôïýíôáé ìå ìïíïöáóéêÝò 

ðáñï÷Ýò ÷áìçëÞò ôÜóçò (220V), Üëëïé üìùò 

ðïõ Ý÷ïõí êÜðùò ìåãáëýôåñåò áíÜãêåò, 

ôñïöïäïôïýíôáé ìå ôñéöáóéêÝò ðáñï÷Ýò (380V). 

Óå áñêåôÝò ðåñéðôþóåéò, üðùò âéïôå÷íßåò, ìåãÜëá 

îåíïäï÷åßá êëð. ïé êáôáíáëùôÝò ôñïöïäïôïýíôáé 

ìå ìÝóç ôÜóç (20kV) êáé óå óðáíéüôåñåò, üðùò 

ìåãÜëá åñãïóôÜóéá, ìå õøçëÞ ôÜóç (150kV). 

Ãéá ôïí õðïâéâáóìü ôùí åðéðÝäùí ôùí ôÜóåùí 

áðü ôçí õðåñõøçëÞ ôÜóç Ýùò ôçí ÷áìçëÞ 

÷ñçóéìïðïéïýíôáé åéäéêÝò óõóêåõÝò ðïõ 

ïíïìÜæïíôáé ìåôáó÷çìáôéóôÝò. Ç üëç åãêáôÜóôáóç 

ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôïí ìåôáó÷çìáôéóôÞ êáé ôéò ðÝñéî 

áõôïý óõíäÝóåéò, ôïõò äéáêüðôåò, ôá óôïé÷åßá 

ðñïóôáóßáò áðü âñá÷õêõêëþìáôá, õðåñöüñôéóç 

ê.ë.ð, ïíïìÜæåôáé õðïóôáèìüò. 

ÅñãïóôÜóéï ÐáñáãùãÞò 
ÇëåêôñéêÞò ÅíÝñãåéáò

ÃñáììÞ 400KV 
(ÕðåñõøçëÞ ÔÜóç)

ÊÕÔ (ÊÝíôñï 
ÕðåñõøçëÞò ÔÜóçò)

ÃñáììÞ 150KV 
(ÕøçëÞ ÔÜóç)

ÊáôáíáëùôÞò 
ÕøçëÞò ÔÜóçò

ÊáôáíáëùôÞò 
ÌÝóçò ÔÜóçò

Õðïóôáèìïß 
ÕøçëÞò ÔÜóçò ÃñáììÞ 20KV 

(ÌÝóç ÔÜóç)

Õðïóôáèìüò 
ÄéáíïìÞò

ÃñáììÞ 380V 
(×áìçëÞ ÔÜóç)

ÊáôáíáëùôÝò 
×áìçëÞò ÔÜóçò
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Äßêôõï äéáíïìÞò ÷áìçëÞò ôÜóçò

Ôá óðßôéá ìáò ôñïöïäïôïýíôáé áðü ãñáììÝò 

÷áìçëÞò ôÜóçò (220V/380V), ïé ïðïßåò ìðïñåß íá 

åßíáé åíáÝñéåò ãñáììÝò, åíáÝñéá óõíåóôñáìÝíá 

êáëþäéá, õðüãåéá êáëþäéá êáé åðéôïß÷éá 

êáëþäéá. 1⁄4ëåò áõôÝò ïé ãñáììÝò äçìéïõñãïýí 

óôï ðåñéâÜëëïí ôïõò ìáãíçôéêÜ êõñßùò ðåäßá. 

Ôá çëåêôñéêÜ ðåäßá åßíáé ðïëý ìéêñÜ ëüãù 

ôçò ÷áìçëÞò ôÜóçò. Ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá ðïõ 

äçìéïõñãïýíôáé áðü ôéò ãñáììÝò áõôÝò áíÝñ÷ïíôáé 

óå ëßãá ìÔ êïíôÜ óôïõò áãùãïýò êáé åîáóèåíïýí 

óå áìåëçôÝá åðßðåäá óå ëßãá ìÝôñá áðü ôçí 

ãñáììÞ. Óôçí ðåñßðôùóç üìùò ðïõ õðÜñ÷åé ôÝôïéá 

áóõììåôñßá óôá ñåýìáôá ôùí áãùãþí ðïõ ïäçãåß 

óôçí áíÜðôõîç ñåõìÜôùí åðéóôñïöÞò, ð.÷. ñåýìáôá 

óå ãåéùìÝíá áíôéêåßìåíá (ìåôáëëéêïß óùëÞíåò, 

ìåôáëëéêïß öñÜ÷ôåò, óéäçñïäñïìéêÝò ñÜãåò êëð) 

äçìéïõñãïýíôáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá ðïõ åîáóèåíïýí 

ó÷åôéêÜ áñãÜ ìå ôçí áðüóôáóç áðü ôçí ãñáììÞ.

Äßêôõï äéáíïìÞò ìÝóçò ôÜóçò

ÔìÞìá ôïõ äéêôýïõ äéáíïìÞò åßíáé êáé ïé ãñáììÝò 

ìÝóçò ôÜóçò (20kV), ïé ïðïßåò ôñïöïäïôïýí ôéò 

ãñáììÝò ÷áìçëÞò ôÜóçò ìÝóù ôùí õðïóôáèìþí 

äéáíïìÞò, ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí ìåôáó÷çìáôéóôÝò 

ìÝóçò ðñïò ÷áìçëÞ ôÜóç. Ïé ãñáììÝò ìÝóçò ôÜóçò 

ìðïñåß íá åßíáé åíáÝñéåò Þ õðüãåéá êáëþäéá. Ïé 

åíáÝñéåò ãñáììÝò äçìéïõñãïýí ôüóï çëåêôñéêÜ 

üóï êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá, åíþ ôá õðüãåéá êáëþäéá 

ìüíï ìáãíçôéêÜ ðåäßá. 

Ëüãù ôçò çëåêôñéêÞò óõíäåóìïëïãßáò ôïõò, ïé 

ãñáììÝò áõôÝò äåí åìöáíßæïõí ôéò áóõììåôñßåò 

óôá ñåýìáôá ðïõ áíáöÝñèçêáí ãéá ôéò ãñáììÝò 

÷áìçëÞò ôÜóçò.
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Õðïóôáèìïß äéáíïìÞò

Ïé õðïóôáèìïß äéáíïìÞò åßíáé ðïëý óõíçèéóìÝíá 

óôïé÷åßá ôïõ äéêôýïõ, áöïý áíôéóôïé÷åß Ýíáò 

áíÜ ìåñéêÝò äåêÜäåò Þ åêáôïíôÜäåò êáôïéêßåò. 

Ôïðïèåôïýíôáé êáôÜ ôçí óõíÞèç ðñáêôéêÞ åíáåñßùò 

ðÜíù óå êáôáóêåõÝò ðïõ áðïôåëïýíôáé áðü äýï 

êïëþíåò Þ óå åóùôåñéêïýò ÷þñïõò óôá õðüãåéá 

ìåãÜëùí êôéñßùí. ÐñáêôéêÜ óôï ðåñéâÜëëïí 

ôùí õðïóôáèìþí äéáíïìÞò ôá çëåêôñéêÜ êáé ôá 

ìáãíçôéêÜ ðåäßá äçìéïõñãïýíôáé áðü ôéò ãñáììÝò 

ìÝóçò êáé ÷áìçëÞò ôÜóçò ðïõ óõíäÝïíôáé óå 

áõôïýò êáé ü÷é áðü ôïí ìåôáó÷çìáôéóôÞ.

ÅðåéäÞ ïé ãñáììÝò ÷áìçëÞò ôÜóçò ôñïöïäïôïýíôáé 

áðü ôïõò õðïóôáèìïýò áõôïýò åßíáé áíáìåíüìåíï 

ôï ñåýìá ôïõò íá åßíáé ìåãáëýôåñï êïíôÜ óôïí 

õðïóôáèìü áðü üôé ìáêñéÜ áðü áõôüí, üðïõ 

èá Ý÷ïõí õðÜñîåé áñêåôÝò ðáñï÷åôåýóåéò. Óôï 

ðåñéâÜëëïí ôùí õðïóôáèìþí áíáðôýóóïíôáé 

ìáãíçôéêÜ ðåäßá ôçò ôÜîçò ôùí ìåñéêþí ìÔ óå 



24 25

óçìåßá ðïõ âñßóêïíôáé êïíôÜ óôïõò áãùãïýò 

(ëéãüôåñï áðü Ýíá Þ äýï ìÝôñá) êáé åîáóèåíïýí óå 

ðïëý ÷áìçëüôåñá åðßðåäá ìåñéêÜ ìÝôñá ðéï ìáêñéÜ. 

ÃñáììÝò ìåôáöïñÜò 

çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò

Ìå ôïí üñï ãñáììÝò ìåôáöïñÜò çëåêôñéêÞò 

åíÝñãåéáò åííïïýìå ôéò åíáÝñéåò ãñáììÝò õøçëÞò 

ôÜóçò (óõíÞèùò 150kV, áí êáé õðÜñ÷ïõí êáé 

ãñáììÝò 66kV) êáé õðåñõøçëÞò ôÜóçò (400kV), 

êáèþò êáé ôéò õðüãåéåò ãñáììÝò õøçëÞò ôÜóçò. 

Ïé ãñáììÝò áõôÝò ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò ãñáììÝò 

áðëïý Þ äéðëïý êõêëþìáôïò áíÜëïãá ìå ôï áí 

öÝñïõí Ýíá Þ äýï ôñéöáóéêÜ êõêëþìáôá. Óôçí 

ÅëëÜäá õðÜñ÷ïõí ðåñßðïõ 10000km åíáÝñéùí 

ãñáììþí õøçëÞò êáé õðåñõøçëÞò ôÜóçò óå üëç ôçí 

åðéêñÜôåéá, êáèþò êáé 200km õðüãåéùí ãñáììþí 

õøçëÞò ôÜóçò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé êõñßùò ãéá 

ôçí ìåôáöïñÜ çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò åíôüò ôùí 

êáôïéêçìÝíùí ðåñéï÷þí. 

Ðùò ðáñÜãïíôáé ôá ðåäßá 

áðü ôéò ãñáììÝò;

Ôá çëåêôñéêÜ êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá ðïõ äçìéïõñãåß 

ç ãñáììÞ ïöåßëïíôáé óôïõò ñåõìáôïöüñïõò 

áãùãïýò ôçò êáé ìåéþíïíôáé ìå ôçí áýîçóç ôçò 

áðüóôáóçò áðü áõôïýò. Êáô’ áõôüí ôïí ôñüðï ïé 

ìÝãéóôåò ôéìÝò ôùí çëåêôñéêþí êáé ìáãíçôéêþí 

ðåäßùí óôéò åíáÝñéåò ãñáììÝò åìöáíßæïíôáé 

áêñéâþò êÜôù áðü ôïõò áãùãïýò. 

Ðïéåò åßíáé ïé óôÜèìåò ðåäßùí óôï 

ðåñéâÜëëïí ìéáò ãñáììÞò ìåôáöïñÜò;

Ôï ìÝãåèïò ôïõ äçìéïõñãïýìåíïõ ìáãíçôéêïý 

ðåäßïõ óôï ðåñéâÜëëïí ìéáò ãñáììÞò åîáñôÜôáé 

áðü ôçí åíÝñãåéá ðïõ ìåôáöÝñåé. Ç ìåôáöåñüìåíç 

åíÝñãåéá äåí åßíáé óôáèåñÞ, áëëÜ åîáñôÜôáé 

áðü ôçí þñá êáé ôçí çìÝñá. Åìöáíßæåé, äçëáäÞ, 

çìåñÞóéïõò, åâäïìáäéáßïõò, êáé åôÞóéïõò 

êýêëïõò, ðñïêáëþíôáò áíôßóôïé÷ç äéáêýìáíóç óôï 

äçìéïõñãïýìåíï ìáãíçôéêü ðåäßï. 
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Ïé ìÝãéóôåò ôéìÝò ôçò ìåôáöåñüìåíçò åíÝñãåéáò 

óôç äéÜñêåéá ìéáò ìÝñáò êáé óõíåðþò êáé ïé 

ìÝãéóôåò ôéìÝò ôïõ äçìéïõñãïýìåíïõ ìáãíçôéêïý 

ðåäßïõ áðü ôçí ãñáììÞ åîáñôþíôáé áðü ôï åßäïò 

ôùí êáôáíáëùôþí ðïõ åîõðçñåôåß ç ãñáììÞ 

(êáôïéêßåò, åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá, âéïôå÷íßåò, 

åñãïóôÜóéá, áãñïôéêÝò áñäåýóåéò êëð). Ùò ãåíéêüò 

êáíüíáò, ïé ìÝãéóôåò ôéìÝò åìöáíßæïíôáé óõíÞèùò 

ôéò ìåóçìâñéíÝò þñåò êáôÜ ôïõò èåñéíïýò ìÞíåò 

êáé ôéò ìåóçìâñéíÝò Þ ôéò ðñþôåò âñáäéíÝò þñåò 

êáôÜ ôïõò ÷åéìåñéíïýò ìÞíåò. 

Ãéá ëüãïõò áîéïðéóôßáò ôïõ äéêôýïõ çëåêôñéêÞò 

åíÝñãåéáò ïé óõíÞèåéò ôéìÝò ôçò ìåôáöåñüìåíçò 

åíÝñãåéáò óå ìéá ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìéêñüôåñåò 

ôçò ìÝãéóôçò äõíáôÞò ôéìÞò ðïõ ìðïñåß íá áíôÝîåé 

ç ãñáììÞ. Ãéá ðáñÜäåéãìá, óå ðåñéðôþóåéò 

áíÜãêçò ðïõ êÜðïéïò óôáèìüò ðáñáãùãÞò 

çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò âãáßíåé åêôüò ëåéôïõñãßáò, 

ßóùò íá ÷ñåéÜæåôáé ç ãñáììÞ íá ìåôáöÝñåé ðïëý 

ìåãáëýôåñç åíÝñãåéá áðü üôé óõíÞèùò ãéá íá 

26

×Üñôçò ãñáììþí õðåñõøçëÞò ôÜóçò
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ÃñáììÝò õøçëÞò 

ôÜóçò 150kV

ÃñáììÝò õðåñõøçëÞò 

ôÜóçò 400kV
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ìéêñüôåñç åßíáé ç áðüóôáóç áõôÞ, ôüóï 

ìåãáëýôåñá åßíáé ôá äçìéïõñãïýìåíá ðåäßá 

óôï Ýäáöïò êÜôù áðü ôïõò áãùãïýò. Êáèþò ïé 

áãùãïß ìéáò ãñáììÞò áíáñôþíôáé óôïõò ðõëþíåò 

óôÞñéîçò, êÜìðôïíôáé áðü ôï âÜñïò ôïõò êáé 

Ýôóé ç åëÜ÷éóôç áðüóôáóç ôùí áãùãþí áðü ôçí 

ãç åìöáíßæåôáé óõíÞèùò óôï åíäéÜìåóï ìåôáîý 

äýï ãåéôïíéêþí ðõëþíùí. Áíôßèåôá êïíôÜ óôïõò 

ðõëþíåò ç áðüóôáóç ôùí 

áãùãþí áðü ôçí ãç åßíáé 

ç ìÝãéóôç äõíáôÞ. Ëüãù 

ôçò ôÜóåùò ôùí ãñáììþí 

õðÜñ÷åé ìéá åëÜ÷éóôç 

ôçñïýìåíç áðüóôáóç ôùí áãùãþí ôïõò áðü 

ïñïöÝò êôéñßùí. ÁõôÞ åßíáé 7m ãéá ôéò ãñáììÝò 

400kV êáé 5m ãéá ôéò ãñáììÝò 150kV.

•   ç äéÜôáîç ôùí öÜóåùí óôéò ãñáììÝò äéðëïý 

êõêëþìáôïò. ÁíÜëïãá ìå ôçí äéÜôáîç ôùí öÜóåùí 

óôéò ãñáììÝò áõôÝò õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá íá 

ìåéùèïýí ôá çëåêôñéêÜ êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá óôï 

ðåñéâÜëëïí ôïõò. ÐëÝïí, ïé ãñáììÝò õðåñõøçëÞò 

ìçí ðñïêýøïõí äéáêïðÝò ñåýìáôïò. Ìå ôçí 

ðÜñïäï ôùí åôþí ç åíÝñãåéá ðïõ êáôáíáëþíåôáé 

áõîÜíåôáé êáé Ýôóé áõîÜíåôáé êáé ç ìåôáöåñüìåíç 

åíÝñãåéá. Áí äåí êáôáóêåõÜæïíôáé íÝåò ãñáììÝò, 

ôá ìáãíçôéêÜ ðåäßá êÜôù áðü ôéò õöéóôÜìåíåò 

ãñáììÝò áõîÜíïíôáé, ç áîéïðéóôßá ôïõ äéêôýïõ 

ìåéþíåôáé êáé ìåãáëþíåé ï êßíäõíïò äéáêïðþí 

çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò.

Áíôßèåôá ìå ôï ìáãíçôéêü ðåäßï, ôï 

äçìéïõñãïýìåíï çëåêôñéêü ðåäßï ðáñáìÝíåé 

ðñáêôéêÜ áìåôÜâëçôï óå üóï äéÜóôçìá ç 

ãñáììÞ âñßóêåôáé õðü ôÜóç. Ïé ãñáììÝò áõôÝò 

óðáíßùò âãáßíïõí åêôüò ëåéôïõñãßáò, ãéá ëüãïõò 

óõíôÞñçóçò Þ åðéóêåõÞò âëáâþí.

Ôá ìåãÝèç ôùí ðáñáãüìåíùí çëåêôñéêþí 

êáé ìáãíçôéêþí ðåäßùí óôï ðåñéâÜëëïí ìéáò 

ãñáììÞò åîáñôþíôáé êáé áðü ôá éäéáßôåñá ôå÷íéêÜ 

÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò êáôáóêåõÞò ôçò ãñáììÞò, 

üðùò åßíáé:

•   ç áðüóôáóç ôùí áãùãþí áðü ôçí ãç. 1⁄4óï 
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ôÜóçò óôç ÷þñá ìáò, êáôáóêåõÜæïíôáé ìå ôçí 

âÝëôéóôç äéÜôáîç öÜóåùí ãéá ôçí åëá÷éóôïðïßçóç 

ôùí äçìéïõñãïýìåíùí ðåäßùí, åíþ äåí éó÷ýåé ôï 

ßäéï ãéá ôéò ãñáììÝò õøçëÞò ôÜóçò.

•   ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ñåõìáôïöüñùí áãùãþí 

ôçò ãñáììÞò. Ãéá ðáñÜäåéãìá, óôç ÷þñá ìáò 

ôìÞìáôá ãñáììþí õøçëÞò ôÜóçò êáôáóêåõÜæïíôáé 

ìå óõìðáãåßò ìïíùôÞñåò üðïõ ïé áðïóôÜóåéò 

ìåôáîý ôùí ñåõìáôïöüñùí áãùãþí åßíáé áñêåôÜ 

ìéêñüôåñåò áðü áõôÝò ôùí óõíÞèùí ãñáììþí. 

Ôá ôìÞìáôá áõôÜ îå÷ùñßæïõí åýêïëá áðü ôá 

õðüëïéðá, ëüãù ôçò óôÞñéîçò ôùí áãùãþí 

óå ìåôáëëéêïýò éóôïýò Ýíáíôé ôùí ãíùóôþí 

ìåôáëëéêþí ðõëþíùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé 

óõíÞèùò. Ïé ãñáììÝò ìåéùìÝíùí äéáóôÜóåùí 

áðëïý êõêëþìáôïò ìå éóôïýò äçìéïõñãïýí ðïëý 

ìéêñüôåñá çëåêôñéêÜ êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá áðü 

áõôÝò ôùí êáíïíéêþí äéáóôÜóåùí.

Ìå äåäïìÝíïõò üëïõò áõôïýò ôïõò ðáñÜãïíôåò, 

óôï áêüëïõèï ðßíáêá äßíïíôáé ïé ìÝãéóôåò ôéìÝò 

ôùí çëåêôñéêþí êáé ìáãíçôéêþí ðåäßùí ðïõ åßíáé 

äõíáôüí íá åìöáíéóôïýí áêñéâþò êÜôù áðü ìéá 

ãñáììÞ, êáèþò êáé ïé ôõðéêÝò ôéìÝò ôùí ðåäßùí 

áõôþí ðïõ ðñïÝêõøáí áðü ìåôñÞóåéò ôïõ Ãñáöåßïõ 

Ìç Éïíôéæïõóþí Áêôéíïâïëéþí ôçò ÅÅÁÅ áêñéâþò 

êÜôù êáé 25m ðáñáðëåýñùò áðü êÜèå ãñáììÞ. Ïé 

ìÝãéóôåò äõíáôÝò ôéìÝò ðñïÝêõøáí áðü èåùñçôéêÝò 

åêôéìÞóåéò, ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôéò äõóìåíÝóôåñåò 

óõíèÞêåò ñåõìÜôùí, äéÜôáîçò öÜóåùí êáé 

áðïóôÜóåùí.

ÃñáììÝò õøçëÞò ôÜóçò ìå ìåéùìÝíåò áðïóôÜóåéò ìåôáîý 

ñåõìáôïöüñùí áãùãþí
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ÌÁÃÍÇÔÉÊÏ ÐÅÄÉÏ (ìÔ) ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ (V/m)

ÃñáììÝò 400 kV 
(ìåôáëëéêïß ðõëþíåò)

ÌÝãéóôç ôéìÞ 
(êÜôù áðü áãùãïýò)

25 5000

ÔõðéêÞ ôéìÞ 
(êÜôù áðü áãùãïýò)

1 - 4 2000 - 4000

ÔõðéêÞ ôéìÞ 
(25m ðáñáðëåýñùò)

0,5 - 2 200 - 500

ÃñáììÝò 150 kV 
(ìåôáëëéêïß ðõëþíåò)

ÌÝãéóôç ôéìÞ 
(êÜôù áðü áãùãïýò)

15 2000

ÔõðéêÞ ôéìÞ 
(êÜôù áðü áãùãïýò)

0,5 - 2 1000 - 2000

ÔõðéêÞ ôéìÞ 
(25m ðáñáðëåýñùò)

0,1 - 0,2 100 - 300

ÃñáììÝò 150 kV 
(ìåôáëëéêïß éóôïß)

ÌÝãéóôç ôéìÞ 
(êÜôù áðü áãùãïýò)

10 1200

ÔõðéêÞ ôéìÞ 
(êÜôù áðü áãùãïýò)

0,3 - 1,5 500 - 1000

ÔõðéêÞ ôéìÞ 
(25m ðáñáðëåýñùò)

00,5 - 0,2 50 - 100

ÃñáììÝò 20 kV 
(îýëéíåò êïëþíåò)

ÌÝãéóôç ôéìÞ 
(êÜôù áðü áãùãïýò)

5 700

ÔõðéêÞ ôéìÞ 
(êÜôù áðü áãùãïýò)

0,2 - 0,5 200

ÔõðéêÞ ôéìÞ 
(25m ðáñáðëåýñùò)

0,01 - 0,05 10 - 20

ÔéìÝò çëåêôñéêþí êáé ìáãíçôéêþí ðåäßùí óå ýøïò 1,5 ìÝôñïõ áðü ôï Ýäáöïò óôï ðåñéâÜëëïí 

åíáÝñéùí ãñáììþí çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò
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Õðüãåéá êáëþäéá

Åíôüò áóôéêþí ðåñéï÷þí, êáëþäéá õøçëÞò ôÜóçò 

ôïðïèåôïýíôáé õðïãåßùò óå âÜèïò ôçò ôÜîçò ôïõ åíüò 

ìå äýï ìÝôñùí êÜôù áðü äñüìïõò êáé ðåæïäñüìéá. 

Óôá õðüãåéá êáëþäéá ïé ñåõìáôïöüñïé áãùãïß åßíáé 

ìïíùìÝíïé êáé Ýôóé ìðïñïýí íá ôïðïèåôçèïýí ðïëý 

êïíôÜ ï Ýíáò óôïí Üëëï, äçìéïõñãþíôáò Ýôóé ìéêñüôåñá 

ðåäßá óå ó÷Ýóç ìå ôéò áíôßóôïé÷åò äéáôÜîåéò åíáÝñéùí 

ãñáììþí. Ðáñüëá áõôÜ, óôá óçìåßá ðïõ âñßóêïíôáé 

áêñéâþò ðÜíù ôïõò äçìéïõñãïýíôáé óçìáíôéêÜ 

ìáãíçôéêÜ ðåäßá, ôá ïðïßá üìùò öèßíïõí ðïëý 

ãñçãïñüôåñá ìå ôçí áðüóôáóç óå ó÷Ýóç ìå áõôÜ ðïõ 

äçìéïõñãïýíôáé áðü áíôßóôïé÷åò åíáÝñéåò ãñáììÝò. 

Ôá õðüãåéá êáëþäéá äåí ðáñÜãïõí çëåêôñéêÜ ðåäßá 

óôéò èÝóåéò ðïõ âñßóêïíôáé ïé Üíèñùðïé.

Õðïóôáèìïß õøçëÞò ôÜóçò

Õðïóôáèìïß ïíïìÜæïíôáé ïé åãêáôáóôÜóåéò óôéò ïðïßåò 

óõññÝïõí ãñáììÝò äéáöïñåôéêþí åðéðÝäùí ôÜóåùí 

ðñïêåéìÝíïõ íá ìåôáöÝñåôáé ç çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá 

áðü ôï Ýíá åðßðåäï ôÜóåùò óôï Üëëï. ¸ôóé õðÜñ÷ïõí ôá 

ÊÕÔ (ÊÝíôñá ÕðåñõøçëÞò ÔÜóçò) óôá ïðïßá óõíäÝïíôáé 

ãñáììÝò õðåñõøçëÞò êáé õøçëÞò ôÜóçò, êáèþò êáé 

õðïóôáèìïß õøçëÞò ôÜóçò, óôïõò ïðïßïõò óõíäÝïíôáé 

ãñáììÝò õøçëÞò êáé ìÝóçò ôÜóçò.

Óôïõò ÷þñïõò åêôüò ôùí õðïóôáèìþí õøçëÞò ôÜóçò 

êáé ôùí ÊÕÔ, ôá çëåêôñéêÜ êáé ìáãíçôéêÜ ðåäßá 

äçìéïõñãïýíôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôéò ãñáììÝò ðïõ 

óõíäÝïíôáé óå áõôïýò êáé ü÷é áðü ôïí åîïðëéóìü 

ôïõò. Áðü ìåôñÞóåéò ðïõ Ý÷åé äéåîÜãåé ôï Ãñáöåßï Ìç 

Éïíôéæïõóþí Áêôéíïâïëéþí ôçò ÅÅÁÅ ðñïÝêõøå üôé 

óôéò åîùôåñéêÝò ðëåõñÝò ôùí õðïóôáèìþí ðïõ äåí 

äéÝñ÷ïíôáé ãñáììÝò, ôá åðßðåäá ôùí çëåêôñéêþí êáé 

ìáãíçôéêþí ðåäßùí åßíáé ðñáêôéêÜ ôá ßäéá ìå áõôÜ ðïõ 

èá õðÞñ÷áí êáé ÷ùñßò ôçí ðáñïõóßá ôïõ õðïóôáèìïý 

(áêüìá êáé ðïëý êïíôÜ óôçí ðåñßöñáîÞ ôïõ). Óôéò Üëëåò 

ðëåõñÝò ôùí õðïóôáèìþí ðïõ äéÝñ÷ïíôáé ãñáììÝò, 

õðÜñ÷ïõí ïé ôõðéêÝò ôéìÝò ôùí çëåêôñéêþí êáé 

ìáãíçôéêþí ðåäßùí óôï ðåñéâÜëëïí ôùí ãñáììþí áõôþí.

ÌáãíçôéêÞ åðáãùãÞ ðïõ äçìéïõñãåßôáé áðü õðüãåéï êáëþäéï 150 kV êáôÜ ôç 
ìåôáöïñÜ éó÷ýïò 50 MVA
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ÌáãíçôéêÞ åðáãùãÞ ðïõ äçìéïõñãåßôáé áðü åíáÝñéåò ãñáììÝò 150 kV ôïõ 
Åëëçíéêïý ÓõóôÞìáôïò ÇëåêôñéêÞò ÅíÝñãåéáò 

á) ãñáììÞ áðëïý êõêëþìáôïò ìå ìåôáëëéêÜ äéêôõþìáôá êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ 
éó÷ýïò 50 MVA

â) ãñáììÞ äéðëïý êõêëþìáôïò ìå ìåôáëëéêÜ äéêôõþìáôá êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ 
éó÷ýïò 100 MVA (2*50 MVA)

ã) ãñáììÞ áðëïý êõêëþìáôïò ìå éóôïýò êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ éó÷ýïò 50 MVA

ä) ãñáììÞ äéðëïý êõêëþìáôïò ìå éóôïýò êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ éó÷ýïò 100 MVA 
(2*50 MVA)

¸íôáóç çëåêôñéêïý ðåäßïõ ðïõ äçìéïõñãåßôáé áðü ôéò åíáÝñéåò ãñáììÝò 150 
kV ôïõ Åëëçíéêïý ÓõóôÞìáôïò ÇëåêôñéêÞò ÅíÝñãåéáò 

á) ãñáììÞ áðëïý êõêëþìáôïò ìå ìåôáëëéêÜ äéêôõþìáôá (éêáíüôçôá ìåôáöïñÜò 
éó÷ýïò 138 MVA Þ 202 MVA áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï)

â) ãñáììÞ äéðëïý êõêëþìáôïò ìå ìåôáëëéêÜ äéêôõþìáôá (óõíïëéêÞ éêáíüôçôá 
ìåôáöïñÜò éó÷ýïò 404 MVA)

ã) ãñáììÞ áðëïý êõêëþìáôïò ìå éóôïýò (éêáíüôçôá ìåôáöïñÜò éó÷ýïò 138 
MVA Þ 202 MVA áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï)

ä) ãñáììÞ äéðëïý êõêëþìáôïò ìå éóôïýò (óõíïëéêÞ éêáíüôçôá ìåôáöïñÜò 
éó÷ýïò 404 MVA)

Óôá áíùôÝñù ó÷Þìáôá ôï ýøïò ôùí éóôþí êáé ôùí ðõëþíùí äåí åßíáé ñåáëéóôéêü. Áðåéêïíßæïíôáé ïé óôÜèìåò ôùí ðåäßùí óå Ýíá ôõðéêü ýøïò (12m) ôùí 
÷áìçëüôåñùí áãùãþí áðü ôç ãç óôï åíäéÜìåóï äýï ðõëþíùí.
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ÌáãíçôéêÞ åðáãùãÞ ðïõ äçìéïõñãåßôáé áðü ôéò ãñáììÝò 400 kV ôïõ Åëëçíéêïý 
ÓõóôÞìáôïò ÇëåêôñéêÞò ÅíÝñãåéáò 

á) ãñáììÞ áðëïý êõêëþìáôïò êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ éó÷ýïò 350 MVA 

â) ãñáììÞ äéðëïý êõêëþìáôïò ìå ôï ðáëáéü ôñüðï äéÜôáîçò ôùí öÜóåùí êáôÜ 
ôç ìåôáöïñÜ éó÷ýïò 700 MVA (2*350 MVA)

ã) ãñáììÞ äéðëïý êõêëþìáôïò ìå ôï íÝï ôñüðï äéÜôáîçò ôùí öÜóåùí êáôÜ ôç 
ìåôáöïñÜ éó÷ýïò 700 MVA (2*350 MVA)

¸íôáóç çëåêôñéêïý ðåäßïõ ðïõ äçìéïõñãåßôáé áðü ôéò ãñáììÝò 400 kV 
Åëëçíéêïý ÓõóôÞìáôïò ÇëåêôñéêÞò ÅíÝñãåéáò 

á) ãñáììÞ áðëïý êõêëþìáôïò (éêáíüôçôá ìåôáöïñÜò éó÷ýïò 1400 MVA 
Þ 2000 MVA áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï)

â) ãñáììÞ äéðëïý êõêëþìáôïò ìå ôï ðáëáéü ôñüðï äéÜôáîçò ôùí öÜóåùí 
(óõíïëéêÞ éêáíüôçôá ìåôáöïñÜò éó÷ýïò 2800 MVA)

ã) ãñáììÞ äéðëïý êõêëþìáôïò ìå ôï íÝï ôñüðï äéÜôáîçò ôùí öÜóåùí 
(óõíïëéêÞ éêáíüôçôá ìåôáöïñÜò éó÷ýïò 2800 MVA)

Óôá áíùôÝñù ó÷Þìáôá ôï ýøïò ôùí éóôþí êáé ôùí ðõëþíùí äåí åßíáé ñåáëéóôéêü. Áðåéêïíßæïíôáé ïé óôÜèìåò ôùí ðåäßùí óå Ýíá ôõðéêü ýøïò (15m) ôùí 
÷áìçëüôåñùí áãùãþí áðü ôç ãç óôï åíäéÜìåóï äýï ðõëþíùí.
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¸ëåã÷ïé áðü ôçí ÅÅÁÅ

Ç ÅÅÁÅ äéáèÝôåé åîåéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü, 

êáôÜëëçëá üñãáíá êáé åìðåéñßá óôéò ìåôñÞóåéò ôùí 

åðéðÝäùí ôùí çëåêôñéêþí êáé ìáãíçôéêþí ðåäßùí. 

Ôï Ãñáöåßï Ìç Éïíôéæïõóþí Áêôéíïâïëéþí ôçò 

Å.Å.Á.Å. Ý÷åé äéáðéóôåõôåß áðü ôï Åèíéêü Óõìâïýëéï 

Äéáðßóôåõóçò (Å.ÓÕ.Ä.) ùò éêáíü, óýìöùíá ìå ôéò 

áðáéôÞóåéò ôïõ ðñïôýðïõ ÅËÏÔ ÅÍ ISO/IEC 17025, 

íá äéåíåñãåß ìåôñÞóåéò çëåêôñïìáãíçôéêþí ðåäßùí 

õøçëþí êáé ÷áìçëþí óõ÷íïôÞôùí (Ðéóôïðïéçôéêü 

Äéáðßóôåõóçò áñ.117).

Óôá ðëáßóéá ôùí íïìïèåôçìÝíùí áñìïäéïôÞôùí 

ôçò, ç ÅÅÁÅ Ý÷åé äéåîÜãåé ðëçèþñá ìåôñÞóåùí 

óôï ðåñéâÜëëïí êÜèå åßäïõò äéáôÜîåùí åêðïìðÞò 

çëåêôñéêþí êáé ìáãíçôéêþí ðåäßùí ÷áìçëþí 

óõ÷íïôÞôùí, êáôüðéí ó÷åôéêþí áéôçìÜôùí öïñÝùí 

ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò êáé éäéùôþí áëëÜ êáé 

óôá ðëáßóéá áõôåðÜããåëôùí åëÝã÷ùí.

Ðùò ìðïñþ íá åíçìåñùèþ ãéá ôéò ôéìÝò 
ôùí çëåêôñéêþí êáé ìáãíçôéêþí ðåäßùí 
óôï ðåñéâÜëëïí ìïõ;

Áöïý åîáêñéâþóåôå, ìå âÜóç ôá ðñïáíáöåñèÝíôá, 

ôï åßäïò ôùí åãêáôáóôÜóåùí ðïõ óáò åíäéáöÝñåé 

ìðïñåßôå íá êÜíåôå ìéá ñåáëéóôéêÞ åêôßìçóç ãéá 

ôá áíáìåíüìåíá åðßðåäá ôùí çëåêôñéêþí êáé 

ìáãíçôéêþí ðåäßùí. Ãéá ðåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò 

ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôï áñìüäéï Ãñáöåßï 

ôçò ÅÅÁÅ. Ôï Ãñáöåßï ìáò óôåëå÷þíåôáé áðü 

åîåéäéêåõìÝíïõò åðéóôÞìïíåò ïé ïðïßïé ìðïñïýí 

íá óáò âïçèÞóïõí íá áîéïëïãÞóåôå ôçí ÝêèåóÞ 

óáò êáé íá óáò åíçìåñþóïõí ãéá ôá áðïôåëÝóìáôá 

ìåôñÞóåùí ðïõ Ý÷ïõí äéåîÜãåé óå áíôßóôïé÷åò 

ðåñéðôþóåéò. Åöüóïí ôï êñßíåôå óêüðéìï, ìðïñåßôå 

íá áéôÞóåôå ôçí äéåîáãùãÞ åðß ôüðïõ ìåôñÞóåùí 

ãéá ôïí Ýëåã÷ï 

ôùí åðéðÝäùí 

ôùí ðåäßùí 

óå ÷þñïõò 

åíäéáöÝñïíôüò 

óáò.

ÅéäéêÜ üñãáíá 
ìÝôñçóçò 

çëåêôñéêþí êáé 
ìáãíçôéêþí ðåäßùí 

åîáéñåôéêÜ ÷áìçëþí 
óõ÷íïôÞôùí 

ÁÈÙÏÉ ÏÉ 
ÐÕËÙÍÅÓ 
ÔÇÓ ÄÅÇ

ÁÈÙÏÉ ÏÉ 
ÐÕËÙÍÅÓ 
ÔÇÓ ÄÅÇ

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÁÐÏ 

ÔÉÓ ÃÑÁÌÌÅÓ 

ÕØÇËÇÓ ÔÁÓÇÓ ÐïëëÝò öïñÝò 
äéáâÜæïõìå óôïí 
Ôýðï áíôéöáôéêÜ 
äçìïóéåýìáôá
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Ðëçñïöïñßåò óôï äéáäßêôõï:  www.eeae.gr É www.who.int/peh-emf/ É www.icnirp.de É www.nrpb.org

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ 
ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ

Ôçëåöùíéêü êÝíôñï:

210  650 67 00

Åðéêïéíùíßá ìå ôï êïéíü:

210  650 67 14

Ãñáììáôåßá:

210  650 67 04

Fax:

210  650 67 48

Ðëçñïöïñßåò 

óôï äéáäßêôõï:

www.eeae.gr

www.who.int/peh-emf/

www.icnirp.org

www.hpa.org.uk/radiation

www.emf-info.ch



ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÁÔÏÌÉÊÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ

Ô.È. 60092, 153 10, Áã. ÐáñáóêåõÞ ÁôôéêÞò
Ôçë.: 210 650 6700, Fax: 210 650 6748

http://www.eeae.gr

Óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé êáôÜ 70% áðü ôçí 
ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç -  Åõñùðáúêü Ôáìåßï 
ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò êáé êáôÜ 30% 
áðü ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï, óôï ðëáßóéï 
ôçò ÄñÜóçò 4.4.5 «ÅÑÌÇÓ», ðñüãñáììá 
«ÁíïéêôÝò Èýñåò» ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý 
ÐñïãñÜììáôïò «ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÔÉÊÏÔÇÔÁ» 
- Êïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò 2000 - 2006.























10 

 

















































































































Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κέντρου ∆ιανοµής 150/20 kV Αµπελοκήπων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: 

∆ιαχείριση Μονωτικών Ελαίων των Μ/Σ Ισχύος  
 

− Έλεγχος και διαχείριση µονωτικών ελαίων των Μ/Σ ισχύος 150/20 kV 

− Σύµβαση Εκποίησης – ∆ιάθεσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων 
 
 
 

 

∆ΕΗ/∆∆ 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κ/∆ 150/20 kV Αµπελοκήπων 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΤΩΝ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ 150/20 kV 

 
 

Η ∆ΕΗ Α.Ε., µε δεδοµένη την ευαισθησία της σε θέµατα προστασίας του 
περιβάλλοντος, εφαρµόζει τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές για τον έλεγχο της 
κατάστασης και τη διαχείριση των µονωτικών ελαίων που περιέχονται στους 
µετασχηµατιστές (Μ/Σ) ισχύος των υποσταθµών. Ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ 
των Μ/Σ, προβλέπεται η διενέργεια πλήθους µετρήσεων, τα αποτελέσµατα των 
οποίων παρέχουν µία ικανοποιητική εικόνα για την ποιότητα του µονωτικού ελαίου 
και, κατ’ επέκταση, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που 
τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρέχουν ενδείξεις µερικής υποβάθµισης του 
ελαίου, η ∆ΕΗ εφαρµόζει µεθόδους επεξεργασίας-αναγέννησης του ελαίου και στη 
συνέχεια το επαναχρησιµοποιεί σε αντίστοιχες ή άλλες εφαρµογές. Εάν από τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων προκύψει ακαταλληλότητα του ελαίου, τότε 
εφαρµόζεται η διαδικασία εκποίησής του.  
 
Πέρα από τα παραπάνω, τα οποία εντάσσονται στις τυποποιηµένες διαδικασίες 
ελέγχου και συντήρησης των υποσταθµών της Επιχείρησης, στα Κέντρα ∆ιανοµής 
έχει προβλεφθεί η ύπαρξη των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τη συλλογή του 
ελαίου των Μ/Σ ισχύος, εάν σηµειωθεί διαρροή. Τονίζεται ότι η διαρροή ελαίου των 
Μ/Σ ισχύος αποτελεί βλάβη µε εξαιρετικά µικρή πιθανότητα εµφάνισης, δεδοµένου ότι 
κάθε Μ/Σ διαθέτει διατάξεις και συστήµατα προστασίας που τον θέτουν ακαριαία 
εκτός λειτουργίας (σε χρόνο της τάξης του 0.1 sec) εάν συµβεί σφάλµα στο 
εσωτερικό του.  
 
Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις παραπάνω διαδικασίες ελέγχου 
και τα συστήµατα αποστράγγισης των Κ/∆ της Επιχείρησης, τα οποία θα 
εφαρµοστούν και στο Κ/∆ Αµπελοκήπων της παρούσας Έκθεσης.  
 
 
1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
 
Οι µετρήσεις που διενεργούνται περιοδικά στα έλαια των Μ/Σ και τα πρότυπα 
(standards), σύµφωνα µε τα οποία εκτελούνται οι µετρήσεις αυτές, είναι οι 
παρακάτω :  
 
α. Μέτρηση της συνολικής συγκέντρωσης χλωρίου, που είναι ενδεικτική για την 

ύπαρξη πολυχρωριωµένων διφαινυλίων PCB’s, η περιεκτικότητα των οποίων 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 ppm. Η ∆ΕΗ Α.Ε. δε 
χρησιµοποιεί έλαια που περιέχουν PCB’s ενώ η µέτρηση γίνεται για τυπικούς 
λόγους. Εάν βρεθούν τιµές εκτός των επιτρεπτών ορίων, ακολουθούν ειδικές 
µετρήσεις και ειδική διαδικασία απόσυρσής τους. Η µέτρηση γίνεται σε 
κατάλληλα εξοπλισµένα εργαστήρια και χρησιµοποιείται η συσκευή DEXSIL 
L2000Analyzer. 
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Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κ/∆ 150/20 kV Αµπελοκήπων 

β. Μέτρηση της πυκνότητας και του χρώµατος των µονωτικών ελαίων. Η 
µέτρηση γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 51517 και ASTM D 155 και τα 
όργανα που χρησιµοποιούνται είναι πυκνόµετρο και µετρητής χρώµατος 
αντίστοιχα.  

 
γ. Μέτρηση της διηλεκτρικής αντοχής. Γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 

156/95 και χρησιµοποιείται η συσκευή BAUR Dieltest DTS.  
 
δ. Μέτρηση της περιεχόµενης υγρασίας. Γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 

814 και χρησιµοποιείται η συσκευή METROHM 684 Coulometer.  
 
ε. Μέτρηση της ∆ιεπιφανειακής Τάσης των µονωτικών ελαίων. Γίνεται σύµφωνα 
µε το πρότυπο ASTM D971-91 και χρησιµοποιείται η συσκευή CENCO 
TENSIOMETER.  

 
στ. Μέτρηση της οξύτητας ή µέτρηση του βαθµού εξουδετέρωσης. Γίνεται 

σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 296 και η συσκευή που χρησιµοποιείται είναι η 
METROHM 686 Titroprocessor.  

 
ζ. Μέτρηση του συντελεστή απωλειών (εφδ) και της ειδικής αντίστασης. Γίνεται 

σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 247 και χρησιµοποιείται η συσκευή BAUR DTL.  
 
Μετά την αξιολόγηση των µονωτικών ελαίων σύµφωνα µε τις παραπάνω 
µετρήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο ακολουθείται είτε η διαδικασία της 
επεξεργασίας-αναγέννησης, είτε της αχρήστευσης-εκποίησής τους.  
 
 
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  
 
Η διαδικασία αυτή γίνεται µε σκοπό τον καθαρισµό των µονωτικών ελαίων και 
ειδικότερα τον διαχωρισµό των προσµίξεων, των προϊόντων οξείδωσης και την 
αποµάκρυνση των σωµατιδίων και του περιεχοµένου ύδατος.  
 
Η διαδικασία γίνεται µε ειδικά συγκροτήµατα καθαρισµού µονωτικών ελαίων. 
Συγκεκριµένα χρησιµοποιείται το συγκρότηµα A-LAVAL MODEL IOT 305/75, το 
οποίο χρησιµοποιεί φυγοκεντρικό διαχωριστήρα για την αποµάκρυνση των 
σωµατιδίων και των προσµίξεων και τεχνική θέρµανσης και υψηλού κενού για 
την αποµάκρυνση των διαλυµένων αερίων και του ύδατος.  
 
Στη συνέχεια τα καθαρισµένα µονωτικά έλαια επαναχρησιµοποιούνται. 
 
 
3. ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ – ΕΚΠΟΙΗΣΗ  
 
Τα µονωτικά έλαια που χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τις µετρήσεις ως άχρηστα, 
συγκεντρώνονται σε στεγανά βαρέλια ή δεξαµενές που αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους. Στη συνέχεια εκποιούνται από τη 
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∆ΕΗ Α.Ε. που πραγµατοποιεί συµβάσεις µε εταιρείες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία (87/101/ΕΟΚ) και την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 98012/2001/96. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ∆ΕΗ 
Α.Ε. σύναψε πρόσφατα την υπ’ αριθµ. 0250081/20.10.2005 σύµβαση για την 
εκποίηση-διάθεση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων της Επιχείρησης.  
 
 
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Κ/∆ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 
Η πιθανότητα διαρροής του ελαίου των Μ/Σ ισχύος είναι εξαιρετικά χαµηλή 
εξαιτίας του πλήθους των διατάξεων προστασίας που εφαρµόζονται σε αυτούς. 
Παρ’ όλα αυτά, η ∆ΕΗ Α.Ε. έχει προβλέψει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις 
για την περισυλλογή του ελαίου των Μ/Σ ισχύος σε περίπτωση διαρροής από το 
σώµα ή τα ψυγεία τους. Συγκεκριµένα, στην αίθουσα εγκατάστασης του κάθε Μ/Σ 
ισχύος κατασκευάζεται στο δάπεδο αυτής κατάλληλη λεκάνη αποχέτευσης 
ελαίου, η οποία περιβάλλει τον Μ/Σ και παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στις υψηλές 
θερµοκρασίες του λαδιού. Η λεκάνη αυτή καλύπτεται από µεταλλικό διάτρητο 
δάπεδο κατάλληλης αντοχής και εύκολα αφαιρετό για την επιθεώρησή της, ενώ 
είναι εφοδιασµένη µε πυροφραγµό. Στη συνέχεια, µέσω δικτύου αποστράγγισης, 
το λάδι που έχει συλλεχθεί στη λεκάνη αποχέτευσης καταλήγει εκτός του κτιρίου 
και µέσα σε στεγανή, υπόγεια δεξαµενή από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για τη 
διαστασιολόγηση της χωρητικότητας της δεξαµενής συνήθως λαµβάνεται υπόψη 
ο συνολικός όγκος ελαίου ενός Μ/Σ ισχύος συµπεριλαµβανοµένων των ψυγείων 
του, µε µία προσαύξηση της τάξης του 50%. Η δεξαµενή συνοδεύεται από 
αντλίες απαγωγής του ελαίου και κατάλληλο εξωτερικό σηµείο λήψης για την 
εκκένωσή της. Σηµειώνεται ότι το ίδιο δίκτυο χρησιµοποιείται για την αποχέτευση 
νερού που µπορεί να εισέλθει στο κτίριο ή τις σήραγγες του Κ/∆. Για τον λόγο 
αυτό, οι αντλίες που βρίσκονται στη δεξαµενή συλλογής είναι κατάλληλης 
τεχνολογίας (φυγοκεντρικές αντλίες) ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισµός του 
νερού από το λάδι. Συγκεκριµένα, το νερό εξέρχεται µέσω των αντλιών προς το 
δίκτυο αποχέτευσης του κτιρίου ενώ το λάδι παραµένει στη δεξαµενή. Η 
εκκένωσή της από το περιεχόµενο έλαιο γίνεται από το σηµείο λήψης της 
δεξαµενής και ακολουθούν οι µετρήσεις και η ανακύκλωση του λαδιού, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. 
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∆ΕΗ/∆∆ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: 
Πόρισµα Επιτροπής για την Ενίσχυση - Αναβάθµιση - Ανάπτυξη του 
∆ικτύου – Έργα και ενέργειες σε Αττική και Θεσσαλονίκη ενόψει της 
5ετίας 2008-2012  

 



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

     
 
 
 
 
 
 
 

Πόρισµα Επιτροπής  
για την ενίσχυση – αναβάθµιση – ανάπτυξη  

του ∆ικτύου 
 
 
 
 
 

Έργα και ενέργειες σε Αττική και Θεσσαλονίκη  
ενόψει της 5ετίας 2008-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008  



Εισαγωγή 
 
 
Το παρόν Πόρισµα εκπονήθηκε από Επιτροπή που ορίστηκε από το Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιανοµής 

για την ενίσχυση-αναβάθµιση-ανάπτυξη του ∆ικτύου, µε σκοπό την επανεξέταση, σε 

βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, των αναγκαίων έργων και παρεµβάσεων για  

εξασφάλιση της επάρκειας και αξιοπιστίας τροφοδότησης, µε έµφαση στις ευρύτερες περιοχές 

Αττικής και Θεσσαλονίκης στις οποίες και καταγράφηκαν οι σηµαντικότερες αυξήσεις της ζήτησης 

κατά το θέρος του 2007. Η Επιτροπή απαρτίστηκε από στελέχη των συναρµοδίων ∆ιευθύνσεων 

(∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου, ∆ιεύθυνση ∆ικτύου, ∆ιεύθυνση Περιφερείας Αττικής, ∆ιεύθυνση 

Περιφερείας Μακεδονίας-Θράκης). 

 
Αντικείµενο του Πορίσµατος αποτελούν τα αναγκαία έργα και ενέργειες σε ορίζοντα 5ετίας, µε 

έµφαση στα έργα ΥΤ, στις ευρύτερες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Τα επώνυµα 

έργα για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιγράφονται διακριτά, ενώ για τις παρεµβάσεις στο 

επίπεδο της ΜΤ & ΧΤ καταγράφονται γενικές κατευθύνσεις και µέτρα.  

 
Οι πίνακες, τα σχέδια και τα διαγράµµατα που αναφέρονται στο κείµενο, συγκεντρώνονται στο 

επισυναπτόµενο παράρτηµα. 
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Ι .  Α τ τ ι κ ή  
 

1. Παρούσα κατάσταση τροφοδότησης της Αττικής - Προγραµµατισµένες ενισχύσεις  
 
 
Η Αττική τροφοδοτείται από το Σύστηµα µέσω 39 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 

6180 MVA, εκ των οποίων οι 6 τροφοδοτούν το παλαιό δίκτυο 22/6,6 kV και οι 33 το δίκτυο των 

20 kV. Εξ αυτών 3 Υ/Σ 150/22 kV και 14 Υ/Σ 150/20 kV, βασικά κλειστού τύπου (GIS) στο 

εσωτερικό του λεκανοπεδίου Αττικής, υπάγονται εξολοκλήρου στη ∆ιανοµή από την οποία και 

υλοποιήθηκαν, έχει δε καθιερωθεί να ονοµάζονται Κέντρα ∆ιανοµής (Κ/∆). Τα Κ/∆ 

τροφοδοτούνται µέσω του καλωδιακού δικτύου 150 kV αρµοδιότητας ∆ιανοµής, ακτινικά από τα 

σηµεία έγχυσης ισχύος από το Σύστηµα, δηλ. τα 4 ΚΥΤ 400/150 kV του «πετάλου» 400 kV 

περιµετρικά της Αττικής, τη ζεύξη 150 kV Αργυρούπολης και τους Υ/Σ 150/22 kV Χαλκηδόνας, 

Ρουφ και ΑΗΣΑΓ (σχέδιο 1). Οι περιφερειακοί Υ/Σ στις παρυφές του λεκανοπεδίου, καθώς και οι 

Υ/Σ Χαλκηδόνας, Ρουφ, ΑΗΣΑΓ και Αργυρούπολης που βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού, 

είναι υπαιθρίου τύπου και τροφοδοτούνται από εναέριες γραµµές 150 kV. 

 
Η εγκατεστηµένη ισχύς και το πλήθος των Μ/Σ των Υ/Σ και Κ/∆ ΥΤ/ΜΤ της Αττικής 

αποτυπώνονται στον πίνακα 1. Στον ίδιο πίνακα εµφανίζονται κατά διακριτό τρόπο και οι 

προγραµµατισµένες εντός του 2008 ενισχύσεις Κ/∆ και Υ/Σ και συγκεκριµένα: 

 
• Η ενίσχυση του Κ/∆ Αριστείδου µε 3ο Μ/Σ 100 MVA 

• Η ενίσχυση των Υ/Σ Αγ. Στεφάνου και Παλλήνης µε 3ο Μ/Σ 40/50 MVA  

• Η ενίσχυση του Υ/Σ Μεγάρων µε 3ο Μ/Σ 20/25 MVA 

• Η ενίσχυση των Υ/Σ Καλάµου και Οινοφύτων µε 2ο Μ/Σ 20/25 MVA 

 
Στον πίνακα δεν εµφανίζεται η αναγκαία ενίσχυση του Υ/Σ Βάρης (προσθήκη 3ου Μ/Σ 40/50 

MVA), δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την σχετική εξέταση της ∆ΝΕΜ υφίστανται µεγάλες 

αντικειµενικές δυσκολίες (µορφολογίας εδάφους, χώρου) που δεν καθιστούν εφικτή την υλοποίησή 

του, τουλάχιστον προ του θέρους του 2008.  

 
Με την ένταξη των ως άνω ενισχύσεων, η υλοποίηση των οποίων έχει δροµολογηθεί, η συνολική 

εγκατεστηµένη ισχύς των Υ/Σ και Κ/∆ ΥΤ/ΜΤ της Αττικής θα αυξηθεί εντός του 2008 κατά 275 

MVA. Με συνεκτίµηση της ένταξης του Υ/Σ Αργυρούπολης και της ενίσχυσης του Υ/Σ Λαυρίου 

(αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 20/25 MVA µε δύο Μ/Σ 40/50 MVA) που µεσολάβησαν, έργα που 

δεν είχαν ενταχθεί του Ιούνιο του 2007 οπότε και εµφανίστηκε η µέγιστη ζήτηση της Αττικής, η 

συνολική εγκατεστηµένη ισχύς το θέρος του 2008 θα ανέρχεται σε 6455 MVA, θα είναι δηλ. 
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προσαυξηµένη κατά 425 MVA έναντι του 6ου/2007 (ή κατά 7%). Επισηµαίνεται ότι ο µέσος 

συντελεστής φόρτισης των Υ/Σ της Αττικής κατά τη θερινή αιχµή του 2007 ήταν ~0,67 για φορτίο 

~4000 MVA, ενώ για τα αυτά επίπεδα φορτίου το 2008 διαµορφώνεται σε 0,62. 

 
Τα µήκη και οι χρονολογίες κατασκευής των 36 υπογείων καλωδιακών γραµµών 150 kV 

αρµοδιότητας ∆ιανοµής φαίνονται στο σχέδιο 2. Το συνολικό µήκος του δικτύου αυτού ανέρχεται 

σήµερα σε 200 km περίπου (τριφασικής γραµµής) και η δυναµικότητά του, νοούµενη ως το 

άθροισµα της µεταφορικής ικανότητας του συνόλου των γραµµών, ανέρχεται σε 6280 MVA. Στο 

σχέδιο αυτό εµφανίζονται, κατά διακριτό τρόπο, και οι νέες υπό κατασκευή καλωδιακές γραµµές 

που πρόκειται να ενταχθούν προ του θέρους 2008, ήτοι: 

 
• Η γραµµή Υ/Σ Χαλκηδόνας-Κ/∆ Ελευθερίας (η κατασκευή της έχει πρακτικά ολοκληρωθεί) 

• Η γραµµή ΚΥΤ Αχαρνών-Υ/Σ Χαλκηδόνας 

 
Με την ένταξη των δύο νέων αυτών γραµµών το συνολικό µήκος του καλωδιακού δικτύου 150 kV 

θα ανέρχεται περί τα 215 km, ενώ η δυναµικότητά του περί τα 6670 MVA. 
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2. Ιστορική εξέλιξη της ζήτησης της Αττικής και πρόβλεψη για την επόµενη 5ετία  
 
 
Στους πίνακες 2 και 3 και τα διαγράµµατα 1 και 2 αποτυπώνεται η εξέλιξη της χειµερινής και 

θερινής αιχµής και της ετήσιας ζήτησης ενέργειας της ∆ΠΑ (ενέργεια που εγχέεται από το 

Σύστηµα) αντίστοιχα, κατά την περίοδο 1987-2007. Από την εξέταση της διαχρονικής ζήτησης 

ενέργειας και ισχύος της Αττικής κατά τις θεωρούµενες 3 διαδοχικές 7ετίες προκύπτουν τα εξής: 

 
 Η Αττική διατηρούσε µέχρι φέτος το “χειµερινό της χαρακτήρα” (εµφάνιση του ετησίου 

µεγίστου κατά τη χειµερινή περίοδο) µε εξαίρεση τα έτη 2000 και 2007, οπότε το ετήσιο 

µέγιστο καταγράφηκε κατά τη θερινή περίοδο, υπό συνθήκες έντονου και παρατεταµένου 

καύσωνα, µε θερµοκρασίες άνω των 42οC, στις αρχές Ιουλίου και τα τέλη Ιουνίου αντίστοιχα, 

σηµειώνοντας αλµατώδη αύξηση έναντι του θερινού µεγίστου του προηγουµένου έτους (26,6% 

και 14,9 % αντίστοιχα). Εντούτοις οι µέσοι ρυθµοί αύξησης του θερινού µεγίστου είναι µακράν 

υψηλότεροι εκείνων του χειµερινού και µε δεδοµένη τη µεγάλη απόκλιση των δύο µεγίστων 

(θερινού και χειµερινού) που καταγράφηκε το 2007, αλλά και την εξάπλωση της χρήσης 

κλιµατιστικών η εικόνα αυτή φαίνεται να ανατρέπεται εφεξής υπέρ του θερινού µεγίστου. 

 Κατά την τελευταία 7ετία καταγράφεται σχετική µείωση των µέσων ρυθµών αύξησης της 

ζήτησης ισχύος και ενέργειας έναντι της προηγουµένης 7ετίας (1994-2000), κατά την οποία 

εµφανίστηκε το φαινόµενο της αναστροφής της διαχρονικής τάσης µε απόλυτη αύξηση των 

µέσων ρυθµών έναντι της προηγουµένης περιόδου (ενώ θα έπρεπε να βαίνουν διαχρονικά 

µειούµενοι). Ενδεικτικά η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται µε µέσο ρυθµό περί το 3,5%, το 5% και 

το 3,8% κατά τις περιόδους 1987-1993, 1994-2000 και 2001-2007 αντίστοιχα (βλ. και 

διάγραµµα 2). Την τελευταία 5ετία (2003-2007) ο µέσος ρυθµός αύξησης της ζήτησης 

ενέργειας διαµορφώνεται στα επίπεδα του 2,5%, παρουσιάζοντας τα πρώτα σηµάδια µιας τάσης 

προς τον κορεσµό, χωρίς βεβαίως ο τελευταίος να είναι ορατός σε βραχύ χρονικό ορίζοντα. 

 Ενώ κατά την περίοδο 2001-2004 παρατηρείται σχετική στασιµότητα της θερινής ζήτησης 

ισχύος της Αττικής, κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 καταγράφονται σηµαντικές ετήσιες 

αυξήσεις της θερινής ζήτησης, γεγονός που υποδηλώνει τη γενίκευση της χρήσης 

κλιµατιστικών συσκευών κατά τα τελευταία έτη. Αξιοσηµείωτο είναι ότι εντός 20 ετών (1987-

2007) η θερινή µέγιστη ζήτηση της Αττικής ουσιαστικά τριπλασιάστηκε.  

 
Η συµβολή του κλιµατισµού στο φορτίο της Αττικής εκτιµήθηκε, µε τα δεδοµένα του 2007 

(ηµερήσιες καµπύλες), στο εύρος από 500-1750 MW, ενώ η συµβολή των οικιακών κλιµατιστικών 

υπό συνθήκες παρατεταµένου καύσωνα, οπότε και πρακτικά ταυτοχρονίζονται απόλυτα, περί τα 

1000-1200 MW.  Η συµβολή αυτή αναµένεται να αυξηθεί κατά τα αµέσως προσεχή έτη, όχι όµως 

κατά τρόπο δραµατικό.  
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Η πρόβλεψη της ζήτησης της επόµενης 5ετίας βασίστηκε κατ’ αρχήν στην εκτίµηση της εξέλιξης 

της ετήσιας ενέργειας, που παρουσιάζει οµαλότερη διακύµανση έναντι της αιχµής και δεν 

επηρεάζεται ουσιωδώς από ακραίες καιρικές συνθήκες στη διάρκεια ολίγων ηµερών του έτους. Στα 

διαγράµµατα 3 και 4 απεικονίζεται η εκτίµηση της ετήσιας ζήτησης ενέργειας για την περίοδο 

2008-2012, τόσο µε γραµµική όσο και µε εκθετική προσαρµογή ελαχίστων τετραγώνων, µε βάση 

τα απολογιστικά στοιχεία των 8 και των 5 παρελθόντων ετών αντίστοιχα. Η γραµµική προσαρµογή 

κατ’ ουσία εκφράζει αύξηση µε σταδιακά µειούµενα ετήσια ποσοστά µεταβολής και εποµένως µε 

µέσο ρυθµό αύξησης χαµηλότερο έναντι της προηγουµένης περιόδου,  ενώ η εκθετική προσαρµογή 

ισοδυναµεί µε αύξηση µε σταθερή ετήσια µεταβολή, ίση µε το µέσο ρυθµό της προηγουµένης 

περιόδου, δηλ. συνέχιση της εξέλιξης µε τον ίδιο µέσο ρυθµό αύξησης. Οι προκύπτοντες µέσοι 

ρυθµοί αύξησης για την περίοδο 2008-2012 φαίνονται στους πίνακες 4 και 5 για την γραµµική 

επέκταση µε βάση τα 8 και τα 5 προηγούµενα έτη αντίστοιχα και αναλόγως στους πίνακες 6 και 7 

για την εκθετική επέκταση. Επέκταση µε θεώρηση απολογιστικής περιόδου µεγαλύτερης των 8 

ετών δεν κρίθηκε σκόπιµη, παρότι γενικά οδηγεί σε καλύτερη συσχέτιση, προκειµένου να 

αντανακλώνται οι πλέον πρόσφατες τάσεις, χωρίς ανισοβαρή επίδραση των παλαιοτέρων ετών.   

 
Όπως φαίνεται στους πίνακες 4-7 η προσαρµογή µε δεδοµένα 5ετίας οδηγεί σε µετριοπαθή 

εκτίµηση για την εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας την περίοδο 2008-2012, µε µέσους ρυθµούς 2,3% 

και 2,6% για τη γραµµική και την εκθετική προσαρµογή αντίστοιχα, ενώ µε θεώρηση των 

δεδοµένων 8ετίας οι µέσοι ρυθµοί προκύπτουν 3,2% και 4%, κινούνται δηλ. σε σχετικά υψηλά 

επίπεδα, ιδιαίτερα κατά την εκθετική προσαρµογή. Έτσι θεωρήθηκε και για τις δύο περιπτώσεις 

ένα ενδιάµεσο σενάριο, κατά το οποίο η εξέλιξη προκύπτει από το µέσο όρο των αντιστοίχων 

ετησίων προβλέψεων µε γραµµική και εκθετική προσαρµογή (πίνακες 8 και 9). Οι αντίστοιχοι 

µέσοι ρυθµοί είναι 2,5% και 3,6%.  

 
Για τη µετάβαση από την εκτίµηση της ετήσιας ενέργειας στην πρόβλεψη της µέγιστης ετήσιας 

ζήτησης ισχύος χρησιµοποιείται ο ετήσιος συντελεστής φορτίου, ο οποίος ως γνωστόν προκύπτει 

ως ο λόγος του µέσου προς το µέγιστο ετήσιο φορτίο, δηλ. ως ο λόγος της ετήσιας ενέργειας προς 

την αιχµή επί τις ώρες του έτους. Η εξέλιξη του συντελεστή φορτίου της Αττικής την περίοδο 

1987-2007 αποτυπώνεται στον πίνακα 3. Όπως φαίνεται στον πίνακα ο συντελεστής φορτίου 

εµφανίζει διαχρονική τάση ανόδου, µεταξύ των διαδοχικών επταετιών, γεγονός αναµενόµενο για 

µεγάλο αστικό κέντρο, ενώ την τελευταία επταετία κυµαίνεται στο εύρος 0,55-0,6, µε εξαίρεση τα 

έτη 2001 και 2007, οπότε και σηµειώθηκαν άλµατα στο χειµερινό και θερινό µέγιστο της Αττικής 

αντίστοιχα. Ιδιαίτερα το 2007, λόγω του πολύ υψηλού θερινού µεγίστου, ο συντελεστής φορτίου 

της Αττικής υποχώρησε στο 0,53, που είναι η χαµηλότερη τιµή που καταγράφηκε τα τελευταία 15 

έτη.  
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Στα διαγράµµατα 5-10 αποτυπώνεται η πρόβλεψη της εξέλιξης της αιχµής της Αττικής για τα 

διάφορα θεωρούµενα σενάρια εξέλιξης της ζήτησης ενέργειας, ως συνάρτηση του συντελεστή 

φορτίου. Κάθε διάγραµµα συνίσταται από δέσµη 4 καµπυλών που αντιστοιχούν σε τιµές του 

συντελεστή φορτίου 0,53, 0,55, 0,57 και 0,6. Η τελευταία τιµή προσοµοιώνει οµαλή εξέλιξη της 

ζήτησης χωρίς άλµατα, δηλ. κατ’ ουσία έτη χωρίς ακραίες θερµοκρασιακές συνθήκες, µε µέγιστο 

µάλλον κατά τη χειµερινή περίοδο, ενώ οι ενδιάµεσες έτη µε ενδεχόµενες ουσιώδεις όχι όµως 

αλµατώδεις µεταβολές της ζήτησης και πιθανά ολιγοήµερα διαστήµατα σχετικά ακραίων 

θερµοκρασιών, µε πιθανότητα είτε χειµερινού είτε θερινού µεγίστου. Η τιµή 0,53 θεωρείται ότι 

προσοµοιώνει έτη µε σηµαντικότατη αύξηση της ζήτησης ισχύος, που µάλλον θα πρέπει 

µονοσήµαντα να θεωρηθεί ότι συνδυάζεται µε ακραίες θερµοκρασιακές συνθήκες κατά τη θερινή 

περίοδο (έντονος και παρατεταµένος καύσωνας). Στα διαγράµµατα εµφανίζονται και οι 

εκτιµώµενες τιµές της µέγιστης ζήτησης της Αττικής το 2012 (µέσες ωριαίες τιµές σε MW όπως 

καταγράφονται στα σηµεία έγχυσης από το Σύστηµα), που αντιστοιχούν στις πλέον δυσµενείς τιµές 

του συντελεστή φορτίου (0,53 και 0,55).  

 
Ως σενάριο αναφοράς θεωρήθηκε το ενδιάµεσο σενάριο µε βάση τα απολογιστικά δεδοµένα της 

παρελθούσας 8ετίας, το οποίο οδηγεί σε πολύ συντηρητική µείωση του µέσου ρυθµού αύξησης της 

ζήτησης ενέργειας και βρίσκεται κατά τεκµήριο από την ασφαλή πλευρά. Με το σενάριο αυτό η 

αιχµή της Αττικής το 2012 κινείται στα επίπεδα των 4500 και 4700 MW, για τιµή του ετήσιου 

συντελεστή φορτίου 0,55 και 0,53 αντίστοιχα. Τα επίπεδα φορτίου αυτά είναι συµβατά µε την 

προσθήκη 100-120 MW ετησίως λόγω νέων κλιµατιστικών συσκευών, που εκτιµάται ότι 

ισοδυναµούν µε 125.000-150.000 νέα οικιακά κλιµατιστικά ετησίως.  

 
Σταθµίζοντας τα ανωτέρω δεδοµένα, ως «φορτίο-στόχος» για το έτος 2012 λαµβάνονται τα 5000 

MVA (συνολική ζήτηση της ∆ιανοµής ανηγµένη στα δευτερεύοντα των Μ/Σ). Σε σύγκριση µε το 

φορτίο του 2007 (~4000 MVA), το επίπεδο φορτίου αυτό ισοδυναµεί µε αύξηση κατά 25% έναντι 

της ζήτησης του 2007, ή µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης περί το 4,5%. Η πρόβλεψη αυτή εκτιµάται 

ότι παρέχει µεσοπρόθεσµα το αναγκαίο περιθώριο ασφαλείας.  
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3. Εξέλιξη της φόρτισης των εγκαταστάσεων την περίοδο 2008-2012  
 
 
Φόρτιση Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ 
 
Στον πίνακα 10 αποτυπώνεται η φόρτιση των Υ/Σ και Κ/∆ ΥΤ/ΜΤ της ∆ΠΑ κατά το στιγµιότυπο 

θερινού µεγίστου της Αττικής τον Ιούνιο 2007 ανά Μ/Σ και συνολικά ανά Υ/Σ  υπό κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας. Τα φορτία δίδονται σε MVA και το συνολικό φορτίο των 4012 MVA 

αναφέρεται στη συνολική ζήτηση της ∆ιανοµής ανηγµένη στα δευτερεύοντα των Μ/Σ και 

αντιστοιχίζεται προς το φορτίο των 3876 MW που καταµετρήθηκε από το ∆ΕΣΜΗΕ στα σηµεία 

έγχυσης προς ∆ιανοµή. Στον πίνακα έχει υπολογιστεί για κάθε Υ/Σ και Κ/∆ ο συντελεστής 

φόρτισης (λόγος µεγίστου φορτίου προς την εγκατεστηµένη ισχύ) και διακρίνονται οι Υ/Σ και τα 

Κ/∆ των οποίων τα φορτία υπερέβησαν το εγγυηµένο επίπεδο σχεδιασµού, δηλ. το 80% της 

ονοµαστικής τους ισχύος.  

 
Στον πίνακα 11 τα φορτία του θέρους 2007 έχουν ανακατανεµηθεί στις εγκαταστάσεις 

λαµβάνοντας υπόψη την ένταξη νέων έργων (Υ/Σ Αργυρούπολης), τις προγραµµατισµένες 

ενισχύσεις Υ/Σ και Κ/∆, καθώς και την ανάπτυξη νέων αναχωρήσεων ΜΤ (Κ/∆ Κορυδαλλού, 

Αριστείδου, Αµαρουσίου, Φαλήρου, Υ/Σ Αργυρούπολης, Παλλήνης κλπ), µε αντίστοιχες 

µεταφορές φορτίων, και απεικονίζονται οι προκύπτοντες συντελεστές φόρτισης µε εφαρµογή των 

µεγίστων φορτίων του 2007 µετά την υλοποίηση των ως άνω έργων, δηλ. τα φορτία του 2007 

προβάλλονται στις εγκαταστάσεις του θέρους 2008. Οι συντελεστές φόρτισης έχουν υπολογιστεί 

και για φορτία προσαυξηµένα κατά 5% προκειµένου να προσοµοιωθεί η φορτιακή κατάσταση το 

2008. Επιπρόσθετα επιχειρείται µια πρώτη χονδρική εκτίµηση του συντελεστή φόρτισης το 2012, 

µε θεώρηση οµοιόµορφης αύξησης των φορτίων όλων των Υ/Σ και Κ/∆ κατά 25%, έναντι του 

2007. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν τα εξής:  

 
 Με την υλοποίηση των προγραµµατισµένων έργων και ενεργειών για το 2008 αίρονται στην 

πλειονότητά τους οι υπερβάσεις της εγγυηµένης ισχύος των Υ/Σ και Κ/∆, ως προς τα φορτία 

του 2007, µε εξαίρεση τον Υ/Σ Βάρης η ενίσχυση του οποίου εντός του 2008 δεν είναι εφικτή, 

όπως προαναφέρθηκε. Η εικόνα αυτή δεν µεταβάλλεται ουσιωδώς µε αναφορά στα φορτία του 

2008, ενώ ο µέσος συντελεστής φόρτισης της Αττικής εµφανίζει µικρή βελτίωση (µείωση) 

έναντι του 2007. 

 Το 2012 17 Υ/Σ ή Κ/∆ της Αττικής (σε σύνολο 38) εµφανίζουν συντελεστή φόρτισης άνω του 

80%. 
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Στον πίνακα 12 αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη της φόρτισης των Υ/Σ και Κ/∆ την περίοδο 

2008-2012, µε ξεχωριστή πρόβλεψη ανά Υ/Σ και Κ/∆ και συνεκτίµηση των περιθωρίων ανάπτυξης 

ανά περιοχή, εις τρόπον ώστε το συνολικό φορτίο της Αττικής το 2012 να προσεγγίζει τον «στόχο» 

των 5000 MVA (4976 MVA). Οι υπερβάσεις της εγγυηµένης ισχύος απεικονίζονται µε σκίαση, 

διακριτά για κάθε έτος. Συνολικά 16 Υ/Σ ή Κ/∆ εµφανίζουν συντελεστή φόρτισης άνω του 80% το 

2012, µε βάση τις προβλέψεις αυτές, ενώ το 2009 εµφανίζονται υπερβάσεις στο Κ/∆ Ελληνικού και 

στους Υ/Σ Ρουφ, Χαλκηδόνας, Παλλήνης και Βάρης. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι για 

την αποφόρτιση των εγκαταστάσεων απαιτούνται τα εξής ενόψει του 2009:   

 
 Προσθήκη 3ου Μ/Σ 150/20 kV ισχύος 50 MVA στο Κ/∆ Ελληνικού, καθώς και στο Κ/∆ 

Βριλησσίων 

 Προσθήκη 3ου Μ/Σ 150/20 kV ισχύος 50 MVA στους Υ/Σ Χαλκηδόνας, Ρουφ και Βάρης 

 Αναδιάταξη των δικτύων ΜΤ µεταξύ του Υ/Σ Παλλήνης και του Κ/∆ Βριλησσίων 

(αποφόρτιση Υ/Σ Παλλήνης) 

 Αναδιάταξη των δικτύων ΜΤ µεταξύ του Υ/Σ Αργυρούπολης και του Κ/∆ Παγκρατίου 

(αποφόρτιση Κ/∆ Παγκρατίου) 

 Αναδιάταξη των δικτύων ΜΤ µεταξύ του Υ/Σ Ρουφ και του Κ/∆ Ελευθερίας (αποφόρτιση Κ/∆ 

Ελευθερίας). 

 
Με την υλοποίηση των έργων αυτών αίρονται όλες οι υπερβάσεις της εγγυηµένης ισχύος για τους 

Υ/Σ και τα Κ/∆ της Αττικής για το έτος 2009, όπως φαίνεται και στον πίνακα 13. Η εικόνα αυτή 

διατηρείται και το 2010, µε εξαίρεση µικρές υπερβάσεις στο Κ/∆ Ψυχικού και στον Υ/Σ Σπάτων. 

Οι αντίστοιχες υπερβάσεις για τα έτη 2011 και 2012, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 13, 

αναδεικνύουν, σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη κατά τόπους πυκνότητα Υ/Σ και φορτίου καθώς 

και τις τάσεις οικιστικής ή άλλης ανάπτυξης, 4 ζώνες στις οποίες φαίνεται να απαιτείται επέµβαση, 

µε τη δηµιουργία νέου Υ/Σ: 

 
• Το τρίγωνο µεταξύ των Κ/∆ Αριστείδου, Παγκρατίου και Ψυχικού (σχέδιο 3) 

• Η νοτιοανατολική πλευρά της Αττικής µεταξύ των Υ/Σ Βάρης, Λαυρίου και Μαρκοπούλου, 

ζώνη στην οποία θα αναπτυχθεί και το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Κερατέας που θα απαιτήσει 

σηµαντική ισχύ της τάξεως των 25 MVA (σχέδιο 4) 

• Η περιοχή της ανατολικής Αττικής (Μεσόγεια) που περικλείεται από τους Υ/Σ Ν. Μάκρης, 

Παλλήνης, Σπάτων και Μαρκοπούλου (σχέδιο 5) 

• Η περιοχή της δυτικής Αττικής στο εσωτερικό του πολυγώνου που ορίζεται από τους Υ/Σ 

Αιγάλεω, Χαλκηδόνας, Ν. Ιωνίας, Αχαρνών και Καλλιστηρίου (σχέδιο 6). 
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Στον πίνακα 14 προσοµοιώνεται ή ένταξη 4 νέων Κ/∆ 150/20 kV το 2011, ως εξής: 

 
 Εντάσσεται το Κ/∆ Κερατέας, που αποφορτίζει τους Υ/Σ Μαρκοπούλου και Βάρης και 

αναλαµβάνει την τροφοδότηση του ΒΙΟΠΑ Κερατέας, καλύπτοντας και όµορες περιοχές 

(Καλύβια, Λαγονήσι, Πόρτο Ράφτη κλπ) 

 Εντάσσεται το Κ/∆ (ή υπαίθριος Υ/Σ) Ραφήνας, που αποφορτίζει τους Υ/Σ Παλλήνης και 

Σπάτων 

 Εντάσσεται το Κ/∆ Πετρούπολης που αποφορτίζει τους Υ/Σ Αιγάλεω, Καλλιστηρίου και Ν. 

Ιωνίας 

 Εντάσσεται το Κ/∆ Αµπελοκήπων που αποφορτίζει τους Υ/Σ Παγκρατίου, Αριστείδου και 

Ψυχικού.   

 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 14, µε την ένταξη των ανωτέρω Υ/Σ εξοµαλύνονται οι φορτίσεις των 

Υ/Σ σε όλες τις θεωρούµενες ζώνες επέµβασης για το 2011. Το 2012 ωστόσο καταγράφεται 

ελαφρά υπέρβαση της εγγυηµένης ισχύος στο Κ/∆ Ελευθερίας, ενώ κινείται σε υψηλά επίπεδα η 

φόρτιση ορισµένων Κ/∆ (Μαρούσι, Ψυχικό, Ν. Σµύρνη, Φάληρο). Συνεπώς κρίνονται 

ενδεδειγµένες οι εξής ενέργειες εντός του 2012: 

 
 Ένταξη ενός νέου Κ/∆ στα Πατήσια που θα αποφορτίσει βασικά τα Κ/∆ Ελευθερίας, Ψυχικού, 

Ν. Ιωνίας και δευτερογενώς το Κ/∆ Αµαρουσίου 

 Προσθήκη 3ου Μ/Σ στο Κ/∆ Φαλήρου και υποβοήθηση των Κ/∆ Ν. Σµύρνης, Πειραιά και 

Καλλιθέας. 

 
Με την υλοποίηση των έργων αυτών ο µέσος συντελεστής φόρτισης των Υ/Σ και Κ/∆ της Αττικής 

διαµορφώνεται στο 0,65 το 2012 και οι επί µέρους φορτίσεις των Υ/Σ κινούνται γενικά σε 

αποδεκτά επίπεδα (πίνακας 15). Η εµφανιζόµενη υπέρβαση στο Κ/∆ 150/22 kV Ψυχικού είναι 

εικονική, δεδοµένου ότι, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, θα υπάρξει αποµείωση του φορτίου του 

συστήµατος των 22 kV, µε την κατάργηση των Υ/Σ 22/6,6 kV Αµπελοκήπων, Πατησίων και 

Πετρούπολης για τη δηµιουργία στους χώρους των Υ/Σ αυτών των αντιστοίχων νέων Κ/∆.  

 
Φόρτιση καλωδιακών γραµµών 150 kV 

 
Στο σχέδιο 7 αποτυπώνεται η φόρτιση των καλωδιακών γραµµών 150 kV, καθώς και η κατ’ 

αντιστοιχία φόρτιση των Μ/Σ που τροφοδοτούν, µε βάση τα φορτία κατά το στιγµιότυπο θερινού 

µεγίστου 2007 και την τοπολογία που αντιπροσωπεύει την συνήθη λειτουργία του συστήµατος του 

Λεκανοπεδίου υπό κανονικές συνθήκες. Με δεδοµένο ότι η συνολική µεταφορική ικανότητα του 

καλωδιακού δικτύου 150 kV κατά το θέρος 2007 ήταν 6280 MVA, εκ των οποίων κατά σύµβαση 
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720 MVA αναλογούν στο σύστηµα των 22 kV και 5560 MVA στο σύστηµα των 20 kV, 

προκύπτουν τα εξής, ως προς το επίπεδο φόρτισης των καλωδιακών γραµµών το 2007: 

 
 Το φορτίο της Αττικής που εξυπηρετείται από καλωδιακές γραµµές 150 kV, ανέρχεται µε βάση 

το θερινό µέγιστο 2007 της ∆ΠΑ σε 2663 MVA, έναντι συνόλου 4012 MVA, αντιπροσωπεύει 

εποµένως το 66% του συνολικού φορτίου της Αττικής (γεγονός που σηµατοδοτεί και την 

µεγάλη ανάπτυξη στην περιφέρεια του Λεκανοπεδίου, δεδοµένου ότι το ποσοστό αυτό ήταν 

σηµαντικά υψηλότερο προ δεκαετίας). Εξ αυτών το σύστηµα των 22 kV απορροφά 357 MVA, 

ενώ το σύστηµα των 20 kV 2306 MVA.  

 Η τρέχουσα µέση φόρτιση του καλωδιακού δικτύου της Αττικής, δηλ. το συνολικό φορτίο που 

εξυπηρετείται από καλώδια προς την ονοµαστική µεταφορική ικανότητα του καλωδιακού 

δικτύου (6280 MVA) ανέρχεται σε ποσοστό 42%, ενώ εάν αφαιρεθούν οι 4 γραµµές που 

παραµένουν ανενεργές υπό κανονική λειτουργία (εµφανίζονται διάστικτες στο σχέδιο 3) το 

ποσοστό αυτό διαµορφώνεται στο 48%. Για το σύστηµα των 22 kV, η µέση φόρτιση προκύπτει 

της τάξεως του 50% (βλ. πίνακα 6), ενώ για το σύστηµα των 20 kV της τάξεως του 41% (ή 48% 

χωρίς τις εφεδρικές γραµµές). 

 Η φόρτιση των καλωδιακών γραµµών υπό το τρέχον σχήµα λειτουργίας, κινείται σε καλά 

επίπεδα, περί το 50-60% της ονοµαστικής ικανότητας για την πλειονότητα των γραµµών, ενώ 7 

γραµµές, επί συνόλου 36, φορτίζονται σε επίπεδα άνω του 85% της ονοµαστικής τους 

ικανότητας κατά την αιχµή (εξ αυτών 3 τροφοδοτούν τµήµατα ζυγών 150 kV 2 Κ/∆).    

    
Στο σχέδιο 7α απεικονίζεται µια ενδεικτική αναδιάταξη του σχήµατος τροφοδότησης, µε 

ενεργοποίηση των εφεδρικών, κατά το σχήµα του θέρους 2007, γραµµών Κ/∆ Πειραιά-Κ/∆ Ν. 

Σµύρνης και Σ.Ζ. Γέρακα-Κ/∆ Βριλησσίων (ανάληψη του φορτίου 1 Μ/Σ 150/22 kV της Ν. 

Σµύρνης και του φορτίου των 2 Μ/Σ 150/20 kV των Βριλησσίων αντίστοιχα), αντιµετάθεση της 

φόρτισης µεταξύ της παλαιάς και της νέας καλωδιακής γραµµής ΑΗΣΑΓ-Κ/∆ Πειραιά, 

ανακατανοµή των Μ/Σ των Κ/∆ 150/20 kV Αµαρουσίου και Ψυχικού στις τροφοδοτικές γραµµές 

και ισοφόρτιση των γραµµών Υ/Σ Χαλκηδόνας-Κ/∆ 150/22 kV Ψυχικού µε παράλληλη λειτουργία 

τους (µείωση της φόρτισης 7 συνολικά γραµµών).  

 
Με βάση το ως άνω αναδιαταγµένο σχήµα τροφοδότησης, στο σχέδιο 8 εµφανίζονται οι φορτίσεις 

των καλωδιακών γραµµών µετά την ένταξη των νέων γραµµών ΚΥΤ Αχαρνών-Υ/Σ Χαλκηδόνας 

και Υ/Σ Χαλκηδόνας-Κ/∆ Ελευθερίας, καθώς και των λοιπών προγραµµατισµένων έργων, µε 

θεώρηση των φορτίων του θέρους 2007 (τα φορτία του 2007 «προβάλλονται» στις εγκαταστάσεις 

του 2008). Οι φορτίσεις των καλωδιακών γραµµών κινούνται σε καλά επίπεδα, αποφορτίζεται η 

γραµµή Αργυρούπολη-Φάληρο, η γραµµή Φάληρο-Καλλιθέα παραµένει εφεδρική (τροφοδότηση 
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ενός Μ/Σ του Κ/∆ Καλλιθέας από τον Υ/Σ Χαλκηδόνας µέσω του Κ/∆ Ελευθερίας), όπως και οι 

γραµµές Ελευθερία-Αριστείδου και Χαλκηδόνα-Αιγάλεω. Οι γραµµές που παρουσιάζουν τον 

υψηλότερο συντελεστή φόρτισης κατά την αιχµή είναι οι γραµµές Αργυρούπολη-Παγκράτι (0,8) 

και Χολαργός-Ψυχικό (0,77), ενώ οι υπόλοιπες κυµαίνονται στο εύρος 0,35-0,7. Με θεώρηση των 

φορτίων του 2008, ήτοι φορτίων προσαυξηµένων κατά 5% περίπου έναντι του 2007, οι αντίστοιχοι 

δυσµενέστεροι συντελεστές διαµορφώνονται σε 0,84 και 0,8 αντίστοιχα. Υπενθυµίζεται ότι η 

ονοµαστική µεταφορική ικανότητα των καλωδιακών γραµµών λογίζεται 120 MVA για τις παλαιές 

καλωδιακές γραµµές 250 mm2 Cu, 180 MVA για τις καλωδιακές γραµµές 500 mm2 Cu ή 800 mm2 

Al µόνωσης χαρτιού-λαδιού µε οριζόντια διάταξη των µονοπολικών καλωδίων σε απόσταση και 

διασταύρωση µανδυών, καθώς και για τις καλωδιακές γραµµές 800 mm2 Al συνθετικής µόνωσης µε 

τριγωνική διάταξη των µονοπολικών καλωδίων σε επαφή και στερεά σύνδεση των µανδυών και 

200 MVA για τις καλωδιακές γραµµές 800 mm2 Al συνθετικής µόνωσης, µε οριζόντια διάταξη των 

µονοπολικών καλωδίων σε απόσταση και διασταύρωση µανδυών. Οι ικανότητες αυτές 

αντιστοιχούν στις πλέον δυσµενείς θερµικές και φορτιακές παραδοχές, ήτοι θερµοκρασία εδάφους 

25 οC, µέση ειδική θερµική αντίσταση εδάφους 1,5 οK.m/W και ηµερήσιο συντελεστή φορτίου 

Αττικής 0,8. 

 
Στο σχέδιο 9 απεικονίζονται οι φορτίσεις των καλωδιακών γραµµών το 2012, µε θεώρηση φορτίων 

προσαυξηµένων οµοιόµορφα κατά 25% (συνολικό φορτίο Αττικής ~5000 MVA), όπως 

διαµορφώνονται χωρίς την ένταξη νέων έργων, πέραν του 2008. ∆εν καταγράφονται υπερφορτίσεις 

καλωδιακών γραµµών, οι φορτίσεις όµως πολλών γραµµών βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα 

(περί τις 10 γραµµές µε συντελεστή φόρτισης στο εύρος 0,8-1). Βεβαίως η απεικόνιση αυτή 

ενδεικτικό χαρακτήρα έχει µόνον, δεδοµένου ότι κατά το έτος αυτό πολλοί Υ/Σ υπερβαίνουν το 

όριο  εγγυηµένης ισχύος τους και εποµένως απαιτείται η ένταξη νέων Υ/Σ και η ανάπτυξη νέου 

καλωδιακού δικτύου για την τροφοδότησή τους, µε αναδιάταξη των φορτίσεων των γραµµών. Τα 

σχήµατα τροφοδότησης των νέων Κ/∆ παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
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4. Αναγκαία έργα και ενέργειες  

 
 
Τα αναγκαία έργα και ενέργειες, µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, ταξινοµούνται ως εξής :  

 
Κ/∆ και Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ  

 
Υλοποίηση έργων ενίσχυσης 
 
Κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση των εξής έργων επαύξησης της εγκατεστηµένης ισχύος σε Υ/Σ και 

Κ/∆ της Αττικής, προ του θέρους 2009 (υπό την αίρεση της εξασφάλισης των αντιστοίχων Μ/Σ): 

 
 Υ/Σ Βάρης : Προσθήκη 1 Μ/Σ 40/50 MVA και επέκταση ζυγών ΜΤ 

   
 Υ/Σ Ρουφ : Προσθήκη 1 Μ/Σ 40/50 MVA και επέκταση ζυγών ΜΤ 

   
 Υ/Σ Χαλκηδόνας : Προσθήκη 1 Μ/Σ 40/50 MVA  

   
 Κ/∆ Ελληνικού : Προσθήκη 1 Μ/Σ 50 MVA και επέκταση ζυγών ΜΤ 

   
 Κ/∆ Βριλησσίων : Προσθήκη 1 Μ/Σ 50 MVA και επέκταση ζυγών ΜΤ 

 
Για την υλοποίηση των έργων απαιτείται η άµεση δροµολόγηση της προµήθειας 3 Μ/Σ 40/50 

MVA συνδεσµολογίας Yy0 (από Μεταφορά) και 2 Μ/Σ 50 MVA συνδεσµολογίας Yy0 (από 

∆ιανοµή).  

 
 Επίσης θα πρέπει να προγραµµατισθεί σε ορίζοντα 5ετίας η ενίσχυση του Κ/∆ Φαλήρου 

(προσθήκη 3ου Μ/Σ 50 MVA και επέκταση ζυγών ΜΤ). 

 
Υλοποίηση νέων έργων  
 
Εντός της επόµενης 5ετίας κρίνεται αναγκαία η κατασκευή των εξής νέων  Υ/Σ: 
 

 Κ/∆ Κερατέας  
 
Νέος κλειστός Υ/Σ (Κ/∆) εντός του ΒΙΟΠΑ Κερατέας, σε χώρο που θα διατεθεί στη ∆ΕΗ από τον 

φορέα του έργου (ΒΕΠΕ Κερατέας). Η αρχική σύνθεση του Υ/Σ θα είναι 2x50 MVA. Το έργο θα 

συνεισφέρει στην τροφοδότηση της νοτιοανατολικής Αττικής. 

 
 Κ/∆ Πετρούπολης  

 
Νέος κλειστός Υ/Σ (Κ/∆) στο χώρο του λειτουργούντος Υ/Σ 22/6,6 kV Πετρούπολης ο οποίος 

καταργείται, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆ΕΗ. Η αρχική σύνθεση του Υ/Σ θα είναι 3x100 MVA. Το 

έργο θα συνεισφέρει στην τροφοδότηση της δυτικής Αττικής. 

 12



 Κ/∆ ή Υ/Σ Ραφήνας  
 
Νέος Υ/Σ στην ευρύτερη περιοχή της Ραφήνας, υπαιθρίου ή κλειστού τύπου, ανάλογα µε τους 

διαθέσιµους χώρους στην περιοχή. Απαιτείται η πρόσκτηση χώρου, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται 

στην περιοχή κατάλληλος χώρος ιδιοκτησίας ∆ΕΗ. Η αρχική σύνθεση του Υ/Σ θα είναι 2x50 

MVA. Το έργο θα συνεισφέρει στην τροφοδότηση της περιοχής Μεσογείων. Παράγοντες 

αβεβαιότητας ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης συνιστούν η δυσκολία ανεύρεσης χώρου προς 

διάθεση στην περιοχή, καθώς και οι περιορισµοί δόµησης. Εφόσον στην πορεία διαπιστωθούν 

ανυπέρβλητες δυσκολίες, θα πρέπει εναλλακτικά να δροµολογηθεί η ενίσχυση του Υ/Σ Ν. Μάκρης, 

µε προσθήκη 3ου Μ/Σ Σ 40/50 MVA και επέκταση των ζυγών ΜΤ. 

 
 Κ/∆ Αµπελοκήπων   

 
Νέος κλειστός Υ/Σ (Κ/∆) στο χώρο του λειτουργούντος Υ/Σ 22/6,6 kV Αµπελοκήπων ο οποίος 

καταργείται, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆ΕΗ. Εκτιµάται ότι η απαιτούµενη να εγκατασταθεί   

συνολική ισχύς είναι 200 MVA. Η σύνθεση του Κ/∆ (πχ. 2x100 MVA ή 1x100 MVA+2x50 MVA 

κλπ) θα καθορισθεί από τις συναρµόδιες υπηρεσίες κατά τη φάση της µελέτης του έργου. Σε κάθε 

περίπτωση η µελέτη θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα εγκατάστασης 3ου Μ/Σ και αντιστοίχων 

πινάκων ΜΤ. Το έργο θα συνεισφέρει στην τροφοδότηση κεντρικών περιοχών της Αθήνας..  

 

 Κ/∆ Πατησίων   
 
Νέος κλειστός Υ/Σ (Κ/∆) στο χώρο του λειτουργούντος Υ/Σ 22/6,6 kV Κ. Πατησίων ο οποίος 

καταργείται, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆ΕΗ. Εκτιµάται ότι η απαιτούµενη να εγκατασταθεί   

συνολική ισχύς είναι 200 MVA. Η σύνθεση του Κ/∆ (πχ. 2x100 MVA ή 1x100 MVA+2x50 MVA 

κλπ) θα καθορισθεί από τις συναρµόδιες υπηρεσίες κατά τη φάση της µελέτης του έργου. Σε κάθε 

περίπτωση η µελέτη θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα εγκατάστασης 3ου Μ/Σ και αντιστοίχων 

πινάκων ΜΤ. Το έργο θα συνεισφέρει στην τροφοδότηση περιοχών της Αθήνας και όµορων 

∆ήµων. Ανάλογα µε την εξέλιξη των λοιπών έργων αλλά και του φορτίου της Αττικής, η ένταξη 

του έργου αυτού θα µπορούσε πιθανόν να τοποθετηθεί και µετά το τέλος της εξεταζόµενης 

περιόδου.  

 
Τα ανωτέρω έργα θα πρέπει άµεσα να δροµολογηθούν, µε εκπόνηση των αναγκαίων 

προµελετών και διακήρυξή τους στη συνέχεια εντός του 2008. 

  
Υλοποίηση προγραµµατισµένων έργων αναβάθµισης 
 
Για λόγους βελτίωσης της αξιοπιστίας των υφιστάµενων εγκαταστάσεων κρίνεται αναγκαίο να 

προωθηθεί η υλοποίηση των εξής, κατά το µάλλον ή ήττον προγραµµατισµένων έργων: 
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 Υ/Σ Αγ. Στεφάνου : Κατασκευή κτιρίου και αντικατάσταση υπαίθριου εξοπλισµού 

ΜΤ µε πίνακες ΜΤ 

   

 Κ/∆ Αιγάλεω : Αντικατάσταση πινάκων ΜΤ Μ/Σ Νο 1 

   

 Κ/∆ Πειραιά  : Αντικατάσταση πινάκων ΜΤ 

   

 Κ/∆ Ν. Ιωνίας : Αντικατάσταση πινάκων ΜΤ 

   

 Υ/Σ Λαυρίου : Αντικατάσταση πινάκων ΜΤ 

   

 Κ/∆ 150/20 kV : Αντικατάσταση παλαιών Μ/Σ τύπου ASGEN 

   

 Κ/∆ 150/20 kV : Αντικατάσταση συστηµάτων προστασίας ΥΤ 

   

 Κ/∆ Ν. Σµύρνης : Κατάργηση υπαιθρίου τµήµατος και κατασκευή αµιγώς 

κλειστών Κ/∆ 150/20 kV και 150/22 kV (ή προτεραιότητα που 

θα δοθεί στην υλοποίηση του δύσκολου αυτού έργου θα 

πρέπει να σταθµιστεί στην πορεία, σε συνάρτηση µε την 

εξέλιξη των νέων έργων, στα οποία θα πρέπει να δοθεί 

µεγαλύτερη βαρύτητα) 

 

∆ίκτυο 150 kV  

 
Τα έργα νέων καλωδιακών γραµµών 150 kV εξετάστηκαν µε γνώµονα την αξιόπιστη τροφοδότηση 

των νέων Κ/∆ από ισχυρά σηµεία έγχυσης αφενός και τη διατήρηση εγγυηµένης έγχυσης ισχύος 

στα υφιστάµενα Κ/∆ µετά την αναδιάταξη των φορτίων που θα επέλθει µε την ένταξη των νέων 

εγκαταστάσεων. Τα προτεινόµενα σχήµατα τροφοδότησης εξειδικεύονται ως εξής : 

 
 Κ/∆ Κερατέας  

  
Τροφοδότηση µε είσοδο-έξοδο της εναέριας ΓΜ 150 kV Λαύριο-Παλλήνη, µέσω µικρού µήκους 

υπογείων τµηµάτων 

 

 Κ/∆ Πετρούπολης  
 
Τροφοδότηση µέσω δύο καλωδιακών γραµµών από το ΚΥΤ Αχαρνών 
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 Κ/∆ ή Υ/Σ Ραφήνας  
 
Η τροφοδότηση ενδέχεται να µπορεί να γίνει από τη ΓΜ 150 kV Παλλήνη-Ν. Μάκρη (είσοδος-

έξοδος), πιθανόν µε την παρεµβολή υπογείων τµηµάτων. Η τροφοδότηση θα οριστικοποιηθεί µετά 

τον καθορισµό της θέσης του Υ/Σ, σε συνάρτηση µε την απόσταση από τα πιθανά σηµεία έγχυσης 

στην περιοχή και τις κατά περίπτωση δυνατότητες ανάπτυξης νέου δικτύου 150 kV. 

 

 Κ/∆ Αµπελοκήπων  
 
Τροφοδότηση µέσω δύο καλωδιακών γραµµών από το ΚΥΤ Παλλήνης και το νέο ΚΥΤ Ρούφ και 

σύνδεσή του µε το Κ/∆ Ψυχικού, ως εξής: 

 
 Κατασκευή νέας καλωδιακής γραµµής για την απευθείας σύνδεση του νέου Κ/∆ µε το ΚΥΤ 

Παλλήνης 

 Αντικατάσταση του ζεύγους των παλαιών καλωδίων που συνδέουν τον Υ/Σ Ρουφ µε το Κ/∆ 

Ελευθερίας, ικανότητας 120 MVA έκαστο, µε δύο νέα καλώδια ικανότητας 200 MVA, εκ 

των οποίων το ένα εξακολουθεί να συνδέει το Κ/∆ Ελευθερίας µε τον Υ/Σ Ρουφ (ή το ΚΥΤ 

Ρουφ στη συνέχεια), ενώ η δεύτερη γραµµή αποσυνδέεται από τους ζυγούς του Κ/∆ 

Ελευθερίας 

 Κατασκευή νέου τµήµατος καλωδιακής γραµµής από το Κ/∆ Αµπελοκήπων µέχρι το Κ./∆ 

Ελευθερίας και σύνδεσή του µε τη δεύτερη γραµµή από τον Υ/Σ Ρουφ, εκτός του Κ/∆ 

Ελευθερίας. 

 Κατασκευή στη συνέχεια νέας διασυνδετικής καλωδιακής γραµµής του Κ/∆ Αµπελοκήπων 

προς το Κ/∆ Ψυχικού, ως εναλλακτική τροφοδότηση εκατέρωθεν (ενίσχυσης της έγχυσης 

στο Κ/∆ Ψυχικού)  

 
 Κ/∆ Πατησίων   

 
Τροφοδότηση µέσω δύο νέων καλωδιακών γραµµών από τα ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου και Ρούφ  

 
Τα προτεινόµενα σχήµατα τροφοδότησης των νέων Κ/∆ Πετρούπολης, Πατησίων και 

Αµπελοκήπων απεικονίζονται στο σχέδιο 10. Μία πιθανή παραλλαγή φαίνεται στο σχέδιο 11, όπου 

η γραµµή Κ/∆ Κορυδαλλού-Κ/∆ Ελευθερίας «κόβεται» και τα δύο άκρα της εισέρχονται στο νέο 

ΚΥΤ  Ρουφ, δηµιουργώντας έτσι δύο νέες τροφοδοτικές γραµµές από το ΚΥΤ Ρουφ προς τα Κ/∆ 

Κορυδαλλού και Ελευθερίας, µε ενίσχυση της έγχυσης προς τα Κ/∆ αυτά. 

 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω σχήµατα τροφοδότησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τα Κ/∆ 

Αµπελοκήπων και Πατησίων, συνιστούν αρχικές προτάσεις, προκρινόµενες κατ’ αρχήν έναντι 
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άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάστηκαν, για την οριστικοποίηση των οποίων θα 

απαιτηθεί διεξοδικότερη έρευνα (ροές φορτίου, ανάλυση αξιοπιστίας, αποτύπωση επί του πεδίου 

πιθανών οδεύσεων και διακρίβωση αντικειµενικών δυσκολιών ή τεχνικών περιορισµών κλπ), που 

θα πρέπει να αναληφθεί από τις συναρµόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία και µε το ∆ΕΣΜΗΕ στο 

αµέσως προσεχές διάστηµα, δεδοµένου και του χρονικού περιθωρίου που παρέχεται για τη λήψη 

των τελικών αποφάσεων. 

 
∆ίκτυο ΜΤ  

 
Τα αναγκαία έργα ΜΤ διακρίνονται σε : 
 

 Έργα ανάπτυξης νέων αναχωρήσεων ΜΤ για την αξιοποίηση των νέων έργων και 

ενισχύσεων 

 Έργα αναδιάταξης του δικτύου ΜΤ 

 Έργα αντικατάστασης καλωδίων ΜΤ 

 
Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ και ∆ίκτυο ΧΤ  

 
 Πύκνωση Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ και επαύξηση ισχύος σε υφιστάµενους Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ, στην 

κατεύθυνση ενός «φορτίου-στόχο» για το σύστηµα ΧΤ της ∆ΠΑ της τάξεως των 4000 MVA. 

 
Το σύνολο των αναγκαίων έργων αποτυπώνεται στους πίνακες 21 (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Στους πίνακες αυτούς 

δίνεται αναλυτικότερη περιγραφή των έργων µε αναφορά στα αναγκαία σηµαντικά προς προµήθεια 

υλικά, το προϋπολογιστικό κόστος των έργων, ενδεικτικά µεγέθη (πρώτη προσέγγιση µηκών νέων 

τροφοδοτικών γραµµών 150 kV και όγκοι έργων επαναληπτικού χαρακτήρα) κλπ. 

  
Ως προς το εκτιµώµενο κόστος επενδύσεων για τα έργα πενταετίας της Αττικής, η 

προϋπολογιστική δαπάνη για το σύνολο των προβλεπόµενων έργων ανέρχεται περί τα 330.000 k€. 
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Ι I .  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η  
 
 

Ο νοµός Θεσσαλονίκης τροφοδοτείται από το Σύστηµα µέσω 11 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, συνολικής 

εγκατεστηµένης ισχύος 1465 MVA (βλ. πίνακα 18). Εξ αυτών 2 Υ/Σ είναι κλειστού τύπου και 

τροφοδοτούνται µε υπόγειες καλωδιακές γραµµές 150 kV (Υ/Σ Μπότσαρη και Ν. Ελβετίας), ενώ 

µέσω υπογείων καλωδίων 150 kV τροφοδοτείται και ο υπαίθριος Υ/Σ Αγ. ∆ηµητρίου, ο 

παλαιότερος Υ/Σ της Θεσσαλονίκης που σήµερα βρίσκεται εγκλωβισµένος εντός του βασικού 

οικιστικού ιστού (βλ. σχέδιο 12).   Η ευρύτερη περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης τροφοδοτείται 

από 6 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 965 MVA (βλ. σχέδιο 13). 

 
Το µέγιστο ταυτοχρονισµένο φορτίο του νοµού για το 2007 εµφανίστηκε στις 27.06.07 υπό 

συνθήκες έντονου και παρατεταµένου καύσωνα και ανήλθε σε 1032 MVA, καταγράφοντας αύξηση 

9,5% έναντι του µεγίστου 2006 (944 MVA). Το ταυτοχρονισµένο φορτίο των Υ/Σ που 

εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης την ίδια ηµέρα και ώρα ανήλθε σε 

690 MVA.  

 
Η εξέλιξη της µέγιστης ετήσιας ζήτησης ισχύος του νοµού και της πόλης της Θεσσαλονίκης την 

περίοδο 1998-2007 και της ετήσιας ζήτησης ενέργειας την περίοδο 1998-2006 αποτυπώνεται  

στους πίνακες 16 και 17 και στα διαγράµµατα 11 και 12 αντίστοιχα. Οι µέσοι ρυθµοί αύξησης των 

αντιστοίχων περιόδων είναι της τάξεως του 4% για την αιχµή και 3,8% για την ενέργεια στο νοµό 

και αντίστοιχα 2% και 2,7% στην πόλη. Ενώ κατά την περίοδο 2001-2005 η ετήσια αιχµή της 

ζήτησης εµφανίζει σχετική στασιµότητα, τα έτη 2006 και 2007 καταγράφονται αξιόλογες ετήσιες 

ποσοστιαίες αυξήσεις, της τάξεως του 7% και του 9,5%, γεγονός που ενδεχοµένως υποδηλώνει τη 

γενίκευση της χρήσης κλιµατιστικών συσκευών κατά τα τελευταία έτη.     

 
Στον πίνακα 18 αποτυπώνεται η φόρτιση των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ του νοµού Θεσσαλονίκης κατά το 

στιγµιότυπο θερινού µεγίστου τον Ιούνιο 2007 ανά Μ/Σ και συνολικά ανά Υ/Σ. Στον πίνακα έχει 

υπολογιστεί για κάθε Υ/Σ ο συντελεστής φόρτισης (λόγος µεγίστου φορτίου προς την 

εγκατεστηµένη ισχύ), ως προς τα φορτία του θέρους 2007, δηλ. τα φορτία κατά το στιγµιότυπο 

µεγίστου του νοµού την 27.06.07. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν τα εξής:  

 

 Ο µέσος συντελεστής φόρτισης των Υ/Σ του νοµού Θεσσαλονίκης που µέχρι πέρσι ήταν 

χαµηλότερος του 0,65, ανήλθε σε 0,70, ενώ για το σύνολο των Υ/Σ της ευρύτερης πόλης σε 

0,715. Επισηµαίνεται ότι κατά την τελευταία 7ετία ο µόνος νέος Υ/Σ που έχει ενταχθεί στο 

νοµό είναι ο Υ/Σ Γέφυρας (2 x 40/50 MVA, ενώ στο διάστηµα αυτό επαυξήθηκαν οι Υ/Σ 

Πολίχνης (προσθήκη 1 Μ/Σ 40/50 MVA) και Ν. Ελβετίας (αντικατάσταση 1 Μ/Σ 50 MVA µε 
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Μ/Σ 100 MVA), δηλ. επήλθε επαύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος κατά 200 MVA µόνον. 

Παράλληλα η υλοποίηση του Υ/Σ Φοίνικα και του Κ/∆ Παύλου Μελά, έργων 

προγραµµατισµένων από 15ετίας τουλάχιστον και κρίσιµων για την αξιοπιστία τροφοδότησης 

της ευρύτερης πόλης της Θεσσαλονίκης, καθυστέρησε υπερβολικά από εξωγενείς παράγοντες 

(αντιδράσεις, αναγκαστική αλλαγή χωροθέτησης του Υ/Σ Φοίνικα κλπ). 

 Η φόρτιση των περισσοτέρων Υ/Σ κινείται σε υψηλά επίπεδα (5 Υ/Σ άνω του 0,75), ενώ σε 

απαγορευτικά επίπεδα κινείται η φόρτιση του Υ/Σ Λητής (0,88), του οποίου η ενίσχυση και 

ανακατασκευή έχει δροµολογηθεί.  

 
Η συνολική δυναµικότητα του καλωδιακού δικτύου 150 kV της Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 870 

MVA, ενώ το φορτίο που εξυπηρετείται από καλώδια σε 383 MVA. Η φόρτιση των καλωδιακών 

γραµµών κινείται σε καλά επίπεδα, µε 4 εκ των 6 γραµµών να φορτίζονται σε επίπεδα κάτω του 

50% της ονοµαστικής τους ικανότητας, ενώ οι άλλες 2 γραµµές κινούνται στα επίπεδα του 65% και 

80%, κατά την αιχµή. 

 
Εντός του 2008 πρόκειται να ενταχθούν τα εξής έργα:    

 
 Κ/∆ Παύλου Μελά. Το Κ/∆ αυτό θα αποφορτίσει τους Υ/Σ Ευόσµου και Αγ. ∆ηµητρίου και 

Πολίχνης και έχει αποπερατωθεί. Θα ενταχθεί µετά την ολοκλήρωση της πρώτης 

τροφοδοτικής καλωδιακής γραµµής 150 kV από το ΚΥΤ Θεσσαλονίκης, που τελεί υπό 

αποπεράτωση. 

 Υ/Σ Φοίνικα. Ο Υ/Σ αυτός θα αποφορτίσει τους Υ/Σ Ν. Ελβετίας και Σχολαρίου. Υπό 

κατασκευή η τροφοδοτική καλωδιακή γραµµή 150 kV από τον Υ/Σ Ν. Ελβετίας 

 Ανακατασκευής-ενίσχυση του Υ/Σ Λητής Μετατροπή σε µόνιµο Υ/Σ και αντικατάσταση 

των 2 Μ/Σ 20/25 MVA µε 2 Μ/Σ 40/50 MVA  

 
Με ανάλογη προς την Αττική προσέγγιση, εκτιµάται ότι η συνολική αύξηση της ζήτησης το 2012, 

έναντι του 2007, θα ανέρχεται σε 20%, που αντιστοιχεί σε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως 

του 3,7%. Στον πίνακα 19 φαίνονται οι φορτίσεις των Υ/Σ του νοµού Θεσσαλονίκης το 2008, µετά 

την ένταξη των νέων έργων, καθώς και το 2012. Καθίσταται εµφανής η ανάγκη ένταξης του 

δεύτερου Υ/Σ στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης (Σίνδος ΙΙ), έργο ήδη προγραµµατισµένο. 

 
Στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης έχει προγραµµατισθεί η υλοποίηση των εξής έργων:  

 
 Κ/∆ Αγ. ∆ηµητρίου: Ανακατασκευή του Υ/Σ Αγ. ∆ηµητρίου µε µετατροπή του σε κλειστό 

Υ/Σ και επαύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος του (3x100 MVA) 

 Υ/Σ Σίνδος ΙΙ: Νέος Υ/Σ στη ΒΙΠΕ (2x40/50 MVA) 
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 Υ/Σ Ν. Ελβετίας: Αντικατάσταση ενός εκ των δύο Μ/Σ 50 MVA µε Μ/Σ 100 MVA  

 
Με την υλοποίηση των έργων αυτών και την αναδιάταξη των δικτύων ΜΤ, οι φορτίσεις των Υ/Σ 

κινούνται σε αποδεκτά επίπεδα το 2012, ενώ ο µέσος συντελεστής φόρτισης διαµορφώνεται σε 

0,63, όπως φαίνεται στον πίνακα 20. 

 
Ως προς το καλωδιακό δίκτυο 150 kV της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να υλοποιηθούν τα εξής: 

 
 Κατασκευή της καλωδιακής γραµµής Κ/∆ Παύλου Μελά-Υ/Σ Ευόσµου 

 Κατασκευή της καλωδιακής γραµµής Κ/∆ Παύλου Μελά-Υ/Σ Αγ. ∆ηµητρίου 

 
Στο επίπεδο της ΜΤ, πέραν της ανάπτυξης αναχωρήσεων από τους νέους Υ/Σ και την αναδιάταξη 

του δικτύου ΜΤ, θα προωθηθεί η αντικατάσταση τµηµάτων παλαιών υπογείων καλωδίων.  

 
Το σύνολο των αναγκαίων έργων στη Θεσσαλονίκη, την 5ετία 2008-2012, αποτυπώνεται στους 
πίνακες 21 (I, II, III). 
 
Ως προς το εκτιµώµενο κόστος επενδύσεων για τα έργα πενταετίας της Θεσσαλονίκης, η 

προϋπολογιστική δαπάνη για το σύνολο των προβλεπόµενων έργων ανέρχεται περί τα 35.000 k€.  
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Πίνακας 1
Εγκατεστηµένη ισχύς Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ της Αττικής το 2008 και µεταβολή ως προς τον 6ο/2007

α/α Υποσταθµός Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3 Σύνολο

1 Αγ. Γεώργιος 60 50 50 160
2 Ελευθερία 66 66 66 198
3 Ν. Σµύρνη 66 66 66 198
4 Ρουφ 50 50 60 160
5 Χαλκηδόνα 66 50 116
6 Ψυχικό 66 66 66 198

1030

1 Αγ. Στέφανος 50 50 50 150
2 Αιγάλεω 100 100 100 300
3 Αργυρούπολη 50 50 100
4 Αριστείδου 100 100 100 300
5 Ασπρόπυργος 50 50 100
6 Αχαρνές 50 50 50 150
7 Βάρη 50 50 100
8 Βριλήσσια 50 50 100
9 Ελευθερία 100 100 200
10 Ελευσίνα 50 50 50 150
11 Ελληνικό 50 50 100
12 Κάλαµος 25 25 50
13 Καλλιθέα 100 100 100 300
14 Κορυδαλλός 100 100 100 300
15 Καλλιστήρι 50 50 100
16 Λαύριο 50 50 100
17 Μαρκόπουλο 50 50 50 150
18 Μαρούσι 100 100 100 300
19 Μέγαρα 25 25 25 75
20 Ν. Ιωνία 100 100 100 300
21 Ν. Μάκρη 50 50 100
22 Ν. Σµύρνη 100 100 100 300
23 Οινόφυτα 25 25 50
24 Ολυµπιακό χωριό 50 50 100
25 Παγκράτι 100 100 100 300
26 Παλλήνη 50 50 50 150
27 Πειραιάς 100 100 100 300
28 Ρούφ 50 50
29 Σαλαµίνα 50 50 100
30 Σπάτα 50 50 100
31 Φάληρο 50 50 100
32 Χαλκηδόνα 50 50
33 Ψυχικό 100 100 100 300

5425
6455

Συνολικό πλήθος µετασχηµατιστών 97

Νέοι ΥΣ ως προς τον 6ο/2007 100
Προσθήκη Μ/Σ σε Υ/Σ το 2008
Επαύξηση ισχύος Μ/Σ 
Συνολική πρόσθετη ισχύς 

50
425

150/20 kV

Σύνολο 150/20 kV
Σύνολο Περιφέρειας

275

Εγκατεστηµένη ισχύς

(MVA)
150/22 kV

Σύνολο 150/22 kV



Πίνακας 2
Εξέλιξη της χειµερινής και θερινής αιχµής της ∆ΠΑ την περίοδο 1987-2007

Χειµερινή Ετήσια Μέσοι Ηµεροµηνία Θερινή Ετήσια Μέσοι Ηµεροµηνία Θερινό / χειµερινό
Ετος αιχµή µεταβολή ρυθµoί αιχµής αιχµή µεταβολή ρυθµoί αιχµής φορτίο

(MW) (MW)

1987 1718 06/03 1292 16/06 75%

1988 1707 -0,6% 31/12 1398 8,2% 07/07 81,9%

1989 1723 0,9% 31/12 1442 3,1% 29/06 83,7%

1990 1918 11,3% 2,5% 3,7% 05/01 1513 4,9% 4,7% 4,6% 25/06 78,9%

1991 2127 10,9% 31/12 1598 5,6% 20/06 75,1%

1992 2034 -4,4% 31/12 1649 3,2% 25/06 81,1%

1993 1992 -2,1% 07/01 1703 3,3% 24/06 85,5%

1994 2068 3,8% 16/02 1812 6,4% 07/07 88%

1995 2095 1,3% 17/01 1906 5,2% 27/06 91,0%

1996 2313 10,4% 17/01 2048 7,5% 09/07 88,5%

1997 2382 3,0% 3,4% 3,8% 31/12 2196 7,2% 7,8% 6,6% 20/06 92,2%

1998 2513 5,5% 31/12 2313 5,3% 03/07 92,0%

1999 2500 -0,5% 31/12 2246 -2,9% 17/06 89,8%

2000 2522 0,9% 27/01 2843 26,6% 06/07 112,7%

2001 2996 18,8% 18/12 2774 -2,4% 17/07 93%

2002 3008 0,4% 09/01 2955 6,5% 16/07 98,2%

2003 3038 1,0% 17/12 2915 -1,4% 04/07 96,0%

2004 3129 3,0% 2,0% 2,5% 17/02 2903 -0,4% 5,7% 4,9% 13/07 92,8%

2005 3241 3,6% 2,6% 3,1% 22/12 3119 7,4% 7,4% 7,5% 20/07 96,2%

2006 3477 7,3% 24/01 3373 8,1% 30/06 97,0%

2007 3365 -3,2% 18/12 3876 14,9% 27/06 115,2%
1. Οι µέσοι ρυθµοί της πρώτης στήλης εχουν εξαχθεί µε βάση τις ακραίες τιµές της αντίστοιχης περιόδου, ενώ της δεύτερης στήλης 
   (µε σκίαση και λευκούς χαρακτήρες) µε εκθετική προσαρµογή του συνόλου των δεδοµένων της περιόδου.



Πίνακας 3
Εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας και του ετήσιου συντελεστή φορτίου της ∆ΠΑ την περίοδο 1987-2006

 Ζήτηση Ετήσια Μέσοι Ετήσιος
Ετος ενέργειας µεταβολή ρυθµoί συντελεστής φορτίου

(TWh)

1987 7,7 0,51

1988 8,2 6,5% 0,55

1989 8,6 4,4% 0,57

1990 8,6 0,8% 3,5% 3,4% 0,51

1991 9,1 4,9% 0,49

1992 9,4 3,7% 0,53

1993 9,5 0,7% 0,54

1994 10,1 6,8% 0,56

1995 10,5 3,7% 0,57

1996 11,1 5,9% 0,55

1997 11,5 4,0% 5,1% 4,9% 0,55

1998 12,2 5,4% 0,55

1999 12,6 3,5% 0,57

2000 13,6 8,2% 0,55

2001 14,2 4,3% 0,54

2002 14,7 3,7% 0,56

2003 16,2 9,9% 0,61

2004 16,4 1,2% 3,9% 3,8% 0,60

2005 16,7 2,1% 2,6% 2,6% 0,59

2006 17,3 3,8% 0,57

2007 17,9 3,2% 0,53



Πίνακας 4
Πρόβλεψη της εξέλιξης της ζήτησης ενέργειας της ∆ΠΑ την περίοδο 2007-2012

(χαµηλό σενάριο µε βάση απολογιστικά στοιχεία 8ετίας)
 Ζήτηση Ετήσια Μέσοι Ετήσιος

Έτος ενέργειας µεταβολή ρυθµoί συντελεστής φορτίου
(TWh)

1987 7,7 0,51

1988 8,2 6,5% 0,55

1989 8,6 4,4% 0,57

1990 8,6 0,8% 3,5% 3,4% 0,51

1991 9,1 4,9% 0,49

1992 9,4 3,7% 0,53

1993 9,5 0,7% 0,54

1994 10,1 6,8% 0,56

1995 10,5 3,7% 0,57

1996 11,1 5,9% 0,55

1997 11,5 4,0% 5,1% 4,9% 0,55

1998 12,2 5,4% 0,55

1999 12,6 3,5% 0,57

2000 13,6 8,2% 0,55

2001 14,2 4,3% 0,54

2002 14,7 3,7% 0,56

2003 16,2 9,9% 0,61

2004 16,4 1,2% 3,9% 3,8% 0,60

2005 16,7 2,1% 2,6% 2,6% 0,59

2006 17,3 3,8% 0,57

2007 17,9 3,2% 0,53

2008 18,7 4,3%

2009 19,3 3,3%

2010 19,9 3,2% 3,2% 3,2%

2011 20,5 3,1%

2012 21,1 3,0%



Πίνακας 5
Πρόβλεψη της εξέλιξης της ζήτησης ενέργειας της ∆ΠΑ την περίοδο 2007-2012

(χαµηλό σενάριο µε βάση απολογιστικά στοιχεία 5ετίας)
 Ζήτηση Ετήσια Μέσοι Ετήσιος

Έτος ενέργειας µεταβολή ρυθµoί συντελεστής φορτίου
(TWh)

1987 7,7 0,51

1988 8,2 6,5% 0,55

1989 8,6 4,4% 0,57

1990 8,6 0,8% 3,5% 3,4% 0,51

1991 9,1 4,9% 0,49

1992 9,4 3,7% 0,53

1993 9,5 0,7% 0,54

1994 10,1 6,8% 0,56

1995 10,5 3,7% 0,57

1996 11,1 5,9% 0,55

1997 11,5 4,0% 5,1% 4,9% 0,55

1998 12,2 5,4% 0,55

1999 12,6 3,5% 0,57

2000 13,6 8,2% 0,55

2001 14,2 4,3% 0,54

2002 14,7 3,7% 0,56

2003 16,2 9,9% 0,61

2004 16,4 1,2% 3,9% 3,8% 0,60

2005 16,7 2,1% 2,6% 2,6% 0,59

2006 17,3 3,8% 0,57

2007 17,9 3,2% 0,53

2008 18,2 1,8%

2009 18,7 2,4%

2010 19,1 2,4% 2,3% 2,3%

2011 19,6 2,3%

2012 20,0 2,3%



Πίνακας 6
Πρόβλεψη της εξέλιξης της ζήτησης ενέργειας της ∆ΠΑ την περίοδο 2007-2012

(υψηλό σενάριο µε βάση απολογιστικά στοιχεία 8ετίας)
 Ζήτηση Ετήσια Μέσοι Ετήσιος

Έτος ενέργειας µεταβολή ρυθµoί συντελεστής φορτίου
(TWh)

1987 7,7 0,51

1988 8,2 6,5% 0,55

1989 8,6 4,4% 0,57

1990 8,6 0,8% 3,5% 3,4% 0,51

1991 9,1 4,9% 0,49

1992 9,4 3,7% 0,53

1993 9,5 0,7% 0,54

1994 10,1 6,8% 0,56

1995 10,5 3,7% 0,57

1996 11,1 5,9% 0,55

1997 11,5 4,0% 5,1% 4,9% 0,55

1998 12,2 5,4% 0,55

1999 12,6 3,5% 0,57

2000 13,6 8,2% 0,55

2001 14,2 4,3% 0,54

2002 14,7 3,7% 0,56

2003 16,2 9,9% 0,61

2004 16,4 1,2% 3,9% 3,8% 0,60

2005 16,7 2,1% 2,6% 2,6% 0,59

2006 17,3 3,8% 0,57

2007 17,9 3,2% 0,53

2008 18,9 5,5%

2009 19,6 4,0%

2010 20,4 4,0% 4,0% 4,0%

2011 21,3 4,0%

2012 22,1 4,0%



Πίνακας 7
Πρόβλεψη της εξέλιξης της ζήτησης ενέργειας της ∆ΠΑ την περίοδο 2007-2012

(υψηλό σενάριο µε βάση απολογιστικά στοιχεία 5ετίας)
 Ζήτηση Ετήσια Μέσοι Ετήσιος

Έτος ενέργειας µεταβολή ρυθµoί συντελεστής φορτίου
(TWh)

1987 7,7 0,51

1988 8,2 6,5% 0,55

1989 8,6 4,4% 0,57

1990 8,6 0,8% 3,5% 3,4% 0,51

1991 9,1 4,9% 0,49

1992 9,4 3,7% 0,53

1993 9,5 0,7% 0,54

1994 10,1 6,8% 0,56

1995 10,5 3,7% 0,57

1996 11,1 5,9% 0,55

1997 11,5 4,0% 5,1% 4,9% 0,55

1998 12,2 5,4% 0,55

1999 12,6 3,5% 0,57

2000 13,6 8,2% 0,55

2001 14,2 4,3% 0,54

2002 14,7 3,7% 0,56

2003 16,2 9,9% 0,61

2004 16,4 1,2% 3,9% 3,8% 0,60

2005 16,7 2,1% 2,6% 2,6% 0,59

2006 17,3 3,8% 0,57

2007 17,9 3,2% 0,53

2008 18,3 2,0%

2009 18,7 2,6%

2010 19,2 2,6% 2,6% 2,6%

2011 19,7 2,6%

2012 20,3 2,6%



Πίνακας 8
Πρόβλεψη της εξέλιξης της ζήτησης ενέργειας της ∆ΠΑ την περίοδο 2007-2012

(ενδιάµεσο σενάριο µε βάση απολογιστικά στοιχεία 8ετίας)
 Ζήτηση Ετήσια Μέσοι Ετήσιος

Έτος ενέργειας µεταβολή ρυθµoί συντελεστής φορτίου
(TWh)

1987 7,7 0,51

1988 8,2 6,5% 0,55

1989 8,6 4,4% 0,57

1990 8,6 0,8% 3,5% 3,4% 0,51

1991 9,1 4,9% 0,49

1992 9,4 3,7% 0,53

1993 9,5 0,7% 0,54

1994 10,1 6,8% 0,56

1995 10,5 3,7% 0,57

1996 11,1 5,9% 0,55

1997 11,5 4,0% 5,1% 4,9% 0,55

1998 12,2 5,4% 0,55

1999 12,6 3,5% 0,57

2000 13,6 8,2% 0,55

2001 14,2 4,3% 0,54

2002 14,7 3,7% 0,56

2003 16,2 9,9% 0,61

2004 16,4 1,2% 3,9% 3,8% 0,60

2005 16,7 2,1% 2,6% 2,6% 0,59

2006 17,3 3,8% 0,57

2007 17,9 3,2% 0,53

2008 18,8 4,9%

2009 19,5 3,7%

2010 20,2 3,6% 3,6% 3,6%

2011 20,9 3,6%

2012 21,6 3,5%



Πίνακας 9
Πρόβλεψη της εξέλιξης της ζήτησης ενέργειας της ∆ΠΑ την περίοδο 2007-2012

(ενδιάµεσο σενάριο µε βάση απολογιστικά στοιχεία 5ετίας)

 Ζήτηση Ετήσια Μέσοι Ετήσιος
Έτος ενέργειας µεταβολή ρυθµoί συντελεστής φορτίου

(TWh)

1987 7,7 0,51

1988 8,2 6,5% 0,55

1989 8,6 4,4% 0,57

1990 8,6 0,8% 3,5% 3,4% 0,51

1991 9,1 4,9% 0,49

1992 9,4 3,7% 0,53

1993 9,5 0,7% 0,54

1994 10,1 6,8% 0,56

1995 10,5 3,7% 0,57

1996 11,1 5,9% 0,55

1997 11,5 4,0% 5,1% 4,9% 0,55

1998 12,2 5,4% 0,55

1999 12,6 3,5% 0,57

2000 13,6 8,2% 0,55

2001 14,2 4,3% 0,54

2002 14,7 3,7% 0,56

2003 16,2 9,9% 0,61

2004 16,4 1,2% 3,9% 3,8% 0,60

2005 16,7 2,1% 2,6% 2,6% 0,59

2006 17,3 3,8% 0,57

2007 17,9 3,2% 0,53

2008 18,2 1,9%

2009 18,7 2,5%

2010 19,2 2,5% 2,5% 2,5%

2011 19,7 2,5%

2012 20,1 2,5%



Πίνακας 10
Φόρτιση των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ της Αττικής κατά το θερινό µέγιστο του 2007

Συντελεστής
α/α Υποσταθµός Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3 Σύνολο Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3 Σύνολο φόρτισης

Υ/Σ

1,05 Αγ. Γεώργιος 60 50 50 160 49 17 21 87 0,57

2 Ελευθερία 66 66 66 198 44 51 12 107 0,54

3 Ν. Σµύρνη 66 66 66 198 28 42 34 104 0,53

4 Ρουφ 50 50 60 160 30 31 39 100 0,63

5 Χαλκηδόνα 66 50 116 49 23 72 0,62

6 Ψυχικό 66 66 66 198 45 56 45 146 0,74

1030 616 0,60

1 Αγ. Στέφανος 50 50 100 46 42 88 0,88

2 Αιγάλεω 100 100 100 300 77 69 85 231 0,77

3 Αριστείδου 100 100 200 100 90 190 0,95

4 Ασπρόπυργος 50 50 100 41 38 79 0,79

5 Αχαρνές 50 50 50 150 42 33 29 104 0,69

6 Βάρη 50 50 100 43 43 86 0,86

7 Βριλήσσια 50 50 100 37 28 65 0,65

8 Ελευθερία 100 100 200 80 85 165 0,83

9 Ελευσίνα 50 50 50 150 25 41 13 79 0,53

10 Ελληνικό 50 50 100 38 38 76 0,76

11 Κάλαµος 25 25 19 19 0,76

12 Καλλιθέα 100 100 100 300 62 64 74 200 0,67

13 Κορυδαλλός 100 100 100 300 34 36 24 94 0,31

14 Καλλιστήρι 50 50 100 24 23 47 0,47

15 Λαύριο 25 25 50 20 20 40 0,80

16 Μαρκόπουλο 50 50 50 150 38 31 29 98 0,65

17 Μαρούσι 100 100 100 300 63 53 50 166 0,55

18 Μέγαρα 25 25 50 24 24 48 0,96

19 Ν. Ιωνία 100 100 100 300 50 63 56 169 0,56

20 Ν. Μάκρη 50 50 100 26 30 56 0,56

21 Ν. Σµύρνη 100 100 100 300 75 65 84 224 0,75

22 Οινόφυτα 25 25 26 26 1,04

23 Ολυµπιακό χωριό 50 50 100 19 16 35 0,35

24 Παγκράτι 100 100 100 300 81 72 82 235 0,78

25 Παλλήνη 50 50 100 44 50 94 0,94

26 Πειραιάς 100 100 100 300 61 64 69 194 0,65

27 Ρούφ 50 50 42 42 0,84

28 Σαλαµίνα 50 50 100 20 18 38 0,38

29 Σπάτα 50 50 100 33 39 72 0,72

30 Φάληρο 50 50 100 25 17 42 0,42

31 Χαλκηδόνα 50 50 39 39 0,78

32 Ψυχικό 100 100 100 300 80 79 96 255 0,85

5000 3396 0,68

6030 4012 0,67

Μέγιστο φορτίο θέρους 2007

(MVA)

Εγκατεστηµένη ισχύς

(MVA)

Σύνολο 150/22 kV

150/22 kV

150/20 kV

Σύνολο 150/20 kV

Σύνολο Περιφέρειας



Πίνακας 11
Φόρτιση των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ της Αττικής το 2008 και το 2012

(µετά την έναρξη των προγραµµατισµένων έργων για το 2008)

Μέγιστο φορτίο 
θέρους 2007 Συντελεστής Συντελεστής Μέγιστο φορτίο 

θέρους 2012 Συντελεστής

α/α Υποσταθµός Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3 Σύνολο φόρτισης φόρτισης φόρτισης
(MVA) Υ/Σ Υ/Σ (+ 5%) (MVA) Υ/Σ

1 Αγ. Γεώργιος 60 50 50 160 87 0,54 0,57 109 0,68
2 Ελευθερία 66 66 66 198 107 0,54 0,57 134 0,68
3 Ν. Σµύρνη 66 66 66 198 104 0,53 0,55 130 0,66
4 Ρουφ 50 50 60 160 100 0,63 0,66 125 0,78
5 Χαλκηδόνα 66 50 116 72 0,62 0,65 90 0,78
6 Ψυχικό 66 66 66 198 146 0,74 0,77 183 0,92

1030 616 0,60 0,63 770 0,75

1 Αγ. Στέφανος 50 50 50 150 88 0,59 0,62 110 0,73
2 Αιγάλεω 100 100 100 300 206 0,69 0,72 258 0,86
3 Αργυρούπολη 50 50 100 40 0,40 0,42 50 0,50
4 Αριστείδου 100 100 100 300 210 0,70 0,74 263 0,88
5 Ασπρόπυργος 50 50 100 69 0,69 0,72 86 0,86
6 Αχαρνές 50 50 50 150 89 0,59 0,62 111 0,74
7 Βάρη 50 50 100 86 0,86 0,90 108 1,08
8 Βριλήσσια 50 50 100 65 0,65 0,68 81 0,81
9 Ελευθερία 100 100 200 145 0,73 0,76 181 0,91

10 Ελευσίνα 50 50 50 150 84 0,56 0,59 105 0,70
11 Ελληνικό 50 50 100 76 0,76 0,80 95 0,95
12 Κάλαµος 25 25 50 19 0,38 0,40 24 0,48
13 Καλλιθέα 100 100 100 300 180 0,60 0,63 225 0,75
14 Κορυδαλλός 100 100 100 300 124 0,41 0,43 155 0,52
15 Καλλιστήρι 50 50 100 52 0,52 0,55 65 0,65
16 Λαύριο 50 50 100 40 0,40 0,42 50 0,50
17 Μαρκόπουλο 50 50 50 150 98 0,65 0,69 123 0,82
18 Μαρούσι 100 100 100 300 191 0,64 0,67 239 0,80
19 Μέγαρα 25 25 25 75 48 0,64 0,67 60 0,80
20 Ν. Ιωνία 100 100 100 300 169 0,56 0,59 211 0,70
21 Ν. Μάκρη 50 50 100 56 0,56 0,59 70 0,70
22 Ν. Σµύρνη 100 100 100 300 204 0,68 0,71 255 0,85
23 Οινόφυτα 25 25 50 26 0,52 0,55 33 0,65
24 Ολυµπιακό χωριό 50 50 100 50 0,50 0,53 63 0,63
25 Παγκράτι 100 100 100 300 215 0,72 0,75 269 0,90
26 Παλλήνη 50 50 50 150 109 0,73 0,76 136 0,91
27 Πειραιάς 100 100 100 300 194 0,65 0,68 243 0,81
28 Ρούφ 50 50 37 0,74 0,78 46 0,93
29 Σαλαµίνα 50 50 100 38 0,38 0,40 48 0,48
30 Σπάτα 50 50 100 72 0,72 0,76 90 0,90
31 Φάληρο 50 50 100 62 0,62 0,65 78 0,78
32 Χαλκηδόνα 50 50 39 0,78 0,82 49 0,98
33 Ψυχικό 100 100 100 300 215 0,72 0,75 269 0,90

5425 3396 0,63 0,66 4245 0,78
6455 4012 0,62 0,65 5015 0,78

Σύνολο 150/20 kV
Σύνολο Περιφέρειας

Σύνολο 150/22 kV

150/22 kV

150/20 kV

Εγκατεστηµένη ισχύς

(MVA)



Πίνακας 12
Εξέλιξη ανά έτος της φόρτισης των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ της Αττικής την περίοδο 2008-2012

(µετά την έναρξη των προγραµµατισµένων έργων για το 2008)

Μέγιστο φορτίο 
θέρους 2008 Συντελεστής Μέγιστο φορτίο 

θέρους 2009 Συντελεστής Μέγιστο φορτίο 
θέρους 2010 Συντελεστής Μέγιστο φορτίο θέρους 

2011

α/α Υποσταθµός φόρτισης φόρτισης φόρτισης
(MVA) Υ/Σ (MVA) Υ/Σ (MVA) Υ/Σ (MVA)

1 Αγ. Γεώργιος 160 90 0,56 92 0,58 95 0,59 98
2 Ελευθερία 198 110 0,56 114 0,57 117 0,59 120
3 Ν. Σµύρνη 198 107 0,54 110 0,56 114 0,57 117
4 Ρουφ 160 103 0,64 106 0,66 109 0,68 113
5 Χαλκηδόνα 116 74 0,64 76 0,66 79 0,68 81
6 Ψυχικό 198 150 0,76 155 0,78 160 0,81 164

1030 634 0,62 654 0,63 673 0,65 693

1 Αγ. Στέφανος 150 92 0,62 97 0,65 102 0,68 107
2 Αιγάλεω 300 216 0,72 227 0,76 238 0,79 250
3 Αργυρούπολη 100 42 0,42 44 0,44 46 0,46 49
4 Αριστείδου 300 219 0,73 228 0,76 238 0,79 248
5 Ασπρόπυργος 100 72 0,72 76 0,76 80 0,80 84
6 Αχαρνές 150 93 0,62 98 0,65 103 0,69 108
7 Βάρη 100 90 0,90 95 0,95 100 1,00 105
8 Βριλήσσια 100 68 0,68 72 0,72 75 0,75 79
9 Ελευθερία 200 151 0,76 157 0,79 164 0,82 171
10 Ελευσίνα 150 88 0,59 93 0,62 97 0,65 102
11 Ελληνικό 100 80 0,80 84 0,84 88 0,88 92
12 Κάλαµος 50 20 0,40 21 0,42 22 0,44 23
13 Καλλιθέα 300 189 0,63 198 0,66 208 0,69 219
14 Κορυδαλλός 300 130 0,43 137 0,46 144 0,48 151
15 Καλλιστήρι 100 55 0,55 57 0,57 60 0,60 63
16 Λαύριο 100 42 0,42 44 0,44 46 0,46 49
17 Μαρκόπουλο 150 103 0,69 108 0,72 113 0,76 119
18 Μαρούσι 300 199 0,66 207 0,69 216 0,72 225
19 Μέγαρα 75 50 0,67 52 0,70 55 0,73 57
20 Ν. Ιωνία 300 177 0,59 186 0,62 196 0,65 205
21 Ν. Μάκρη 100 59 0,59 62 0,62 65 0,65 68
22 Ν. Σµύρνη 300 212 0,71 221 0,74 229 0,76 239
23 Οινόφυτα 50 27 0,55 29 0,57 30 0,60 32
24 Ολυµπιακό χωριό 100 53 0,53 55 0,55 58 0,58 61
25 Παγκράτι 300 224 0,75 233 0,78 243 0,81 253
26 Παλλήνη 150 114 0,76 120 0,80 126 0,84 132
27 Πειραιάς 300 202 0,67 211 0,70 219 0,73 229
28 Ρούφ 50 39 0,78 41 0,82 43 0,86 45
29 Σαλαµίνα 100 40 0,40 42 0,42 44 0,44 46
30 Σπάτα 100 76 0,76 79 0,79 83 0,83 88
31 Φάληρο 100 65 0,65 67 0,67 70 0,70 73
32 Χαλκηδόνα 50 41 0,82 43 0,86 45 0,90 47
33 Ψυχικό 300 224 0,75 233 0,78 243 0,81 253

5425 3554 0,66 3719 0,69 3891 0,72 4072
6455 4188 0,65 4372 0,68 4565 0,71 4766

150/22 kV

150/20 kV

Εγκατεστηµένη 
ισχύς

(MVA)

Σύνολο 150/22 kV

Σύνολο 150/20 kV
Σύνολο Περιφέρειας



Πίνακας 13
Φόρτιση των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ της Αττικής την περίοδο 2009-2012

(ένταξη νέων έργων το 2009)

Μέγιστο φορτίο 
θέρους 2009 Συντελεστής Μέγιστο φορτίο 

θέρους 2010 Συντελεστής Μέγιστο φορτίο 
θέρους 2011 Συντελεστής Μέγισ

θέρο

α/α Υποσταθµός Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3 Σύνολο φόρτισης φόρτισης φόρτισης
(MVA) Υ/Σ (MVA) Υ/Σ (MVA) Υ/Σ (M

1 Αγ. Γεώργιος 60 50 50 160 92 0,58 95 0,59 98 0,61
2 Ελευθερία 66 66 66 198 114 0,57 117 0,59 120 0,61
3 Ν. Σµύρνη 66 66 66 198 110 0,56 114 0,57 117 0,59
4 Ρουφ 50 50 60 160 106 0,66 109 0,68 113 0,70
5 Χαλκηδόνα 66 50 116 76 0,66 79 0,68 81 0,70
6 Ψυχικό 66 66 66 198 155 0,78 160 0,81 164 0,83

1030 654 0,63 673 0,65 693 0,67

1 Αγ. Στέφανος 50 50 50 150 97 0,65 102 0,68 107 0,71
2 Αιγάλεω 100 100 100 300 227 0,76 238 0,79 250 0,83
3 Αργυρούπολη 50 50 100 54 0,54 57 0,57 60 0,60
4 Αριστείδου 100 100 100 300 228 0,76 238 0,79 248 0,83
5 Ασπρόπυργος 50 50 100 76 0,76 80 0,80 84 0,84
6 Αχαρνές 50 50 50 150 98 0,65 103 0,69 108 0,72
7 Βάρη 50 50 50 150 95 0,63 100 0,66 105 0,70
8 Βριλήσσια 50 50 50 150 87 0,58 91 0,61 96 0,64
9 Ελευθερία 100 100 200 142 0,71 148 0,74 155 0,77
10 Ελευσίνα 50 50 50 150 93 0,62 97 0,65 102 0,68
11 Ελληνικό 50 50 50 150 84 0,56 88 0,59 92 0,62
12 Κάλαµος 25 25 50 21 0,42 22 0,44 23 0,46
13 Καλλιθέα 100 100 100 300 198 0,66 208 0,69 219 0,73
14 Κορυδαλλός 100 100 100 300 137 0,46 144 0,48 151 0,50
15 Καλλιστήρι 50 50 100 57 0,57 60 0,60 63 0,63
16 Λαύριο 50 50 100 44 0,44 46 0,46 49 0,49
17 Μαρκόπουλο 50 50 50 150 108 0,72 113 0,76 119 0,79
18 Μαρούσι 100 100 100 300 207 0,69 216 0,72 225 0,75
19 Μέγαρα 25 25 25 75 52 0,70 55 0,73 57 0,76
20 Ν. Ιωνία 100 100 100 300 186 0,62 196 0,65 205 0,68
21 Ν. Μάκρη 50 50 100 62 0,62 65 0,65 68 0,68
22 Ν. Σµύρνη 100 100 100 300 221 0,74 229 0,76 239 0,80
23 Οινόφυτα 25 25 50 29 0,57 30 0,60 32 0,63
24 Ολυµπιακό χωριό 50 50 100 55 0,55 58 0,58 61 0,61
25 Παγκράτι 100 100 100 300 223 0,74 233 0,78 243 0,81
26 Παλλήνη 50 50 50 150 105 0,70 110 0,74 116 0,77
27 Πειραιάς 100 100 100 300 211 0,70 219 0,73 229 0,76
28 Ρούφ 50 50 100 56 0,56 59 0,59 62 0,62
29 Σαλαµίνα 50 50 100 42 0,42 44 0,44 46 0,46
30 Σπάτα 50 50 100 79 0,79 83 0,83 88 0,88
31 Φάληρο 50 50 100 67 0,67 70 0,70 73 0,73
32 Χαλκηδόνα 50 50 100 43 0,43 45 0,45 47 0,47
33 Ψυχικό 100 100 100 300 233 0,78 243 0,81 253 0,84

5675 3719 0,66 3892 0,69 4073 0,72 4
6705 4372 0,65 4565 0,68 4766 0,71 4

Σύνολο 150/20 kV
Σύνολο Περιφέρειας

150/22 kV

150/20 kV

Εγκατεστηµένη ισχύς

(MVA)

Σύνολο 150/22 kV



Πίνακας 14
Φόρτιση των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ της Αττικής την περίοδο 2011-2012

(ένταξη νέων έργων το 2011)

Μέγιστο φορτίο 
θέρους 2011 Συντελεστής Μέγιστο φορτίο 

θέρους 2012 Συντελεστής

α/α Υποσταθµός Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3 Σύνολο φόρτισης φόρτισης
(MVA) Υ/Σ (MVA) Υ/Σ

1 Αγ. Γεώργιος 60 50 50 160 98 0,61 101 0,63
2 Ελευθερία 66 66 66 198 120 0,61 124 0,63
3 Ν. Σµύρνη 66 66 66 198 117 0,59 121 0,61
4 Ρουφ 50 50 60 160 113 0,70 116 0,72
5 Χαλκηδόνα 66 50 116 81 0,70 83 0,72
6 Ψυχικό 66 66 66 198 164 0,83 169 0,85

1030 693 0,67 714 0,69

1 Αγ. Στέφανος 50 50 50 150 107 0,71 112 0,75
2 Αιγάλεω 100 100 100 300 210 0,70 221 0,74
3 Αµπελόκηποι 200 90 0,45 94 0,47
4 Αργυρούπολη 50 50 100 60 0,60 63 0,63
5 Αριστείδου 100 100 100 300 218 0,73 227 0,76
6 Ασπρόπυργος 50 50 100 69 0,69 72 0,72
7 Αχαρνές 50 50 50 150 108 0,72 114 0,76
8 Βάρη 50 50 50 150 90 0,60 94 0,63
9 Βριλήσσια 50 50 50 150 96 0,64 100 0,67

10 Ελευθερία 100 100 200 155 0,77 161 0,81
11 Ελευσίνα 50 50 50 150 102 0,68 107 0,71
12 Ελληνικό 50 50 50 150 92 0,62 97 0,65
13 Κάλαµος 25 25 50 23 0,46 24 0,48
14 Καλλιθέα 100 100 100 300 219 0,73 230 0,77
15 Κορυδαλλός 100 100 100 300 151 0,50 158 0,53
16 Καλλιστήρι 50 50 100 63 0,63 66 0,66
17 Κερατέα 50 50 100 40 0,40 42 0,42
18 Λαύριο 50 50 100 49 0,49 51 0,51
19 Μαρκόπουλο 50 50 50 150 94 0,63 99 0,66
20 Μαρούσι 100 100 100 300 225 0,75 235 0,78
21 Μέγαρα 25 25 25 75 57 0,76 60 0,80
22 Ν. Ιωνία 100 100 100 300 170 0,57 179 0,60
23 Ν. Μάκρη 50 50 100 68 0,68 71 0,71
24 Ν. Σµύρνη 100 100 100 300 239 0,80 248 0,83
25 Οινόφυτα 25 25 50 32 0,63 33 0,66
26 Ολυµπιακό χωριό 50 50 100 61 0,61 64 0,64
27 Παγκράτι 100 100 100 300 213 0,71 222 0,74
28 Παλλήνη 50 50 50 150 101 0,67 106 0,71
29 Πειραιάς 100 100 100 300 229 0,76 238 0,79
30 Πετρούπολη 100 100 100 300 90 0,30 95 0,32
31 Ραφήνα 50 50 100 40 0,40 42 0,42
32 Ρούφ 50 50 100 62 0,62 65 0,65
33 Σαλαµίνα 50 50 100 46 0,46 48 0,48
34 Σπάτα 50 50 100 63 0,63 66 0,66
35 Φάληρο 50 50 100 73 0,73 76 0,76
36 Χαλκηδόνα 50 50 100 47 0,47 50 0,50
37 Ψυχικό 100 100 100 300 223 0,74 233 0,78

6375 4073 0,64 4262 0,67
7405 4766 0,64 4976 0,67

Σύνολο 150/20 kV
Σύνολο Περιφέρειας

150/22 kV

150/20 kV

Εγκατεστηµένη ισχύς

(MVA)

Σύνολο 150/22 kV



Πίνακας 15
Φόρτιση των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ της Αττικής το 2012

(ένταξη νέων έργων το 2012)

Μέγιστο φορτίο 
θέρους 2012 Συντελεστής

α/α Υποσταθµός Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3 Σύνολο φόρτισης
(MVA) Υ/Σ

1 Αγ. Γεώργιος 60 50 50 160 101 0,63
2 Ελευθερία 66 66 66 198 124 0,63
3 Ν. Σµύρνη 66 66 66 198 121 0,61
4 Ρουφ 50 50 60 160 116 0,72
5 Χαλκηδόνα 66 50 116 83 0,72
6 Ψυχικό 66 66 66 198 169 0,85

1030 714 0,69

1 Αγ. Στέφανος 50 50 50 150 112 0,75
2 Αιγάλεω 100 100 100 300 221 0,74
3 Αµπελόκηποι 200 94 0,47
4 Αργυρούπολη 50 50 100 73 0,73
5 Αριστείδου 100 100 100 300 227 0,76
6 Ασπρόπυργος 50 50 100 72 0,72
7 Αχαρνές 50 50 50 150 114 0,76
8 Βάρη 50 50 50 150 94 0,63
9 Βριλήσσια 50 50 50 150 100 0,67

10 Ελευθερία 100 100 200 131 0,66
11 Ελευσίνα 50 50 50 150 107 0,71
12 Ελληνικό 50 50 50 150 97 0,65
13 Κάλαµος 25 25 50 24 0,48
14 Καλλιθέα 100 100 100 300 225 0,75
15 Κορυδαλλός 100 100 100 300 178 0,59
16 Καλλιστήρι 50 50 100 66 0,66
17 Κερατέα 50 50 100 42 0,42
18 Λαύριο 50 50 100 51 0,51
19 Μαρκόπουλο 50 50 50 150 99 0,66
20 Μαρούσι 100 100 100 300 225 0,75
21 Μέγαρα 25 25 25 75 60 0,80
22 Ν. Ιωνία 100 100 100 300 169 0,56
23 Ν. Μάκρη 50 50 100 71 0,71
24 Ν. Σµύρνη 100 100 100 300 223 0,74
25 Οινόφυτα 25 25 50 33 0,66
26 Ολυµπιακό χωριό 50 50 100 64 0,64

150/22 kV

150/20 kV

Εγκατεστηµένη ισχύς

(MVA)

Σύνολο 150/22 kV



Πίνακας 16
Εξέλιξη της αιχµής του Νοµού και της πόλης της Θεσσαλονίκης την περίοδο 1998-2007

Ετήσια Μέσοι Ετήσια Μέσοι
Ετος µεταβολή ρυθµoί µεταβολή ρυθµoί

(MVA) (MVA)

1998 682 566

1999 716 5,0% 568 0,4%

2000 774 8,1% 590 3,9%

2001 863 11,5% 657 11,4%

2002 835 -3,2% 4,7% 4,0% 620 -5,6% 2,2% 1,8%

2003 884 5,9% 615 -0,8%

2004 872 -1,4% 632 2,8%

2005 881 1,0% 645 2,1%

2006 944 7,2% 640 -0,8%

2007 1034 9,5% 690 7,8%

1. Οι µέσοι ρυθµοί της πρώτης στήλης εχουν εξαχθεί µε βάση τις ακραίες τιµές της αντίστοιχης περιόδου, ενώ της δεύτερης στήλης 
   (µε σκίαση και λευκούς χαρακτήρες) µε εκθετική προσαρµογή του συνόλου των δεδοµένων της περιόδου.

Αιχµή Νοµού Αιχµή πόλης



Πίνακας 17
Εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας και του ετήσιου συντελεστή φορτίου του Νοµού και της πόλης της Θεσσαλονίκης την περίοδο 1988-2006

 Ζήτηση Ετήσια Μέσοι Ετήσιος  Ζήτηση Ετήσια Μέσοι Ετήσιος
Έτος ενέργειας Νοµού µεταβολή ρυθµoί συντελεστής φορτίου ενέργειας πόλης µεταβολή ρυθµoί συντελεστής φορτίου

(TVAh) Νοµου (TVAh) πόλης

1998 3,5 0,59 2,6 0,52

1999 3,7 5,9% 0,60 2,7 3,2% 0,54

2000 4,1 8,8% 0,60 2,8 5,3% 0,55

2001 4,3 4,3% 0,56 2,9 3,6% 0,51

2002 4,3 1,9% 3,9% 3,8% 0,59 2,9 0,1% 2,7% 2,7% 0,54

2003 4,6 6,0% 0,59 3,1 7,6% 0,58

2004 4,6 0,4% 0,60 3,1 -1,7% 0,56

2005 4,7 2,5% 0,61 3,1 1,8% 0,56

2006 4,8 1,4% 0,58 3,2 1,6% 0,57



Πίνακας 18
Φόρτιση  Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ του Νοµού Θεσσαλονίκης κατά το θερινό µέγιστο του 2007

α/α Υποσταθµός Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3 Σύνολο Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ

1 Αγ. ∆ηµήτριος (Θεσ/νίκη ΙΙΙ) 55 55 55 165 44 43 4

2 Γέφυρα 50 50 100 21 23

3 ∆όξα (Θεσ/νίκη Ι) 50 50 50 150 31 34 3

4 Εύοσµος (Θεσ/νίκη ΙΙ) 50 50 50 150 39 45 2

5 ΚΥΤ Θεσ/νίκης 50 50 100 39 22

6 Λητή 25 25 50 21 23

7 Μ. Μπότσαρης (Θεσ/νίκη VIII) 50 50 50 150 32 36 2

8 Ν. Ελβετία (Θεσ/νίκη ΙV) 50 50 100 200 42 45 7

9 Πολίχνη (Θεσ/νίκη IX) 50 50 50 150 35 32 2

10 Σίνδος Ι (ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης Ι) 50 50 50 150 38 37 4

11 Σχολάρι (Θεσ/νίκη VΙ) 50 50 100 41 36

1465Σύνολο Nοµού

Μέγιστο φορτίο θέρου

(MVA)

Εγκατεστηµένη ισχύς

(MVA)



Πίνακας 19
Φόρτιση των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ του Νοµού Θεσσαλονίκης το 2008 και το 2012

(µετά την ένταξη των προγραµµατισµένων έργων για το 2008)

Μέγιστο φορτίο Συντελεστής Μέγι
α/α Υποσταθµός Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3 Σύνολο 2008 φόρτισης

(MVA) Υ/Σ

1 Αγ. ∆ηµήτριος (Θεσ/νίκη ΙΙΙ) 55 55 55 165 100 0,61

2 Γέφυρα 50 50 100 46 0,46

3 ∆όξα (Θεσ/νίκη Ι) 50 50 50 150 107 0,71

4 Εύοσµος (Θεσ/νίκη ΙΙ) 50 50 50 150 101 0,67

5 ΚΥΤ Θεσ/νίκης 50 50 100 63 0,63

6 Λητή 50 50 100 46 0,46

7 Μ. Μπότσαρης (Θεσ/νίκη VIII) 50 50 50 150 100 0,67

8 Ν. Ελβετία (Θεσ/νίκη ΙV) 50 50 100 200 121 0,61

9 Παύλος Μελάς  (Θεσ/νίκη XI) 50 50 50 150 86 0,57

10 Πολίχνη (Θεσ/νίκη IX) 50 50 50 150 60 0,40

11 Σίνδος Ι (ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης Ι) 50 50 50 150 121 0,80

12 Σχολάρι (Θεσ/νίκη VΙ) 50 50 100 77 0,77

13 Φοίνικας (Θεσ/νίκη X) 50 50 100 46 0,46

1665 1073 0,62Σύνολο Nοµού

Εγκατεστηµένη ισχύς

(MVA)



Πίνακας 20
Φόρτιση των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ του Νοµού Θεσσαλονίκης το 2012 

(µετά την ένταξη των προγραµµατισµένων έργων µέχρι το 2012)

Μέγιστο φορτίο Συν
α/α Υποσταθµός Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3 Σύνολο 20012 φ

(MVA)

1 Αγ. ∆ηµήτριος (Θεσ/νίκη ΙΙΙ) 100 100 100 300 145

2 Γέφυρα 50 50 100 53

3 ∆όξα (Θεσ/νίκη Ι) 50 50 50 150 93

4 Εύοσµος (Θεσ/νίκη ΙΙ) 50 50 50 150 115

5 ΚΥΤ Θεσ/νίκης 50 50 100 73

6 Λητή 50 50 100 53

7 Μ. Μπότσαρης (Θεσ/νίκη VIII) 50 50 50 150 115

8 Ν. Ελβετία (Θεσ/νίκη ΙV) 50 100 100 250 154

9 Παύλος Μελάς  (Θεσ/νίκη XI) 50 50 50 150 99

10 Πολίχνη (Θεσ/νίκη IX) 50 50 50 150 68

11 Σίνδος Ι (ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης Ι) 50 50 50 150 98

12 Σίνδος ΙΙ (ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκηςΙΙ) 50 50 100 40

13 Σχολάρι (Θεσ/νίκη VΙ) 50 50 100 73

14 Φοίνικας (Θεσ/νίκη X) 50 50 100 53

1950 1232Σύνολο Nοµού

Εγκατεστηµένη ισχύς

(MVA)



Α/Α Έργο Περιγραφή Έργου Μονάδα 
Υλοποίησης Σηµαντικά Υλικά για Προµήθεια

Εκτιµώµενο 
Κόστος Έργου    

k€
Παρατηρήσεις

Εγκατάσταση Κ/∆ 150/20 kV µε 
διαθέσιµη ισχύ 150 MVA Κατασκευή µε το "κλειδί στο χέρι" 12.000

∆ιπλή Κ.Γ. 150 kV Προµήθεια και εγκατάσταση καλωδίων ΥΤ, 
µονώσεως X-LPE 2.800

Εγκατάσταση Κ/∆ 150/20 kV µε 
διαθέσιµη ισχύ 150 MVA Κατασκευή µε το "κλειδί στο χέρι" 12.000 Θα υπάρξει επιβάρυνση λόγω αγοράς 

οικοπέδου

∆ιπλή Κ.Γ. 150 kV Προµήθεια και εγκατάσταση καλωδίων ΥΤ, 
µονώσεως X-LPE 2.800

Ενδεικτικό µήκος Κ.Γ. 4 km λόγω µη 
ακριβούς καθορισµού της θέσης του 
οικοπέδου

Εγκατάσταση Κ/∆ 150/20 kV µε 
διαθέσιµη ισχύ 300 MVA Κατασκευή µε το "κλειδί στο χέρι" 17.000

∆ιπλή Κ.Γ. 150 kV Προµήθεια και εγκατάσταση καλωδίων ΥΤ, 
µονώσεως X-LPE 13.500 Σύνδεση µε ΚΥΤ Αχαρνών.  Ενδεικτικό 

µήκος Κ.Γ. 18,4 km

Εγκατάσταση Κ/∆ 150/20 kV µε 
διαθέσιµη ισχύ 200 MVA Κατασκευή µε το "κλειδί στο χέρι" 18.000

Τροφοδοτικές - ∆ιασυνδετικές Κ.Γ. 
150 kV του Κ/∆

Προµήθεια και εγκατάσταση καλωδίων ΥΤ, 
µονώσεως X-LPE 23.500

Σύνδεση µε ΚΥΤ Ρουφ ή ΚΥΤ Αχαρνών, 
ΚΥΤ Παλλήνης και ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου. 
Ενδεικτικό µήκος Κ.Γ. 32,6 km

Εγκατάσταση Κ/∆ 150/20 kV µε 
διαθέσιµη ισχύ 200 MVA Κατασκευή µε το "κλειδί στο χέρι" 18.000

Τροφοδοτικές - ∆ιασυνδετικές Κ.Γ. 
150 kV του Κ/∆

Προµήθεια και εγκατάσταση καλωδίων ΥΤ, 
µονώσεως X-LPE 18.500 Σύνδεση µε ΚΥΤ Ρουφ, ΚΥΤ Παλλήνης και 

Κ/∆ Ψυχικού. Ενδεικτικό µήκος Κ.Γ. 25,6 km

6 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Προσθήκη νέων αναχωρήσεων ΜΤ ∆ΠΑ Καλώδια ΜΤ 3x240 mm2 Al (400 km) 60.000 Εγκατάσταση δικτύου ΜΤ από τους νέους 
Υ/Σ

1 Κ.Γ. 150 kV Π. ΜΕΛΑ - ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Νέα Κ.Γ. 150 kV - 2,8 km ∆∆ Προµήθεια και εγκατάσταση καλωδίων ΥΤ, 

µονώσεως X-LPE 2.000

2 Κ.Γ. 150 kV Π. ΜΕΛΑ - 
ΕΥΟΣΜΟΥ Νέα Κ.Γ. 150 kV - 3,4 km ∆∆ Προµήθεια και εγκατάσταση καλωδίων ΥΤ, 

µονώσεως X-LPE 2.400

202.500

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ Ι

Πίνακας 21
Ι. ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΑΤΤΙΚΗ

1 Κ/∆ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Κ/∆ ΡΑΦΗΝΑΣ ∆∆

Κ/∆ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ∆∆

Κ/∆ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Κ/∆ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

2

3

4

5

∆∆

∆∆

Θα υπάρξει επιβάρυνση λόγω αγοράς 
οικοπέδων για το Κ/∆ και το σηµείο ζεύξης 
ΥΤ.  Ενδεικτικό µήκος Κ.Γ. 4 km

∆∆



Α/Α Έργο Περιγραφή Έργου Μονάδα 
Υλοποίησης Σηµαντικά Υλικά για Προµήθεια

Εκτιµώµενο 
Κόστος Έργου    

k€
Παρατηρήσεις

- Μ/Σ 150/20 kV, 40/50 MVA
- Πύλη 150 kV

- Πίνακες ΜΤ (12 τεµ.)

- Πίνακας Προστασίας Μ/Σ
- Πυκνωτές ΜΤ (1 τεµ.)
- Αντίσταση γείωσης
- Μ/Σ 150/20 kV, 40/50 MVA
- Πύλη 150 kV
- Α/∆ ΜΤ υπαιθρίου τύπου (8 τεµ.)
- Πίνακας Προστασίας Μ/Σ
- Πυκνωτές ΜΤ (1 τεµ.)
- Αντίσταση γείωσης
- Μ/Σ 150/20 kV, 40/50 MVA
- Πίνακες ΜΤ (25 τεµ.)
- Εξοπλισµός  GIL
- Πυκνωτές ΜΤ (3 τεµ.)
- Αντίσταση γείωσης
- Μ/Σ 150/20 kV, 40/50 MVA
- Πίνακες ΜΤ (25 τεµ.) τύπου GIS
- Εξοπλισµός  GIL
- Πυκνωτές ΜΤ (3 τεµ.)
- Αντίσταση γείωσης
- Μ/Σ 150/20 kV, 40/50 MVA
- Πίνακες ΜΤ (25 τεµ.)
- Εξοπλισµός  GIL
- Πυκνωτές ΜΤ (3 τεµ.)
- Αντίσταση γείωσης
- Πύλες Κ.Γ. 150 kV GIS (2 τεµ.)

- Πύλες Κ.Γ. 150 kV υπαιθρίου τύπου (4 τεµ.)

7 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Προσθήκη νέων αναχωρήσεων ΜΤ ∆ΠΑ - Καλώδια ΜΤ 3x240 mm2 Al (350 km) 36.750 - Για την ενίσχυση του δικτύου ΜΤ

- Μ/Σ 150/20 kV, 100 MVA
- Πίνακες ΜΤ (25 τεµ.)
- Πίνακας Προστασίας Μ/Σ
- Πυκνωτές ΜΤ (3 τεµ.)
- Αντίσταση γείωσης

2 Κ/∆ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΙΙ)

Κατασκευή νέου Κ/∆ 150/20 kV µε 3 
Μ/Σ ισχύος 100 MVA ∆∆ Κατασκευή µε το "κλειδί στο χέρι" 18.000

3 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Προσθήκη νέων αναχωρήσεων ΜΤ ∆ΠΜ-Θ Υπόγειο και εναέριο δίκτυο ΜΤ (88 km) 8.800 - Για την ενίσχυση του δικτύου ΜΤ

86.250

8 Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ Επαύξηση ισχύος Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ. 
Εκτιµώµενοι Υ/Σ 400 τεµ. ∆ΠΑ

1.900

- Οι πίνακες θα εγκατασταθούν 
εντός προκατασκευασµένου 
οικίσκου

- Θα προηγηθεί συνεννόηση µε τη 
∆ΝΕΜ για το ΚΥΤ ΡΟΥΦ

1.900

5 Κ/∆ ΦΑΛΗΡΟΥ Προσθήκη νέου Μ/Σ 150/20 kV – 
40/50 MVA και πινάκων ΜΤ ∆∆

4 Κ/∆ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Προσθήκη νέου Μ/Σ 150/20 kV – 
40/50 MVA και πινάκων ΜΤ ∆∆

Κ/∆ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Προσθήκη νέου Μ/Σ 150/20 kV – 
40/50 MVA και πινάκων ΜΤ ∆∆ 1.800

1.600

2 Υ/Σ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
Προσθήκη νέου Μ/Σ 150/20 kV – 
40/50 MVA και υπαίθριου εξοπλισµού 
ΜΤ

∆∆ - ∆ΝΕΜ 1.500

3

1.800∆∆ - ∆ΠΜ-ΘΚ/∆ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
(ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ IV)1

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ

Αντικατάσταση ενός Μ/Σ 40/50 MVA 
µε Μ/Σ 100 MVA και εγκατάσταση 
πινάκων ΜΤ

Πίνακας 21
ΙΙ. ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1 Υ/Σ ΡΟΥΦ Προσθήκη νέου Μ/Σ 150/20 kV – 
40/50 MVA και πινάκων ΜΤ ∆∆ - ∆ΝΕΜ

6

- Για την επαύξηση των Υ/Σ 
ΜΤ/ΧΤ

ΠΥΛΕΣ Κ.Γ. 150 kV Νέες πύλες 150 kV για την 
τροφοδότηση των νέων Κ.Γ. ∆∆ - ∆ΝΕΜ 3.200

9.000- Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ ισχύος 1000-600 kVA (400 τεµ.)



Α/Α Έργο Περιγραφή Έργου Μονάδα Υλοποίησης Σηµαντικά Υλικά για 
Προµήθεια

Εκτιµώµενο 
Κόστος Έργου    

k€
Παρατηρήσεις

1 Κ/∆ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Κατάργηση υπαίθριου Υ/Σ και κατασκευή ενός Κ/∆ 
κλειστού τύπου 150/20 kV και 150/22 kV ∆∆ Κατασκευή µε το "κλειδί στο χέρι" 35.000

- Το κτίριο θα κατασκευαστεί από τη 
∆ΝΕΜ
- Οι πίνακες ΜΤ θα εγκατασταθούν από τη 
∆∆

- Σε εξέλιξη η προµήθεια των πινάκων ΜΤ

3 Κ/∆ ΑΙΓΑΛΕΩ Αντικατάσταση πινάκων ΜΤ Μ/Σ Νο 1 ∆∆ - Πίνακες ΜΤ (50 τεµ.) 800 - Από την τρέχουσα σύµβαση της ΑΒΒ

4 Κ/∆ 150/20 kV Αντικατάσταση παλαιών Μ/Σ 150/20kV τύπου 
ASGEN ∆∆ - Μ/Σ 150/20 kV, 100 MVA (3 τεµ.) 4.000 - Η προµήθεια του ενός (1) Μ/Σ βρίσκεται 

σε εξέλιξη

4 Κ/∆ 150/20 kV Αντικατάσταση παλαιών πινάκων ΜΤ κατασκευής 
Siemens ∆∆ - Πίνακες ΜΤ (150 τεµ.) 3.000 -Λειτουργούν περίπου 30 χρόνια

- Πίνακες ΜΤ (27 τεµ.)
- Πίνακες Προστασίας Μ/Σ (2 τεµ.)

6 Κ/∆ ΠΕΙΡΑΙΑ Αντικατάσταση πινάκων ΜΤ ∆∆ - Πίνακες ΜΤ (50 τεµ.) 900 - Σε εξέλιξη η προµήθεια των πινάκων ΜΤ

7 Κ/∆ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Αντικατάσταση πινάκων ΜΤ ∆∆ - Πίνακες ΜΤ (50 τεµ.) 900 - Σε εξέλιξη η προµήθεια των πινάκων ΜΤ

- Πίνακας προστασίας ζυγών (1 τεµ.)

- Πίνακες προστασίας Μ/Σ          (3 
τεµ.)
- Πίνακες προστασίας Κ.Γ.         (6 
τεµ.)

9 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Αντικατάσταση καλωδίων ΜΤ ∆ΠΑ - Καλώδια ΜΤ 3x240 mm2 Al (250 
km)

26.250 - Εµφάνιση συχνών βλαβών

1 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Αντικατάσταση δικτύου ΜΤ ∆ΠΜ-Θ Υπόγειο και εναέριο δίκτυο ΜΤ (20 
km) 2.000 - Εµφάνιση συχνών βλαβών

75.550

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ
I. ΝΕΑ ΕΡΓΑ 198.100 4.400 202.500
ΙΙ. ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 57.650 28.600 86.250
ΙΙΙ. ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 73.550 2.000 75.550

329.300 35.000 364.300

- Σε εξέλιξη η προµήθεια των πινάκων ΜΤ6005 Υ/Σ ΛΑΥΡΙΟΥ Αντικατάσταση πινάκων ΜΤ ∆∆

Πίνακας 21
ΙΙΙ.  ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

8 Κ/∆ 150/20 kV Αντικατάσταση συστήµατος προστασίας ΥΤ ∆∆ - ∆ΠΑ
- Αντικατάσταση παλαιού τύπου 
προστασίας για εξοικονόµηση 
ανταλλακτικών

600

2

ΑΤΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.500- Πίνακες ΜΤ (51 τεµ.)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

∆∆ - ∆ΝΕΜΚατασκευή κτιρίου και αντικατάσταση υπαίθριου 
εξοπλισµού ΜΤ µε πίνακες ΜΤΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ
k€

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ



∆ιάγραµµα 1 
Εξέλιξη του χειµερινού και θερινού µεγίστου της Αττικής την περίοδο 1987 - 2007
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∆ιάγραµµα 2
Εξέλιξη της ετήσιας ζήτησης ενέργειας της Αττικής την περίοδο 1987 - 2006
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∆ιάγραµµα 3
Γραµµική και εκθετική εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας της Αττικής την περίοδο 2008-2012 µε βάση απολογιστικά στοιχεία 5ετίας
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∆ιάγραµµα 4
Γραµµική και εκθετική εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας της Αττικής την περίοδο 2008-2012 µε βάση απολογιστικά στοιχεία 5ετίας

y = 0,4433x + 15,566
R2 = 0,9599

y = 15,612e0,0261x

R2 = 0,964
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∆ιάγραµµα 5
Πρόβλεψη εξέλιξης της αιχµής της Αττικής την περίοδο 2008-2012 συναρτήσει του ετήσιου συντελεστή φορτίου 

(χαµηλό σενάριο µε βάση απολογιστικά στοιχεία 8ετίας)
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∆ιάγραµµα 6
Πρόβλεψη εξέλιξης της αιχµής της Αττικής την περίοδο 2008-2012 συναρτήσει του ετήσιου συντελεστή φορτίου 

(χαµηλό σενάριο µε βάση απολογιστικά στοιχεία 5ετίας)
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∆ιάγραµµα 7
Πρόβλεψη εξέλιξης της αιχµής της Αττικής την περίοδο 2008-2012 συναρτήσει του ετήσιου συντελεστή φορτίου 

(υψηλό σενάριο µε βάση απολογιστικά στοιχεία 8ετίας)
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∆ιάγραµµα 8
Πρόβλεψη εξέλιξης της αιχµής της Αττικής την περίοδο 2008-2012 συναρτήσει του ετήσιου συντελεστή φορτίου 

(υψηλό σενάριο µε βάση απολογιστικά στοιχεία 5ετίας)
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∆ιάγραµµα 9
Πρόβλεψη εξέλιξης της αιχµής της Αττικής την περίοδο 2008-2012 συναρτήσει του ετήσιου συντελεστή φορτίου 

(ενδιάµεσο σενάριο µε βάση απολογιστικά στοιχεία 8ετίας)
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∆ιάγραµµα 10
Πρόβλεψη εξέλιξης της αιχµής της Αττικής την περίοδο 2008-2012 συναρτήσει του ετήσιου συντελεστή φορτίου 

(ενδιάµεσο σενάριο µε βάση απολογιστικά στοιχεία 5ετίας)
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∆ιάγραµµα 11 
Εξέλιξη του µεγίστου του Νοµού και της πόλης της Θεσσαλονίκης την περίοδο 1998 - 2007
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∆ιάγραµµα 12
Εξέλιξη της ετήσιας ζήτησης ενέργειας του Νοµού και της πόλης της Θεσσαλονίκης 

την περίοδο 1998-2006
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ΝΕΑ

ΝΕΑ

Υπόµνηµα
ΚΥΤ 400/150 kV

Υ/Σ ζεύξης 150 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/20 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/22 kV

Εναέρια γραµµή 400 kV 2B'B'

Καλώδιακή γραµµή 150 kV, 200 MVA

Καλώδιακή γραµµή 150 kV, 120 MVA

Υπό κατασκευή καλωδιακή γραµµή 150 kV

Εναέρια γραµµή 150 kV 2Β

Εναέρια γραµµή 150 kV Β

Σηµείο ζεύξης (Σ. Ζ.) 150 kV 

Σχέδιο 1
Αποτύπωση του συστήµατος 150 kV αρµοδιότητας ∆ιανοµής του λεκανοπεδίου Αττικής

Αγ.Στέφανος

Περαιάς

Ν. ΣµύρνηΚαλλιθέα

Ελευθερία Αριστείδου

Παγκράτι

Ρουφ

Αιγάλεω

Χαλκηδόνα
Ν. Ιωνία Μαρούσι

Κορυδαλλός

Παλλήνη

Αργυρούπολη

Κουµουνδούρος

Ψυχικό

Αχαρνές

ΑΗΣΑΓ

Προς 
Οινόφυτα

Ολ. Χωριό

Σ. Ζ. Αγ. Αναργύρων

Σ. Ζ. Κηφισιάς

Βριλήσσια

Προς 
Νέα Μάκρη

Σ. Ζ. Γέρακα

Σ. Ζ. Χολαργού

Φάληρο Προς 
ΒάρηΣ. Ζ. Βάρης

Προς Λαύριο

Ελληνικό

Σ. Ζ. Σχιστού

Σ. Ζ. Κορυδαλλού

Σ. Ζ. Χαϊδαρίου

Προς 
∆ίστοµο

Καλλιστήρι

Λειτουργία
στα 150 kV



Υπόµνηµα
ΚΥΤ 400/150 kV

Υ/Σ ζεύξης 150 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/20 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/22 kV

Εναέρια γραµµή 400 kV 2B'B'

Καλώδιακή γραµµή 150 kV, 200 MVA

Καλώδιακή γραµµή 150 kV, 120 MVA

Υπό κατασκευή καλωδιακή γραµµή 150 kV

Εναέρια γραµµή 150 kV 2Β

Εναέρια γραµµή 150 kV Β

Σηµείο ζεύξης (Σ. Ζ.) 150 kV 

Σχέδιο 2
Μήκη και χρονολογία εγκατάστασης καλωδιακών γραµµών 150 kV στο λεκανοπέδιο Αττικής

Αγ.Στέφανος

Περαιάς

Ν. ΣµύρνηΚαλλιθέα

Ελευθερία Αριστείδου

Παγκράτι

Ρουφ

Αιγάλεω

Χαλκηδόνα
Ν. Ιωνία Μαρούσι

Κορυδαλλός

Παλλήνη

Αργυρούπολη

Κουµουνδούρος

Ψυχικό

Αχαρνές

ΑΗΣΑΓ

Προς 
Οινόφυτα

Ολ. Χωριό

Σ. Ζ. Αγ. Αναργύρων

Σ. Ζ. Κηφισιάς

Βριλήσσια

Προς 
Νέα Μάκρη

Σ. Ζ. Γέρακα

Σ. Ζ. Χολαργού

Φάληρο Προς 
ΒάρηΣ. Ζ. Βάρης

Προς Λαύριο

Ελληνικό

Σ. Ζ. Σχιστού

Σ. Ζ. Κορυδαλλού

Σ. Ζ. Χαϊδαρίου

Προς 
∆ίστοµο

Καλλιστήρι
3,6 km
1978

9,7 km
1980 6,7 km

2001

4,8 km
2004

8,0 km
2004

3,3 km
2004

4,8 km
1973

7,3 km
1977

6,4 km
1965

6,3 km
1964

7,3 km
20021,6 km

1980

1,7 km
1976

3,7 km
2004

10,4 km
1972

8,7 km
1978

6,7 km
1964

6,8 km
1965

3,8 km
1967

4,0 km
1968

3,6 km
1977

4,0 km
1978

1,2 km
1979

8,8 km
1998

4,9 km
1998

4,3 km
1977

5,5 km
2004

7,0 km
1977

2,6 km
1979

7,8 km
2004

2,6 km
2004

6,6 km
2003

6,0 km
2004

1,6 km
2004

1,6 km
2004

4,9 km
2006

Λειτουργία
στα 150 kV

8 km
2008

7 km
2007



Σχήµα 3
Ζώνη επέµβασης Κέντρου



Σχήµα 4
Ζώνη επέµβασης ΝΑ Αττικής



Σχήµα 5
Ζώνη επέµβασης Μεσογείων



Σχήµα 6
Ζώνη επέµβασης ∆υτικής Αττικής



Υπόµνηµα
ΚΥΤ 400/150 kV

Υ/Σ ζεύξης 150 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/20 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/22 kV

Εναέρια γραµµή 400 kV 2B'B'

Καλωδιακή γραµµή 150 kV (διαφ. χρώµατα)

Καλωδιακή γραµµή 150 kV  - ζεύξη ανοιχτή

Υπό κατασκευή καλωδιακή γραµµή 150 kV

Εναέρια γραµµή 150 kV 2Β

Εναέρια γραµµή 150 kV Β

Σηµείο ζεύξης (Σ. Ζ.) 150 kV 

Σχέδιο 7
Φορτίσεις καλωδιακών γραµµών 150 kV και Μ/Σ στο λεκανοπέδιο Αττικής µε συνολικό φορτίο Αττικής ~ 4000 MVA

Αγ.Στέφανος

Περαιάς

Ν. Σµύρνη
Καλλιθέα

Ελευθερία

Αριστείδου

Παγκράτι

Ρουφ

Αιγάλεω

Χαλκηδόνα

Ν. Ιωνία Μαρούσι

Κορυδαλλός

Παλλήνη

Αργυρούπολη

Κουµουνδούρος

Ψυχικό

Αχαρνές

ΑΗΣΑΓ

Προς 
Οινόφυτα

Ολ. Χωριό

Σ. Ζ. Αγ. Αναργύρων

Σ. Ζ. Κηφισιάς

Βριλήσσια

Προς 
Νέα Μάκρη

Σ. Ζ. Γέρακα

Σ. Ζ. Χολαργού

Φάληρο Προς 
ΒάρηΣ. Ζ. Βάρης

Προς Λαύριο

Ελληνικό

Σ. Ζ. Σχιστού

Σ. Ζ. Κορυδαλλού

Σ. Ζ. Χαϊδαρίου

Προς 
∆ίστοµο

Καλλιστήρι

56

113
113

53

118

175

80

56 90

77

154

125

154

118 70

56 51

85

80

100

75
65

38

153

90

168

126

172

38

70 109

Λειτουργία
στα 150 kV

113
56

77
154

113
53

153
82

65

80
90

175
56

100
90

56
80

51
85

70
24

70
75

34
65

42

126
74

125
69

69

87

47

35

39

104

88

38
38

84

94
42

72

100



Υπόµνηµα
ΚΥΤ 400/150 kV

Υ/Σ ζεύξης 150 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/20 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/22 kV

Εναέρια γραµµή 400 kV 2B'B'

Καλωδιακή γραµµή 150 kV (διαφ. χρώµατα)

Καλωδιακή γραµµή 150 kV  - ζεύξη ανοιχτή

Υπό κατασκευή καλωδιακή γραµµή 150 kV

Εναέρια γραµµή 150 kV 2Β

Εναέρια γραµµή 150 kV Β

Σηµείο ζεύξης (Σ. Ζ.) 150 kV 

Σχέδιο 7α
Ενδεικτικές διαφοροποιήσεις του σχήµατος τροφοδότησης των Κ/∆ της Αττικής µε συνολικό φορτίο Αττικής ~ 4000 MVA

Αγ.Στέφανος

Περαιάς

Ν. Σµύρνη
Καλλιθέα

Ελευθερία

Αριστείδου

Παγκράτι

Ρουφ

Αιγάλεω

Ν. Ιωνία Μαρούσι

Κορυδαλλός

Παλλήνη

Αργυρούπολη

Κουµουνδούρος

Ψυχικό

Αχαρνές

ΑΗΣΑΓ

Προς 
Οινόφυτα

Ολ. Χωριό

Σ. Ζ. Αγ. Αναργύρων

Σ. Ζ. Κηφισιάς

Βριλήσσια

Προς 
Νέα Μάκρη

Σ. Ζ. Γέρακα

Σ. Ζ. Χολαργού

Φάληρο Προς 
ΒάρηΣ. Ζ. Βάρης

Προς Λαύριο

Ελληνικό

Σ. Ζ. Σχιστού

Σ. Ζ. Κορυδαλλού

Σ. Ζ. Χαϊδαρίου

Προς 
∆ίστοµο

Καλλιστήρι

56

113
103

63

63

159

96

73 73

77

154

111

154

84 62

56 51

85

80

100

75
65

38

153

90

168

126

172

38

70 109

Λειτουργία
στα 150 kV

113
56

77
154

103
63

153
82

65

96
146

159

100
90

56
80

51
85

70
24

62
75

42
65

42

126
74

125
69

125

87

47

35104

88

38
38

84

94
42

42

65

Χαλκηδόνα
39
72

100



Υπόµνηµα
ΚΥΤ 400/150 kV

Υ/Σ ζεύξης 150 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/20 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/22 kV

Εναέρια γραµµή 400 kV 2B'B'

Καλωδιακή γραµµή 150 kV (διαφ. χρώµατα)

Καλωδιακή γραµµή 150 kV  - ζεύξη ανοιχτή

Υπό κατασκευή καλωδιακή γραµµή 150 kV

Εναέρια γραµµή 150 kV 2Β

Εναέρια γραµµή 150 kV Β

Σηµείο ζεύξης (Σ. Ζ.) 150 kV 

Σχέδιο 8
Φορτίσεις καλωδιακών γραµµών 150 kV και Μ/Σ στο λεκανοπέδιο Αττικής µε την ένταξη των προγραµµατισµένων έργων

ενόψει του θέρους 2008 (2 νέες γραµµές ΥΤ, προσθήκη Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ και ανάπτυξη δικτύου ΜΤ) και µε συνολικό φορτίο Αττικής ~4000 MVA
Αγ.Στέφανος

Περαιάς

Ν. Σµύρνη
Καλλιθέα

Ελευθερία

Αριστείδου

Παγκράτι

Ρουφ

Αιγάλεω

Ν. Ιωνία Μαρούσι

Κορυδαλλός

Παλλήνη

Αργυρούπολη

Κουµουνδούρος

Ψυχικό

Αχαρνές

ΑΗΣΑΓ

Προς 
Οινόφυτα

Ολ. Χωριό

Σ. Ζ. Αγ. Αναργύρων

Σ. Ζ. Κηφισιάς

Βριλήσσια

Προς 
Νέα Μάκρη

Σ. Ζ. Γέρακα

Σ. Ζ. Χολαργού

Φάληρο Προς 
ΒάρηΣ. Ζ. Βάρης

Προς Λαύριο

Ελληνικό

Σ. Ζ. Σχιστού

Σ. Ζ. Κορυδαλλού

Σ. Ζ. Χαϊδαρίου

Προς 
∆ίστοµο

Καλλιστήρι

56

113
128

63

63

140

75

73 73

65

141

111

120

64 62

56 51

75

60

140

75
65

38

145

70

62

140

38

80 119

Λειτουργία
στα 150 kV

113
56

65
141

128
63

140
75

65

75
146

140

140
70

56
70

51
75

80
44

62
75

42
65

62

120
60

125
69

125

87

52

5089

88

38
38

64

109
37

42

65

130

Χαλκηδόνα
39
72

100



Υπόµνηµα
ΚΥΤ 400/150 kV

Υ/Σ ζεύξης 150 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/20 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/22 kV

Εναέρια γραµµή 400 kV 2B'B'

Καλωδιακή γραµµή 150 kV (διαφ. χρώµατα)

Καλωδιακή γραµµή 150 kV  - ζεύξη ανοιχτή

Υπό κατασκευή καλωδιακή γραµµή 150 kV

Εναέρια γραµµή 150 kV 2Β

Εναέρια γραµµή 150 kV Β

Σηµείο ζεύξης (Σ. Ζ.) 150 kV 

Σχέδιο 9
Φορτίσεις καλωδιακών γραµµών 150 kV και Μ/Σ στο λεκανοπέδιο Αττικής το 2012 

µε συνολικό φορτίο Αττικής περί τα 5000 MVA (χωρίς ένταξη νέων έργων πέραν του 2008)
Αγ.Στέφανος

Περαιάς

Ν. Σµύρνη
Καλλιθέα

Ελευθερία

Αριστείδου

Παγκράτι

Ρουφ

Αιγάλεω

Χαλκηδόνα
Ν. Ιωνία Μαρούσι

Κορυδαλλός

Παλλήνη

Αργυρούπολη

Κουµουνδούρος

Ψυχικό

Αχαρνές

ΑΗΣΑΓ

Προς 
Οινόφυτα

Ολ. Χωριό

Σ. Ζ. Αγ. Αναργύρων

Σ. Ζ. Κηφισιάς

Βριλήσσια

Προς 
Νέα Μάκρη

Σ. Ζ. Γέρακα

Σ. Ζ. Χολαργού

Φάληρο Προς 
ΒάρηΣ. Ζ. Βάρης

Προς Λαύριο

Ελληνικό

Σ. Ζ. Σχιστού

Σ. Ζ. Κορυδαλλού

Σ. Ζ. Χαϊδαρίου

Προς 
∆ίστοµο

Καλλιστήρι

70

141
160

79

79

175

94

91 91

81

170

139

150

80 77

70 64

94

75

175

94
81

47

181

87

77

175

47

105 150

Λειτουργία
στα 150 kV

141
70

81
170

160
79

175
94

81

94
182

175

175
87

70
87

64
94

105
56

77
94

52
81

77

150
75

156
86

156

109

59

86

132

130

110

47
47

80

117
52

52

81

162



Υπόµνηµα
ΚΥΤ 400/150 kV

Υ/Σ ζεύξης 150 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/20 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/22 kV

Εναέρια γραµµή 400 kV 2B'B'

Καλώδιακή γραµµή 150 kV, 200 MVA

Καλώδιακή γραµµή 150 kV, 120 MVA

Υπό κατασκευή καλωδιακή γραµµή 150 kV

Εναέρια γραµµή 150 kV 2Β

Εναέρια γραµµή 150 kV Β

Σηµείο ζεύξης (Σ. Ζ.) 150 kV 

Σχέδιο 10
Αρχικώς προτεινόµενο σχήµα τροφοδότησης των νέων Κ/∆

Αγ.Στέφανος

Περαιάς

Ν. ΣµύρνηΚαλλιθέα

Ελευθερία Αριστείδου

Παγκράτι

Ρουφ

Αιγάλεω

Χαλκηδόνα

Ν. Ιωνία

Μαρούσι

Κορυδαλλός

Παλλήνη

Αργυρούπολη

Κουµουνδούρος

Ψυχικό

Αχαρνές

ΑΗΣΑΓ

Προς 
Οινόφυτα

Ολ. Χωριό

Σ. Ζ. Αγ. Αναργύρων

Σ. Ζ. Κηφισιάς

Βριλήσσια

Προς 
Νέα Μάκρη

Σ. Ζ. Γέρακα

Σ. Ζ. Χολαργού

Φάληρο Προς 
ΒάρηΣ. Ζ. Βάρης

Προς Λαύριο

Ελληνικό

Σ. Ζ. Σχιστού

Σ. Ζ. Κορυδαλλού

Σ. Ζ. Χαϊδαρίου

Προς 
∆ίστοµο

Καλλιστήρι

Λειτουργία
στα 150 kV

Πετρούπολη

Πατήσια

Αµπελόκηποι



Υπόµνηµα
ΚΥΤ 400/150 kV

Υ/Σ ζεύξης 150 kV

Μελλοντικό ΚΥΤ 400/150 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/20 kV

Κ/∆ ή Υ/Σ 150/22 kV

Μελλοντικό Κ/∆ ή Υ/Σ 150/20 kV

Εναέρια γραµµή 400 kV 2B'B'

Μελλοντική καλωδιακή γραµµή 400 kV

Καλώδιακή γραµµή 150 kV, 200 MVA

Καλώδιακή γραµµή 150 kV, 120 MVA

Υπό κατασκευή καλωδιακή γραµµή 150 kV

Εναέρια γραµµή 150 kV 2Β

Εναέρια γραµµή 150 kV Β

Σηµείο ζεύξης (Σ. Ζ.) 150 kV 

Σηµείο ζεύξης (Σ. Ζ.) 400 kV 

Σχέδιο 11
Αρχικώς προτεινόµενο σχήµα τροφοδότησης των νέων Κ/∆ (παραλλαγή 1)

Αγ.Στέφανος

Περαιάς

Ν. ΣµύρνηΚαλλιθέα

Ελευθερία Αριστείδου

Παγκράτι

Ρουφ

Αιγάλεω

Χαλκηδόνα

Ν. Ιωνία

Μαρούσι

Κορυδαλλός

Παλλήνη

Αργυρούπολη

Κουµουνδούρος

Ψυχικό

Αχαρνές

ΑΗΣΑΓ

Προς 
Οινόφυτα

Ολ. Χωριό

Σ. Ζ. Αγ. Αναργύρων

Σ. Ζ. Κηφισιάς

Βριλήσσια

Προς 
Νέα Μάκρη

Σ. Ζ. Γέρακα

Σ. Ζ. Χολαργού

Φάληρο Προς 
ΒάρηΣ. Ζ. Βάρης

Προς Λαύριο

Ελληνικό

Σ. Ζ. Σχιστού

Σ. Ζ. Κορυδαλλού

Σ. Ζ. Χαϊδαρίου

Προς 
∆ίστοµο

Καλλιστήρι

Λειτουργία
στα 150 kV

Πετρούπολη

Πατήσια

Αµπελόκηποι



Σχέδιο 12
Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Νοµού Θεσσαλονίκης



Σχέδιο 13
Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης




