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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 30η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 351/2017 

Σήμερα 28/9/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.191765/22-9-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 
22-9-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017 – 2026 του 
ΑΔΜΗΕ. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός 
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου 
Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας 
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μεθυμάκη 
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, 
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, 
Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου 
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα 
Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
  
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη 
Αναστασία, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Κουκά Μαρίνα, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ροκοφύλλου Άννα, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης 
Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ.  Α. Αναγνωστόπουλο, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
36841/17/18-9-2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

2. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 228/τ.Α./27-12-10) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) απόφαση 
«Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 59417/20 – 3 – 2017 (ΦΕΚ 945/Β/21-3-2017) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής, με θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-



 3 

01-2017 (ΦΕΚ 39/τ’Β/17-01-2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 97/τΒ΄/2017) και οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 
804/τΒ’/2017 όμοιες». 

4. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 
209Α/21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 
5. Την Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 
37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) με θέμα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 
4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 
6. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. 
7. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ 45/Β/15.01.2014) περί καθορισμού τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄. 
8. Το με αρ. πρωτ. οικ. 7081/09-02-2017 διαβιβαστικό από το ΥΠΕΝ (δικό μας αρ. 
πρωτ. 33376/14-02-2017) σχετικά με τη ΜΠΕ του έργου του θέματος με συνημμένη τη 
μελέτη σε ψηφιακό δίσκο. 
9. Το με αρ. πρωτ. 31991/13-02-2017 διαβιβαστικό από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
και Επιτροπών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (δικό 
μας αρ. πρωτ. 36841/20-02-2017) της ΣΜΠΕ του έργου του θέματος με συνημμένα: α) 
το με αρ. πρωτ. οικ. 7081/09-02-2017 διαβιβαστικό από το ΥΠΕΝ , β) την από 
Νοεμβρίου 2016 ΣΜΠΕ του έργου του θέματος. 
10. Το γεγονός ότι μέχρι και την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί απόψεις κοινού και 
ενδιαφερόμενου κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ του έργου 
του θέματος. 
  

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Δεκαετούς Προγράμματος 
Ανάπτυξης (ΔΠΑ) Συστήματος Μεταφοράς 2017 – 2026 του ΑΔΜΗΕ για την έκφραση 
απόψεων μας, στο πλαίσιο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
υπό εξέταση ΔΠΑ από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. 

 

Φορέας του Προγράμματος 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) 
Α.Ε.  
Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)  
Δυρραχίου 89 & Κηφισού - 10443 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. 210 5192101  
e-mail: info@admie.gr  
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Επιβλέπουσα Υπηρεσία  
Τομέας Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος Υ/Σ - ΚΥΤ/ΔΝΕΜ  
Τομέας Μελετών Εναερίων Γ.Μ./ΔΝΕΜ  
Τομέας Σύνθεσης Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης / ΔΣΑΣ 
 
Συντομογραφίες 
ΑΔΜΗΕ: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
ΑΣΧ: Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας 
ΓΜ: Γραμμή Μεταφοράς 
ΔΕΔΔΗΕ: Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
ΔΝΕΜ: Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς  
ΔΠΑ: Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
ΕΔΣ: Εθνικό Διασυνδεμένο Σύστημα 
ΕΕΑΕ: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
ΕΜΕΚΑ: Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής 
ΕΣΜΗΕ: Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
ΕΣΠΚΑ: Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
ΕΧΠ: Ενεργειακός Χάρτης Πορείας 
Η.Σ.: Ηλεκτρικό Σύστημα 
ΚΑΠΕ: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
ΚΔΣ: Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος 
ΚΕΕ: Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας 
ΚΥΤ: Κέντρο Υψηλής Τάσης 
ΜΑΣΜ: Μελέτες Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 
ΜΥΗΣ: Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί 
ΠΔΠ: Προγράμματα Δράσης για το Περιβάλλον 
ΡΑΕ: Ρυθμιστική αρχή Ενέργειας 
ΣΒΑ: Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
ΣΠΕ: Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 
ΣΜΠΕ: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Υ/Σ: Υποσταθμός 
ΦΔΠΠ: Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
 
ENTSO-E: European Network of Transmission System Operators for Electricity 
IPCC: Intergovermental Panel for Climate Change 
PCI:  Project of Common Interest  
 
Η παρούσα εισήγηση διαρθρώνεται ως εξής: 
Στα κεφάλαια 1ο έως 5ο παρουσιάζεται συνοπτικά η ΣΜΠΕ του Δ.Π.Α. 2017 – 2026 του 
ΑΔΜΗΕ, όπως αυτή διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας. 
Στο κεφάλαιο 6ο παρουσιάζονται οι προτάσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής με ιδιαίτερη μνεία στις περιοχές που 
ανήκουν στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. 



 5 

 
 
 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Π.Α. 2017 - 2026 
 

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2017-2026 περιλαμβάνει τα έργα 
ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 
(εφεξής “Σύστημα”) για την αντίστοιχη περίοδο, καθώς και τη βασική φιλοσοφία που 
ακολουθείται για το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τον προγραμματισμό τους.  

Ειδικότερα, περιλαμβάνει την περιγραφή και το χρονικό προγραμματισμό των 
έργων ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς που αφορούν: 
- τις αναγκαίες σε βάθος ενισχύσεις του Συστήματος, όπως νέες Γραμμές Μεταφοράς 
(Γ.Μ.), αναβαθμίσεις Γ.Μ., νέα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και Υποσταθμών 
(Υ/Σ), καθώς και επεκτάσεις υφισταμένων ΚΥΤ ή Υ/Σ που απαιτούνται για την ασφαλή 
διακίνηση ισχύος που προβλέπεται για την υπόψη χρονική περίοδο,  
- τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών Υ/Σ και ΚΥΤ, όπως 
και των αντίστοιχων υποδομών ελέγχου τους,  
- τα αναγκαία έργα βελτίωσης της λειτουργίας και της οικονομικότητας του Συστήματος, 
όπως ενισχύσεις των υφισταμένων ΚΥΤ και κατασκευή νέων Γ.Μ. για τη βέλτιστη 
εξυπηρέτηση των αναγκών των Χρηστών του Συστήματος,  
- την ένταξη στο Σύστημα ή/και την αναβάθμιση νέων διασυνδετικών Γ.Μ. με γειτονικές 
χώρες,  
- τα έργα σύνδεσης στο Σύστημα (Γ.Μ. και Υποσταθμοί) που απαιτούνται για την ένταξη 
των νέων Σταθμών Παραγωγής (ΔΕΗ ή ιδιωτών) και των νέων Καταναλωτών Υ.Τ. 
(Πελάτες Υ.Τ. και Διαχειριστής Δικτύου), για τα οποία έχουν ήδη εκπονηθεί σχετικές 
μελέτες σύνδεσης και τέλος,  
- την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, όπως συστήματα συλλογής μετρήσεων 
(SCADA), τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις μεταξύ Υ/Σ – ΚΥΤ και Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας 
(ΚΕΕ), ανάπτυξη και εγκατάσταση εργαλείων λογισμικού (S/W), σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ασφαλέστερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας τόσο του 
Συστήματος, όσο και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  
 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4001/2011 και στον Κώδικα Διαχείρισης 
Συστήματος (ΚΔΣ), ο ΑΔΜΗΕ εκπονεί και δημοσιεύει το ΔΠΑ του Συστήματος 
Μεταφοράς της Χώρας. Το ΔΠΑ αποτελεί συνέχεια των μέχρι πρότινος εκδιδόμενων 
από τον πρώην ΔΕΣΜΗΕ Μελετών Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ), 
καλύπτοντας πλέον δεκαετή χρονικό ορίζοντα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 
108 παρ. 2 του Ν. 4001/2011 το ΔΠΑ:  

«(α) προσδιορίζει τις κυριότερες υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που 
πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθμιστούν κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη, 
συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υποδομών για τη διείσδυση των ΑΠΕ, 

(β) περιέχει όλες τις επενδύσεις που ήδη έχουν περιληφθεί σε προηγούμενα 
προγράμματα ανάπτυξης και προσδιορίζει τις νέες επενδύσεις, των οποίων η έναρξη 
υλοποίησης προβλέπεται μέσα στην επόμενη τριετία,  

(γ) παρέχει τεχνικοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας για τα σημαντικά έργα 
μεταφοράς του εδαφίου β΄ ανωτέρω, ιδίως αυτά που αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και 
διασυνδέσεις νήσων με το Σύστημα Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, εκτιμώμενων χρηματικών ροών αναγκών 
χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των υπόψη έργων.» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:   ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΔΔ..ΠΠ..ΑΑ..  22001177  ––  22002266  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  
ΣΣ..ΜΜ..ΠΠ..ΕΕ.. 
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Με βάση το Ν. 4001/2011 και τον ΚΔΣ, τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος χωρίζονται 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες:  
- Έργα ενίσχυσης του Συστήματος: Περιλαμβάνουν τις τρεις πρώτες από τις 
παραπάνω ομάδες έργων (αναγκαίες σε βάθος ενισχύσεις, έργα βελτίωσης της 
λειτουργίας του Συστήματος, διασυνδετικές Γ.Μ. με γειτονικές χώρες). Σύμφωνα με το 
Άρθρο 237 του ΚΔΣ, τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος υλοποιούνται από τον ΑΔΜΗΕ, 
ο οποίος έχει την ευθύνη για την άρτια ολοκλήρωση των έργων αυτών σύμφωνα με το 
βασικό σχεδιασμό που περιλαμβάνεται στο ΔΠΑ. Ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί τα έργα αυτά με 
δαπάνες του. Το κόστος των έργων αυτών ανακτάται από τον ΑΔΜΗΕ μέσω των 
χρεώσεων για τη χρήση του Συστήματος. Η κυριότητα των παγίων αυτών, καθώς και η 
συντήρησή τους, ανήκει στον ΑΔΜΗΕ.  
- Έργα επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση Χρηστών: Περιλαμβάνουν τα 
έργα που απαιτούνται για τη σύνδεση Χρηστών (Παραγωγών, Πελατών Υ.Τ.) και 
Δικτύου με το Σύστημα. Σύμφωνα με το Άρθρο 238 του, τα έργα επέκτασης του 
Συστήματος για τη Σύνδεση Χρηστών μπορεί να υλοποιούνται είτε από τον εκάστοτε 
Χρήστη είτε από τον ΑΔΜΗΕ, με το κόστος να αναλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση από 
το Χρήστη. Για τον σκοπό αυτόν, συνάπτεται Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και 
του αντίστοιχου Χρήστη, στην οποία ρητώς προβλέπονται τα τμήματα του έργου την 
εκτέλεση των οποίων αναλαμβάνει ο κάθε συμβαλλόμενος, τα αντίστοιχα 
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και παραλαβών και 
αντίστοιχης καταβολής τιμημάτων. Με την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση Σύνδεσης, ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια 
ώστε να περιέλθει στην κυριότητά του το τμήμα του έργου που αποτελεί μέρος του 
Συστήματος Μεταφοράς, και στη συνέχεια αναλαμβάνει τη συντήρηση του τμήματος 
αυτού.  

Η διάκριση σε έργα ενίσχυσης και επέκτασης αφορά τη φάση προγραμματισμού 
και υλοποίησης των έργων, σχετίζεται δε και με τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών. Στο 
αμέσως επόμενο στάδιο, δηλαδή της θέσης αυτών σε λειτουργία, το Σύστημα αποτελεί 
μία ενιαία υποδομή που καλείται να εξυπηρετεί όλους του Χρήστες του Συστήματος και 
ως εκ τούτου αποτελεί δημόσιο περιουσιακό στοιχείο που εκ της φύσεώς του έχει μία 
μοναδικότητα στη λειτουργία του και ως τέτοιο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τα 
επόμενα στάδια προγραμματισμού της ανάπτυξής του. 

 
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Μ.Π.Ε. 
 

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) σύμφωνα με το εθνικό και 
κοινοτικό δίκτυο είναι μια διαδικασία εκτίμησης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός σχεδίου ή προγράμματος, το βασικό 
θεσμικό πλαίσιο της οποίας καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο στην Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (ΦΕΚ1225/Β/5.9.2006) «Εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», στο πλαίσιο εναρμόνισης της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2001.  

Ο αντικειμενικός στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η υψηλού επιπέδου 
προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην 
προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προαγωγή της 
βιώσιμης ανάπτυξης.  

Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) είναι ένα 
σημαντικό μέσο για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην 
προετοιμασία και την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας ότι οι 
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πιθανές σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις προσδιορίζονται, περιγράφονται, 
αξιολογούνται και λαμβάνονται υπόψη κατά την διάρκεια της λήψης αποφάσεων.  

Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με 
την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 περιλαμβάνει:  
• την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.),  
• τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων,  
• την συνεκτίμηση της Σ.Μ.Π.Ε. και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη 
λήψη της απόφασης,  
• την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση.  
 

Για τα σχέδια εκείνα ή προγράμματα που υποχρεούνται στην διαδικασία της 
Σ.Π.Ε. η εφαρμογή της Οδηγίας στα κράτη μέλη επιβάλλει την εκπόνηση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), στην οποία εντοπίζονται, 
περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο 
φυσικό - βιοτικό και αβιοτικό - και ανθρωπογενές περιβάλλον η εφαρμογή ενός σχεδίου 
ή προγράμματος, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των παραγόντων.  
Πιο αναλυτικά, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) 
περιλαμβάνει:  
• τον εντοπισμό, την περιγραφή και την αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών 
επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, 
καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή 
προγράμματος,  
• τις πληροφορίες, που ευλόγως μπορεί να απαιτούνται για την εκτίμηση των 
ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του 
σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες γνώσεις και μεθόδους 
εκτίμησης, το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειών του σχεδίου ή προγράμματος, 
το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθμό στον οποίο οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού 
ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίμησής τους.  

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) δεν αντικαθιστά την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά σε ένα 
ανώτερο επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 
Η παρούσα ΣΜΠΕ ασχολείται με τον εντοπισμό, περιγραφή και αξιολόγηση των 

ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων, που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή των 
προτάσεων του Προγράμματος στο περιβάλλον και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων αυτών.  

 
 
 

 

2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι στόχοι του ΔΠΑ 2017 – 2026 είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι: 
1. Διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο επαρκή, 
ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.  
2. Μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες για 
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη 
την προστασία του περιβάλλοντος.  
3. Ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών που θα επιτρέψουν την αυξημένη διείσδυση 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Σύστημα, όπως αυτή καθορίζεται από 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:   ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔ..ΠΠ..ΑΑ..  22001177  --  22002266 
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τους εθνικούς στόχους για το 2020 του Ν. 3851/2010 (συμμετοχή των ΑΠΕ σε ποσοστό 
20% στην τελική κατανάλωση ενέργειας και 40% στην ηλεκτροπαραγωγή) και από την 
ΥΑ για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ.  
 

2.2 ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Οι άξονες στρατηγικής για την ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα είναι οι εξής:  
i. Η διασύνδεση απομονωμένων νησιωτικών συστημάτων (όπου αυτό είναι τεχνικά 
εφικτό και έχει θετικό οικονομικό πρόσημο)  
ii. Η ανάπτυξη νέων διεθνών διασυνδέσεων  
iii. Η συμβολή στον προσδιορισμό του βέλτιστου εθνικού μείγματος παραγωγής και τον 
προσδιορισμό των τεχνικών βελτιώσεων που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των στόχων 
μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ.  
 
2.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
i. Δέσμη για το Κλίμα και την Ενέργεια (Στόχοι 20-20-20):  
- Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω από τα 
επίπεδα του 1990, 
- 20% της κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ),  
- Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα 
προβλεπόμενα επίπεδα μέσω τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,  
- Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ με την επίτευξη της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης σε ποσοστό 10% επειγόντως και το αργότερο το 2020.  
 
ii. Στρατηγικό Πλαίσιο για το Κλίμα και την Ενέργεια έως το 2030 για την ΕΕ:  
- Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% τουλάχιστον έως το 2030 
σε σύγκριση με το 1990,  
- Κατανάλωση τουλάχιστον κατά 27% ενέργειας από ΑΠΕ το 2030, ενδεικτικός στόχος 
σε επίπεδο ΕΕ για βελτίωση τουλάχιστον κατά 27% της ενεργειακής απόδοσης το 2030,  
- Στήριξη της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας με την επίτευξη της 
ηλεκτρικής διασύνδεσης σε ποσοστό 15% έως το 2030.  
 
iii. Χάρτης Πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων άνθρακα για το 2050 (2050 Roadmap):  
- Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 - 95% κάτω από τα επίπεδα 
του 1990 έως το 2050. Σε εθνικό επίπεδο οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται ως ακολούθως 
(ΥΠΕΝ, 2012):  
- Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% - 70% έως το 2050 σε 
σχέση με το 2005.  
- Ποσοστό 85% - 100% ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με την αξιοποίηση όλων των 
εμπορικά ώριμων τεχνολογιών.  
- Συνολική διείσδυση ΑΠΕ σε ποσοστό 60% - 70% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας μέχρι το 2050.  
 
2.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΠΑ 2017 - 2026 
 

Η παρουσίαση των έργων του ΔΠΑ του ΑΔΜΗΕ γίνεται με κατάταξή τους με 
διάφορα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία τα επιμέρους έργα χωρίστηκαν σε ευρύτερες 
κατηγορίες. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:  
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 1ο Κριτήριο: Αφορά στην χρονική κατηγοριοποίηση των έργων του 
προγράμματος. Σύμφωνα και με το ΔΠΑ, τα έργα διαχωρίζονται σε αυτά που θα 
ξεκινήσει η υλοποίησή τους μέσα στην πρώτη τριετία του Προγράμματος, έως το 
2020, και αυτά των οποίων ο ορίζοντας υλοποίησης φτάνει μέχρι το 2026.  

 2ο Κριτήριο: αφορά το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των έργων. Για την 
κατάταξή τους, βάσει αυτού του κριτηρίου, ορίστηκαν τέσσερα πεδία ανάπτυξης: 
Ηπειρωτική Ελλάδα και Εύβοια, περιοχή Αιγαίου, περιοχή Ιονίου και 
Πελοπόννησος.  

 
Εικόνα  2.1: Γεωγραφική ομαδοποίηση έργων 

 
 3ο Κριτήριο: το τρίτο κριτήριο αφορά το είδος του έργου και διακρίνονται οι εξής 

κατηγορίες: Υπέργειο, Υπόγειο, Υποβρύχιο.  
 4ο Κριτήριο: το τέταρτο και τελευταίο κριτήριο σχετίζεται με τον σκοπό 

υλοποίησης του έργου, με βάση το Ν.4001/2011 και τον ΚΔΣ, όπως αναφέρεται 
και στο υπό μελέτη ΔΠΑ. Βάσει αυτού του κριτηρίου τα έργα διαχωρίζονται σε: α) 
Έργα ενίσχυσης συστήματος (τα οποία περιλαμβάνουν αναγκαίες σε βάθος 
ενισχύσεις, έργα βελτίωσης λειτουργίας και τις διασυνδετικές Γ.Μ. με γειτονικές 
χώρες, και σε β) Έργα επέκτασης του Συστήματος για την σύνδεση Χρηστών 
(Παραγωγών και Πελατών και Δικτύου με το Σύστημα).  

 
Εικόνα  2.2: Σχηματικό διάγραμμα των Διασυνδεμένων Συστημάτων της Βαλκανικής 
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2.4.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
 

Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ χωρών αποτελεί σημαντική 
προτεραιότητα, δεδομένου ότι:  
- συμβάλλει δραστικά στην ασφάλεια της τροφοδοσίας,  
- αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενοποίηση των εθνικών αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας,  
- θα επιτρέψει την επιθυμητή μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ στην Ευρώπη.  
 

Η πιο πρόσφατα ολοκληρωμένη διασύνδεση του Ελληνικού Συστήματος είναι η 
γραμμή 400kV Νέα Σάντα (Ελ) - Babaeski (TR). Η γραμμή αυτή, μαζί με τις δύο 
διασυνδετικές γραμμές 400kV Βουλγαρίας - Τουρκίας, βρίσκονται σε εμπορική 
λειτουργία από τον Απρίλιο 2015 μετά από μια περίοδο πλέον των τεσσάρων ετών 
δοκιμών και τεχνικών βελτιώσεων του Τουρκικού Συστήματος.  

Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκε εκ νέου, από κοινού με τη Βουλγαρική πλευρά, η 
υλοποίηση της Γ.Μ. με αφετηρία το ΚΥΤ Ν. Σάντας και κατάληξη στη Maritsa East. Η 
κατασκευή της Γ.Μ. είναι εύκολα υλοποιήσιμη από Ελληνικής πλευράς, δεδομένου ότι το 
τμήμα εντός του Ελληνικού εδάφους είναι σχετικά μικρό (της τάξεως των 30 km). Το 
έργο περιελήφθη στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (TYNDP) του ENTSO-E. 
Παράλληλα, το έργο έχει κριθεί ως Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος - ΕΚΕ 
(Project of Common Interest – PCI) από την Ε.Ε.7.  

Επίσης, έχει υποβληθεί στην Ε.Ε. από ιδιωτική εταιρεία στο πλαίσιο των PCIs, μία 
νέα διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρος – Κρήτη – Ηπειρωτική Ελλάδα ως έργο «Τρίτου» 
Επενδυτή (3rdParty). Το σχέδιο προβλέπει τη σύνδεση Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης και 
Ηπειρωτικής Ελλάδας μέσω συνδέσμων ΣΡ ονομαστικής ικανότητας 2000MW. 
Οπωσδήποτε, πρόκειται για σημαντικό έργο το οποίο θα άρει την ηλεκτρική απομόνωση 
της Κύπρου (είναι το τελευταίο μέλος της Ε.Ε που δεν έχει διασυνδεθεί στα δίκτυα του 
ENTSO-E). Το έργο έχει συμπεριληφθεί από την Ε.Ε. στη λίστα των Έργων Κοινού 
Ενδιαφέροντος (PCI) και περιλαμβάνει στην πλήρη του ανάπτυξη μια συστάδα έργων ως 
εξής:  
 Υποβρύχια διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ, με μήκος περί τα 310km  
 Υποβρύχια διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, με μήκος περί τα 1190km, εκ των 
οποίων:  
- περίπου 880kmαφορούν την υποβρύχια διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης και  
- περίπου 310km αφορούν την υποβρύχια διασύνδεση Κρήτης-Αττικής.  

Τέλος, όσον αφορά έργα ανάπτυξης στην Ν.Α Ευρώπη (περιοχή Βαλκανίων), 
εκτιμάται ότι την επόμενη δεκαετία το συνολικό μήκος γραμμών μεταφοράς που θα 
κατασκευασθούν/αναβαθμιστούν θα είναι της τάξεως των 13800 km. Στην εικόνα 2.3 
απεικονίζονται τα έργα που αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της 
ικανότητας μεταφοράς στους κύριους διαδρόμους της περιοχής.  
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Εικόνα 2.3:: Προγραμματισμένα νέα έργα μεταφοράς στην περιοχή των Βαλκανίων (ENTSO- 

ECSE Regional Investment Plan, 2014).  
 
 
  
 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 
 Προκειμένου να διερευνηθούν τα εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης του Δ.Π.Α. 
2017 – 2026 είναι σκόπιμο να παρουσιαστεί η εκτιμώμενη εξέλιξη συνολικής καθαρής 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για την αντίστοιχη περίοδο. 
 

 
 

Πίνακας 3.1: Εκτιμώμενη εξέλιξη συνολικής καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 2017 – 
2026 (ΑΔΜΗΕ 2016). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:   ΕΕΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΛΛΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ 
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Διάγραμμα 3.1: Προβλέψεις ΑΔΜΗΕ για την εξέλιξη της συνολικής καθαρής ζήτησης κατά την 

περίοδο 2017 – 2026 (ΑΔΜΗΕ, 2016) 
 

  
Με δεδομένο τα ανώτερα στοιχεία, τα εναλλακτικά σενάρια που διερευνώνται είναι 
τα ακόλουθα: 
Μηδενική Εναλλακτική Λύση – Σενάριο 1: Ανάπτυξη χωρίς καμία παρέμβαση  
Εναλλακτική Λύση – Σενάριο 2: Στοχευμένη Ανάπτυξη (προτεινόμενη λύση)  
Εναλλακτική Λύση – Σενάριο 3: Συντηρητική Ανάπτυξη  
Ακολούθως περιγράφεται αναλυτικότερα κάθε μία εναλλακτική λύση. 
 
 
3.2 Μηδενική Εναλλακτική Λύση – Σενάριο 1: Ανάπτυξη χωρίς καμία παρέμβαση 
 

Στη Μηδενική Εναλλακτική Λύση δεν υλοποιείται κανένα έργο επέκτασης ή 
ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και η 
μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση της ζήτησης θα εξακολουθήσει 
να γίνεται από τις υφιστάμενες υποδομές του συστήματος. Στα διαγράμματα που 
ακολουθούν παρουσιάζεται το μίγμα της ενέργειας ανά είδος σταθμών παραγωγής για τα 
έτη 2014 και 2015. 

 

 
 

Διάγραμμα 3.2: Μίγμα ενέργειας ανά είδος σταθμών παραγωγής για τα έτη 2014 και 2015. 
 

Το σενάριο αυτό αρχικώς φαίνεται να είναι ευνοϊκό περιβαλλοντικά, καθώς δεν 
υλοποιούνται νέα έργα. Εν τούτοις, η εφαρμογή της μηδενικής εναλλακτικής λύσης 
ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εξαιτίας της 
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περιορισμένης ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου συστήματος, η οποία οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στη διεσπαρμένη παραγωγή από έργα ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β), στη 
στοχαστικότητα της παραγωγής των έργων ΑΠΕ, στον εξαιρετικά αργό ρυθμό ένταξης 
νέων συνδέσεων έργων ΑΠΕ στο ΕΣΜΗΕ, στην ανεπαρκή δυνατότητα υποδοχής νέων 
συνδέσεων και στην αδυναμία αποθήκευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, 
στις απώλειες λόγω παλαιότητας των υποδομών, στην ηλεκτρική απομόνωση των 
νησιών των Κυκλάδων και της Κρήτης και του αξιόλογου δυναμικού ΑΠΕ που φέρουν, 
στην παλαιότητα και παρωχημένη τεχνολογία των κέντρων ελέγχου του συστήματος 
κ.λπ. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι συμβατικές μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, ορυχεία λιγνίτη κ.λπ.) παρέχουν 
σταθερότητα στο Σύστημα, ωστόσο είναι γνωστό ότι αποτελούν ιδιαίτερα οχλούσες 
περιβαλλοντικά δραστηριότητες με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 
(απώλεια ενδιαιτημάτων και ειδών, όχληση πανίδας), στην ατμόσφαιρα, στο κλίμα 
ευρύτερα (εκπομπές αέριων ρύπων), στο έδαφος (ρύπανση, διάβρωση, κάλυψη), στα 
ύδατα (ρύπανση), στο τοπίο, στη δημόσια υγεία (εκπομπές αέριων ρύπων, ρύπανση 
εδάφους και υδάτων), στις χρήσεις γης και στο ακουστικό περιβάλλον. Στα δε μη 
διασυνδεδεμένα νησιά οι μονάδες αυτές είναι συνήθως χωροθετημένες σε παράκτιες 
περιοχές παραλιακών οικισμών (π.χ. Κρήτη) και αποτελούν πηγή όχλησης για τα 
παράκτια ύδατα (διάθεση όμβριων υδάτων στη θάλασσα, θερμική ρύπανση παράκτιων 
υδάτων) και τις τουριστικές χρήσεις που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές.  

Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες που διενήργησε για λογαριασμό της ΔΕΗ η 
Booz&Co, έδειξαν ότι το εξαιρετικά χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του Ελληνικού λιγνίτη 
οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη 
σε σύγκριση με άλλες χώρες. Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς 
Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), με τίτλο "Projected Costs of Generating Electricity 2015", 
το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ έχει υποχωρήσει 
σημαντικά την τελευταία πενταετία, λόγω της τεχνολογικής προόδου, ενώ την ίδια 
στιγμή, το μέσο κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα και φυσικό αέριο 
αυξήθηκε. Μάλιστα, τα κόστη της ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα αναμένεται να 
αυξηθούν σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες. Ο λιγνίτης θα γίνει πιο ακριβός κατά 
70% καθώς οι μονάδες θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν ειδικό εξοπλισμό 
δέσμευσης των εκπομπών άνθρακα και άλλα φίλτρα, τη στιγμή που φωτοβολταϊκά πάνελ 
και ανεμογεννήτριες θα γίνονται φθηνότερα.  

Εάν δεν τεθούν, λοιπόν, οι βάσεις με νέα έργα σύνδεσης των ΑΠΕ στην χώρα, η 
αύξηση του κόστους παραγωγής του ηλεκτρισμού από λιγνίτη θα οδηγήσει σε 
δραματική αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές, εντείνοντας το φαινόμενο της 
ενεργειακής φτώχειας, το οποίο είναι ήδη έντονο στη χώρα. 

 
 Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την παρατηρούμενη αύξηση της καθαρής 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που καταγράφηκε το 2015 (2,24% σε σχέση με το 2014) 
μετά από μια συνεχή φθίνουσα πορεία από το 2008 λόγω οικονομικής κρίσης, καθώς και 
την αύξηση των φορτίων αιχμής κατά τους χειμερινούς μήνες που σημειώνεται από το 
2013, η διασύνδεση των νησιών με το Ηπειρωτικό Σύστημα και η ενίσχυση του 
συστήματος για την ένταξη νέων σταθμών ΑΠΕ καθίστανται πλέον ως στρατηγικής 
σημασίας έργα προκειμένου να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσμοι και οι 
μακροπρόθεσμοι εθνικοί στόχοι διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και στην 
τελική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας έως το 2020 και το 2050 (40% έως το 2020 
και 85%-100% έως το 2050 και 20% έως το 2020 και 60%-70% έως το 2050, 
αντίστοιχα). Η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων πλήρους διείσδυσης των ΑΠΕ 
στην ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα, καθώς 
συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αέριων ρύπων και αερίων του 
θερμοκηπίου από τη χρήση συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο, λιγνίτης) συμβάλλοντας 
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στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο και στη βελτίωση/ 
αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο (περιοχές εξόρυξης/παραγωγής). 

Επομένως, με το Σενάριο 1 επιτυγχάνεται μεν μικρή βραχυπρόθεσμη μείωση του 
οικολογικού αποτυπώματος του ενεργειακού τομέα η οποία προκύπτει από τα ενταγμένα 
έργα ΑΠΕ στο Σύστημα έως το 2020 - εφόσον βεβαίως αυτά υλοποιηθούν - ωστόσο 
μεσοπρόθεσμα η μείωση αυτή μπορεί να ανατραπεί εφόσον δεν υλοποιηθούν οι 
απαιτούμενες στρατηγικές παρεμβάσεις στο Σύστημα (Διασύνδεση Κυκλάδων και 
Κρήτης, Επέκταση Συστήματος 400 kV Πελοποννήσου) για τη διασφάλιση της επίτευξης 
των μακροπρόθεσμων εθνικών στόχων διείσδυσης των έργων ΑΠΕ στο ΕΣΜΗΕ έως το 
2050, όπως προτείνονται στην εναλλακτική λύση του Σεναρίου 2 και εν μέρει του 
Σεναρίου 3 του Προγράμματος. 
 
3.3 Εναλλακτική Λύση – Σενάριο 2: Στοχευμένη Ανάπτυξη (Προτεινόμενη Λύση) 
 

Η Εναλλακτική λύση - Σενάριο 2 αφορά στο σενάριο υλοποίησης των έργων 
ενίσχυσης και επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών του ΕΣΜΗΕ, όπως αυτά 
παρουσιάστηκαν συνοπτικά στο κεφάλαιο 2 και στους πίνακες 2.1 – 2.7 της παρούσας 
εισήγησης. Τα προβλεπόμενα έργα του Σεναρίου 2 ανταποκρίνονται πλήρως στις 
υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες του Συστήματος σύμφωνα με τις σχετικές 
προβλέψεις και εκτιμήσεις της ΑΔΜΗΕ και καλύπτουν το σύνολο των επιδιωκόμενων 
στόχων και στρατηγικών του Προγράμματος. 

Στρατηγικής σημασίας επιλογή του Σεναρίου 2 αποτελεί η Διασύνδεση των Μη 
Διασυνδεδεμένων νησιών των Κυκλάδων (Σύρου, Μυκόνου, Πάρου, Νάξου και ενίσχυση 
της διασύνδεσης Άνδρου – Τήνου) και της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, η οποία 
αναμένεται να συμβάλλει συνδυαστικά στα ακόλουθα:  
- Αύξηση της ασφάλειας και αξιοπιστίας τροφοδότησης των νησιών.  
- Εκμετάλλευση του πολύ υψηλού αιολικού δυναμικού που εμφανίζεται στο Αιγαίο 
(εγκατάσταση Α/Π στα νησιά ή/και παράκτιων Α/Π).  
- Σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της 
χώρας.  
- Δραστική μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά.  
- Αύξηση του μεγέθους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και δυνατότητα 
μεγάλης κλίμακας εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.  
- Σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη από τη σταδιακή θέση των υφιστάμενων 
θερμοηλεκτρικών σταθμών των νησιών σε ψυχρή εφεδρεία.  
- Ανάπτυξη των διασυνδέσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου από τις πηγές 
παραγωγής προς τα σημαντικά κέντρα κατανάλωσης της Ευρώπης στο πλαίσιο του 
Πανευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς (νέα διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρος – Κρήτη – 
Ηπειρωτική Ελλάδα που αποτελεί Έργο Κοινοτικού Ενδιαφέροντος - PCI).  

 
Σημαντικό έργο αποτελεί και η επέκταση του Συστήματος 400kV προς την 

Πελοπόννησο, το οποίο θα συμβάλλει στη δραστική αντιμετώπιση τόσο των 
ενδεχομένων προβλημάτων τάσεων (με ευεργετικά αποτελέσματα σε ολόκληρο το Νότιο 
Σύστημα) και ιδίως του ζητήματος της απορρόφησης της παραγόμενης ισχύος από τους 
σταθμούς παραγωγής (συμβατικούς και ΑΠΕ) που αναμένεται να αναπτυχθούν στην 
περιοχή. Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη με τη δημιουργία 
στη συνέχεια βρόχου 400 kV Πάτρα – Μεγαλόπολη – Κόρινθος αυξάνει δραστικά την 
ικανότητα μεταφοράς από και προς την Πελοπόννησο, δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης 
ΑΠΕ και θερμικών σταθμών, βελτιώνει σημαντικά το περιθώριο ευστάθειας τάσεων για το 
Νότιο Σύστημα και εξασφαλίζει την Πελοπόννησο σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
συνθηκών παραγωγής και φορτίου. Επιπλέον, συνδέει ισχυρά το κέντρο παραγωγής 
Μεγαλόπολης με τις περιοχές υψηλού φορτίου (Αττική και περιοχή Πάτρας) και 
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συμβάλλει στην επίτευξη ισοβαρούς ανάπτυξης των Συστημάτων Παραγωγής και 
Μεταφοράς στο Νότιο Σύστημα. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ανάπτυξη του 
Συστήματος 400kV προς την Πελοπόννησο συμβάλει στον περιορισμό των συνολικών 
απωλειών του ΕΣΜΗΕ.  

Επίσης, η προβλεπόμενη επέκταση του Συστήματος 400kV προς την περιοχή 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η επέκταση του ΚΥΤ Νέας Σάντας θα 
συμβάλλουν καθοριστικά στην διασύνδεση του Ελληνικού Συστήματος με το Τουρκικό, 
στην αύξηση της ικανότητας απομάστευσης παραγωγής (από αιολικά πάρκα ή/και 
συμβατικές μονάδες) στην περιοχή της Θράκης, στην ασφαλή και αξιόπιστη 
τροφοδότηση των φορτίων της περιοχής σε καταστάσεις κατά τις οποίες δε λειτουργεί ο 
ΘΗΣ Κομοτηνής, οι οποίες παρουσιάζονται πλέον συχνά και για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. Τέλος, η κατασκευή της ΓΜ 400 kV απλού κυκλώματος ΚΥΤ Ν. Σάντας – 
Maritsa East 1 (Βουλγαρία) ολοκληρώνει τη δεύτερη διασυνδετική γραμμή μεταξύ των 
Συστημάτων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των 
κύριων παρεμβάσεων που προβλέπονται στο Σενάριο 2 Στοχευμένης Ανάπτυξης ανά 
κατηγορία έργου (Υπόγειες ΓΜ, Εναέριες ΓΜ, νέοι ΚΥΤ, Υ/Σ, Σταθμοί Μετατροπής).  
 

 
Πίνακας 3.2: Τεχνικά χαρακτηριστικά προτεινόμενων παρεμβάσεων Σεναρίου 2 Στοχευμένης 

Ανάπτυξης 
 

Η υλοποίηση των έργων του Σεναρίου 2 Στοχευμένης Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ θα 
συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας διακίνησης ισχύος του συστήματος 
υπερκαλύπτοντας τους βραχυπρόθεσμους εθνικούς στόχους για το 2020 για όλες τις 
τεχνολογίες ΑΠΕ με παράλληλη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων από τη χρήση 
συμβατικών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή (πετρέλαιο, λιγνίτης). Επιπλέον, οι 
προτεινόμενες παρεμβάσεις υπερκαλύπτουν την εκτιμώμενη μελλοντική αύξηση της 
καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που ήδη διαφαίνεται και θα είναι σημαντική 
λαμβάνοντας υπόψη και τη ζήτηση που θα προκύψει από τη διασύνδεση των νησιών 
των Κυκλάδων και της Κρήτης.  

Η αξιοποίηση του υψηλού δυναμικού ΑΠΕ των Κυκλάδων και της Κρήτης σε 
συνδυασμό με την προβλεπόμενη ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών του 
ηπειρωτικού συστήματος για την ένταξη νέων σταθμών ΑΠΕ αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην κάλυψη των μακροπρόθεσμων εθνικών στόχων για την πλήρη 
διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (85%-100%) και στην τελική ακαθάριστη 
κατανάλωση ενέργειας (60%-70%) έως το 2050 επιτυγχάνοντας την επιθυμητή 
ελαχιστοποίηση της χρήσης συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο, λιγνίτης), τη 
βελτίωση/αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στις περιοχές 
εξόρυξης/παραγωγής και τα στρατηγικής σημασίας μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά 
οφέλη για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Με τη διασύνδεση των νησιών στο ηπειρωτικό σύστημα αυξάνεται η αξιοπιστία 
τροφοδότησης των νησιών, μειώνεται το κόστος παραγωγής ενέργειας, αυξάνεται το 
μέγεθος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και καθίσταται δυνατή η σταδιακή 
μετατροπή των συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής των νησιών σε εφεδρικούς. 

Τέλος, το προτεινόμενο Σενάριο 2 ικανοποιεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την ικανότητα διακίνησης ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων κάθε χώρας 
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(10% της εγκατεστημένης ισχύος τους για το 2020 και 15% της εγκατεστημένης ισχύος 
τους για το 2030) με την ολοκλήρωση της δεύτερης διασυνδετικής γραμμής μεταξύ των 
Συστημάτων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (ΓΜ 400 kV απλού κυκλώματος ΚΥΤ Ν. 
Σάντας – Maritsa East 1, έργο PCI) και τη διασύνδεση της Κρήτης που θα συμβάλλει στο 
Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος - ΕΚΕ (Project of Common Interest – PCI) 
Διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης – Ηπειρωτικής Ελλάδας. 
 
3.4 Εναλλακτική Λύση – Σενάριο 3: Συντηρητική Ανάπτυξη 
 

Η Εναλλακτική λύση - Σενάριο 3 αφορά στην υλοποίηση μέρους των 
προβλεπόμενων έργων ενίσχυσης και επέκτασης του ΕΣΜΗΕ που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως στην παρούσα εισήγηση με ορισμένες βασικές διαφοροποιήσεις, οι 
οποίες συνίστανται κυρίως στη μη υλοποίηση των παρακάτω έργων:  
 Έργα πρώτης τριετίας (περίοδος υλοποίησης μέχρι το τέλος του 2019):  
- Διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση ΙΙ).  
- Αναβαθμίσεις Γραμμών Μεταφοράς στην Πελοπόννησο (περιοχές Τροιζηνίας, 
Κορίνθου κ.α.).  
- Αναδιατάξεις/παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς λόγω εργασιών στο Ορυχείο του 
Νότιου Πεδίου της ΔΕΗ Α.Ε..  
- Υπογειοποιήσεις κυκλωμάτων 150 kV στο Νότιο Σύστημα.  
- Έργα ενίσχυσης σε υφιστάμενους Υποσταθμούς.  
 
 Έργα δεκαετίας (περίοδος υλοποίησης μετά το 2019):  
- Υλοποίηση νέων ΚΥΤ στην περιοχή της Αττικής (Ρούφ και Μεσόγεια) οι οποίοι θα 
ενισχύσουν την τροφοδότηση της ευρύτερης περιοχής του Λεκανοπεδίου.  
- Υλοποίηση νέων Υποσταθμών στην Πελοπόννησο (Καλαμάτα, Νεάπολη) και στα νησιά 
του Ιονίου (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά).  
- Αναβάθμιση κυκλωμάτων 150 kV στο βρόχο Ιονίων Νήσων.  
- Ενισχύσεις Συστήματος 150 kV στην περιοχή Ιωαννίνων.  
- Νέα σύνδεση Μεγαλόπολη – Μολάοι  
- Προσθήκη πυλών και πυκνωτών σε υφιστάμενους Υ/Σ για την εξυπηρέτηση των 
φορτίων διανομής.  
 

Στο Σενάριο 3 διατηρούνται σημαντικές παρεμβάσεις επεκτάσεων του Συστήματος 
400 kV στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και των 
διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες. Στον πίνακα 3.3 που ακολουθεί παρουσιάζονται 
συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των κύριων παρεμβάσεων που προβλέπονται στο Σενάριο 
3 Συντηρητικής Ανάπτυξης ανάλογα με την κατηγοριοποίησή τους σε έργα Υπόγειων 
ΓΜ, Εναέριων ΓΜ, νέων ΚΥΤ, Υ/Σ, Σταθμών Μετατροπής και Σταθμών Παραγωγής. 
 

 
Πίνακας 3.3: Τεχνικά χαρακτηριστικά προτεινόμενων παρεμβάσεων Σεναρίου 3 Συντηρητικής 

Ανάπτυξης 
 

Οι παρεμβάσεις του Σεναρίου 3 ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες ανάγκες του 
συστήματος με την ένταξη νέων συνδέσεων έργων ΑΠΕ και τη βελτίωση της διακίνησης 
ισχύος που σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα ιδιαίτερα στο Νότιο Σύστημα εξαιτίας της 
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διεσπαρμένης παραγωγής των έργων ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ). Επίσης, με την εφαρμογή του 
Σεναρίου 3 καλύπτονται οι βραχυπρόθεσμοι εθνικοί στόχοι διείσδυσης των ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή και στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020.  

Ωστόσο, η εξυπηρέτηση της αυξανόμενης μελλοντικής ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας του ΕΣΜΗΕ και οι μακροπρόθεσμοι εθνικοί στόχοι πλήρους διείσδυσης των 
ΑΠΕ και ελαχιστοποίησης της χρήσης συμβατικών καυσίμων έως το 2050 δεν μπορούν 
να υποστηριχθούν από το Συντηρητικό Σενάριο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι το σενάριο 
αυτό επιτυγχάνει τους βραχυπρόθεσμους εθνικούς στόχους μείωσης των εκπομπών 
αέριων ρύπων με μικρότερης κλίμακας παρεμβάσεις σε σχέση με το Σενάριο 2, τα 
στρατηγικής σημασίας περιβαλλοντικά οφέλη από τους μακροπρόθεσμους στόχους 
πλήρους διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή του ΕΣΜΗΕ, δεν επιτυγχάνονται.  

Το γεγονός ότι η Φάση ΙΙ της Διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό 
Σύστημα δεν υλοποιείται σύμφωνα με το Συντηρητικό Σενάριο αποτελεί την ειδοποιό 
διαφορά του σε σχέση με το Σενάριο της Στοχευμένης Ανάπτυξης. Η Φάση ΙΙ της 
διασύνδεσης της Κρήτης, η οποία είχε περιληφθεί και στο εγκεκριμένο ΔΠΑ περιόδου 
2014 – 2023, προτάθηκε ώστε να απεμπλακεί η διασύνδεση της Κρήτης από την 
πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων Γ.Μ. 400kV στην Πελοπόννησο. Η 
διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική επιτρέπει την έναρξη υλοποίησης του έργου, για το 
οποίο θα απαιτηθεί μεγάλος χρόνος, τόσο για την αδειοδότηση, όσο και για την 
κατασκευή του (εκτίμηση 9 έτη), ανεξάρτητα από τα έργα διασύνδεσης Κρήτης – 
Πελοποννήσου, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις λόγω αντικειμενικών 
δυσκολιών (αδειοδοτήσεις και απαλλοτριώσεις).  

Το συνολικό έργο της διασύνδεσης της Κρήτης έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο λόγω 
των υψηλών φορτίων (ενέργεια και ισχύς) της νήσου, όσο και λόγω του πλούσιου 
δυναμικού ΑΠΕ που διαθέτει. Πρόκειται για έργο σύνθετο τεχνολογικά, του οποίου ο 
σχεδιασμός απαιτεί προσεκτικά βήματα ώστε να αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη. Για 
λόγους διασφάλισης της αξιοπιστίας τροφοδότησης του νησιού, αλλά και για την 
ενίσχυση των δυνατοτήτων απορρόφησης της παραγωγής ΑΠΕ, θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν και οι δύο διακριτές Φάσεις του έργου, όπως προτείνεται στο ΔΠΑ. 
Άλλωστε, για την πραγματοποίηση διασύνδεσης μεγάλης μεταφορικής ικανότητας είναι 
αναγκαία η σύνδεση σε περισσότερα του ενός σημεία κεντροβαρικά ως προς το φορτίο 
του νησιού, όπως είναι η θέση Κορακιά, η οποία αποτελεί το σημείο σύνδεσης επί του 
νησιού, κατά τη Φάση ΙΙ, και η οποία διαθέτει ένα ισχυρό Σύστημα ικανό να 
τροφοδοτήσει με ασφάλεια την ισχύ που προέρχεται από το Ηπειρωτικό Σύστημα.  

Επιπλέον, μεταξύ των έργων ενίσχυσης του συστήματος που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο Σενάριο Συντηρητικής Ανάπτυξης, είναι τα έργα των 
αναβαθμίσεων των Γραμμών Μεταφοράς, τα οποία συναρτώνται με την πρόοδο 
άρσης του κορεσμού των δικτύων. Μια περιοχή θεωρείται «κορεσμένη» όταν το 
άθροισμα της ισχύος των Σταθμών Παραγωγής ΑΠΕ που βρίσκονται σε λειτουργία και 
αυτών που έχουν λάβει Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης ξεπερνά τη διαθέσιμη 
ικανότητα μεταφοράς των δικτύων της περιοχής.  

Μεταξύ των περιοχών που εμφανίζουν προβλήματα κορεσμού 
συμπεριλαμβάνονται και τα Νότια Ιόνια Νησιά. Στο Σύστημα των Νοτίων Ιονίων 
λειτουργούν σήμερα Α/Π συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 83,7 MW στην Κεφαλληνία, 
ενώ στη Λευκάδα κα στην Κεφαλληνία έχουν χορηγηθεί Προσφορές Σύνδεσης σε Α/Π 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 55,7 MW. Στην περιοχή αυτή για λόγους αξιοπιστίας 
και ασφαλούς τροφοδότησης των φορτίων έχουν προγραμματιστεί η αναβάθμιση της 
Γ.Μ. ελαφρού τύπου Ακτίο-Λευκάδα-Αργοστόλι και η προσθήκη δεύτερης υποβρύχιας 
καλωδιακής σύνδεσης Λευκάδα – Κεφαλονιά που θα παραλληλισθεί με την υφιστάμενη. 
Η ολοκλήρωση των παραπάνω έργων θα επιτρέψει μικρή αύξηση της δυνατότητας 
απορρόφησης ισχύος σταθμών ΑΠΕ (έως 30 MW). 

Η περιοχή της Πελοποννήσου, επίσης, έχει χαρακτηρισθεί ως «κορεσμένη» 
όπως φαίνεται σε απόφαση της ΡΑΕ (απόφαση 699/2012 ΡΑΕ), ενώ παράλληλα έχει 
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εκδηλωθεί μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για κατασκευή νέων μονάδων ΑΠΕ. Με την 
υφιστάμενη κατάσταση του Συστήματος στην Πελοπόννησο, όμως, δεν υπάρχει 
δυνατότητα απορρόφησης επιπλέον αιολικής ισχύος από Α/Π, ενώ εκκρεμεί μεγάλος 
αριθμός αιτημάτων για έκδοση Προσφορών Σύνδεσης σε Α/Π και Φ/Β σταθμούς. Για 
παράδειγμα η περιοχή Τροιζηνίας εξυπηρετείται από το βρόχο Κόρινθος – Μέθανα – 
Κρανίδι – Άργος Ι, ο οποίος αποτελείται από Γ.Μ. 150 kV ελαφρού τύπου με 
περιορισμένη ικανότητα μεταφοράς. Στην περιοχή λειτουργούν Α/Π συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος 196.5 MW και Φ/Β σταθμοί συνολικής ισχύος 16 MW. 
Παράλληλα έχουν εκδοθεί Προσφορές Σύνδεσης για ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 
100 MW, αλλά η περιοχή εμφανίζεται ήδη κορεσμένη. Για την άρση του κορεσμού έχει 
προγραμματισθεί για την επόμενη τριετία η αναβάθμιση του βρόχου με αλλαγή αγωγού 
από ελαφρού τύπου σε αγωγό με αυξημένη ικανότητα μεταφοράς (τύπου Ζ), η οποία 
αναμένεται να αυξήσει την ικανότητα απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ.  

Στον προγραμματισμό των έργων ενίσχυσης στην περιοχή της Νοτιοδυτικής 
Πελοποννήσου συμπεριλαμβάνεται το έργο κατασκευής Γ.Μ. 150 kV από τη 
Μεγαλόπολη Ι έως τους Μολάους με αναβάθμιση υφιστάμενων ΓΜ 150 kV. Με το έργο 
αυτό διασυνδέεται ηλεκτρικά το ενεργειακό κέντρο της Μεγαλόπολης με το μέχρι σήμερα 
αυτόνομο ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης και καθίσταται δυνατή η αύξηση της 
απορρόφησης της παραγόμενης ισχύος από μονάδες ΑΠΕ (κυρίως αιολικά πάρκα) στην 
περιοχή της Μάνης.  

Συνολικά, η εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ στην Πελοπόννησο καθιστά την περιοχή 
εντόνως εξαγωγική και αναμένεται η ροή μεγάλων ποσοτήτων ισχύος κυρίως προς την 
Αττική και δευτερευόντως προς τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Συνεπώς, αυτού του είδους οι 
αναβαθμίσεις, οι οποίες αποτελούν έργα ενίσχυσης του υφισταμένου δικτύου, 
καθίστανται απαραίτητες για την ανάπτυξή του, ενώ παράλληλα επιφέρουν μικρής 
έντασης περιβαλλοντικής επιπτώσεις που μάλιστα περιορίζονται στη φάση υλοποίησής 
τους. 
 
 
 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης 
περιβάλλοντος που σχετίζεται με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
4.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
4.1.1 Ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα 
 

Η Ηλεκτροπαραγωγή κατατάσσεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με το 
είδος των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιεί. Οι κατηγορίες αυτές είναι:  
1. Ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικά καύσιμα, η οποία χρησιμοποιεί σαν πηγή 
ενέργειας ορυκτά στερεά, υγρά ή αέρια καύσιμα, τα οποία έχουν σχηματιστεί σε 
παλαιότερες γεωλογικές περιόδους και βρίσκονται αποθηκευμένα στο υπέδαφος, σε 
μικρότερα ή μεγαλύτερα βάθη σε πεπερασμένες, μη ανανεώσιμες ποσότητες,  
2. Ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η οποία αντίθετα με την 
πρώτη, χρησιμοποιεί πηγές διαχρονικές, που δεν εξαντλούν περιορισμένα ενεργειακά 
αποθέματα. Η Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ήλιο και τα 
φυσικά φαινόμενα και κατά συνέπεια εξαρτάται από την περιοδικότητα ή την 
στοχαστικότητα αυτών των φαινομένων.  

Το μίγμα Τεχνολογιών Ηλεκτροπαραγωγής διαφέρει από χώρα σε χώρα και 
καθορίζεται από παράγοντες όπως, οι διαθέσιμοι εγχώριοι Ενεργειακοί Πόροι, οι 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:   ΥΥΦΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ 
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Διεθνείς Συγκυρίες & η Ενεργειακή Πολιτική, και οι γεωλογικές, γεωφυσικές, 
γεωγραφικές και κλιματολογικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε χώρας.  

Στην Ελλάδα, η πρωτογενής ενέργεια που χρησιμοποιείται, κυρίως, για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο λιγνίτης. Το ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας 
διακρίνεται στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Ε.Δ.Σ.) και στο Νησιωτικό Σύστημα. Η 
συνολική εγκατεστημένη ισχύς στο ΕΣΜΗΕ ανέρχεται σε 17,4 GW (ΑΔΜΗΕ, 2013). Στον 
πίνακα 4.1 που ακολουθεί συνοψίζεται το υφιστάμενο δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής ανά 
τεχνολογία.  

 

 
Πίνακας 4.1: Υφιστάμενη Κατάσταση του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής ανά 

τεχνολογία (1/6/2013) (ΑΔΜΗΕ, 2013).  
 

Η πλειονότητα του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής (58.8% της συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος) αποτελείται από θερμικές μονάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν 
λιγνιτικές, πετρελαϊκές μονάδες και μονάδες φυσικού αερίου. Οι μονάδες αυτές 
καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (78.6% για το 
2012). Οι κύριοι λιγνιτικοί σταθμοί βρίσκονται στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, στη βόρεια 
Ελλάδα και στη περιοχή της Μεγαλόπολης, στην Πελοπόννησο. Οι πετρελαϊκοί σταθμοί 
και οι μονάδες φυσικού αερίου βρίσκονται κυρίως κοντά στην περιοχή της 
πρωτεύουσας, όπου συγκεντρώνεται περίπου το 30% της συνολικής κατανάλωσης του 
Συστήματος.  

Ο στόλος των θερμικών μονάδων μπορεί να χαρακτηριστεί πεπαλαιωμένος, σε 
γενικές γραμμές, αφού οι περισσότερες μονάδες έχουν συμπληρώσει πάνω από είκοσι 
χρόνια λειτουργίας, αν και την τελευταία δεκαετία προστέθηκαν στο Σύστημα περίπου 
3700 MW από νέες μονάδες φυσικού αερίου. Πάντως την τελευταία πενταετία τέθηκαν 
σε εμπορική λειτουργία πέντε νέες μονάδες συνδυασμένου κύκλου συνολικής καθαρής 
ισχύος 2032 MW (ΑΔΜΗΕ, 2013).  

Για την κατάρτιση του υπό μελέτη ΔΠΑ λήφθηκαν υπόψη οι υφιστάμενες 
συμβατικές μονάδες παραγωγής (με τις τυχόν ειλημμένες αποφάσεις διακοπής της 
λειτουργίας ορισμένων εξ αυτών) και αυτές που είναι στο στάδιο κατασκευής. Ειδικότερα, 
για το σχεδιασμό του Συστήματος κατά τη χρονική διάρκεια του υπό μελέτη ΔΠΑ, πλέον 
των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής που λειτουργούν, έχουν ληφθεί υπόψη και οι 
εξής (ΑΔΜΗΕ, 2016):  
 
- Η νέα μονάδα παραγωγής συνδυασμένου κύκλου της ΔΕΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη (σε 
δοκιμαστική λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2015), ισχύος 811 MW. Σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης, μέχρι τη θέση σε λειτουργία των έργων 
400 kV στην Πελοπόννησο, μέρος μόνον της πιο πάνω ισχύος μπορεί εγγυημένα να 
απορροφηθεί από το Σύστημα.  
- Ο μελλοντικός λιγνιτικός σταθμός παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., ισχύος 660 MW, στην 
Πτολεμαΐδα.  
- Ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ Α.Ε. «ΥΗΣ Ιλαρίωνα» στον Αλιάκμονα, 
ισχύος 153 MW (σε δοκιμαστική λειτουργία από το Φεβρουάριο του 2014).  
 

Όσον αφορά στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχει 
χορηγηθεί, ήδη ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός Αδειών Παραγωγής για έργα ΑΠΕ περί τα 
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30GW σε όλη τη χώρα. Οι Άδειες αυτές αφορούν κυρίως Αιολικά Πάρκα (Α/Π) και 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Φ/Β) και σε μικρότερη έκταση μονάδες καύσης βιομάζας και 
βιοαερίου (ΣΒΙΟ) και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς (ΜΥΗΣ). Επίσης, 
περιλαμβάνονται και οι σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής 
απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Έως το τέλος του 2015, στο ΕΣΜΗΕ λειτουργούσαν σταθμοί ΑΠΕ 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4594MW, εκ των οποίων τα 1775MW αφορούν Α/Π 
και τα 2444 MW Φ/Β. Παράλληλα, έχουν χορηγηθεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για 
επιπλέον 141 σταθμούς ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2111 MW για σύνδεση 
στο Σύστημα (δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
λήψης Άδειας Παραγωγής προ του Ν. 3851/2010). Από αυτές τις Οριστικές Προσφορές 
Σύνδεσης, οι 92 με συνολική ισχύ 1901 MW είναι της αρμοδιότητας του ΑΔΜΗΕ. Από το 
γενικό σύνολο των 141 Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης οι 110 αφορούν Α/Π ισχύος 
2020 MW περίπου.  

Ο πίνακας 4.2 συνοψίζει στατιστικά στοιχεία για τους σταθμούς ΑΠΕ που έχουν 
λάβει Προσφορές Σύνδεσης και αυτούς που λειτουργούν. Τα στοιχεία αυτά 
δημοσιεύονται περιοδικά στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ (www.admie.gr) και του ΥΠΕΝ 
(www.ypeka.gr). 
 

  
Πίνακας 4.2: Υφιστάμενη Κατάσταση του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής ανά τεχνολογία 

(1/6/2013) (ΑΔΜΗΕ, 2013).  
 
4.1.2 Υφιστάμενο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής 
 
  Το Σύστημα Μεταφοράς, το οποίο αφορά το ΔΠΑ, αποτελείται από το 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας και των 
διασυνδεδεμένων με αυτό νησιών στα επίπεδα υψηλής (150kV και 66kV) και 
υπερυψηλής τάσης (400kV). Το δίκτυο υπογείων (Υ/Γ) καλωδίων Υ.Τ. που εξυπηρετεί 
ακτινικά τις ανάγκες της περιοχής της Πρωτεύουσας είναι στην αρμοδιότητα του 
Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό της 
ανάπτυξής του. Παρά ταύτα, επειδή η ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου Υ.Τ. της 
περιοχής πρωτεύουσας έχει σημαντική επίπτωση στην ανάπτυξη του Συστήματος, στο 
παρόν τεύχος αναφέρονται και οι Υποσταθμοί ΥΤ/ΜΤ και τα Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) της 
περιοχής πρωτεύουσας, οι καλωδιακές τους συνδέσεις με το Σύστημα, καθώς και η 
μελλοντική ανάπτυξή τους, όπως έχει γνωστοποιηθεί από το Διαχειριστή του Δικτύου.  

Το πρόβλημα της μεγάλης γεωγραφικής ανισορροπίας μεταξύ παραγωγής 
(Βορράς) και φορτίων (Νότος), που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό κατά το παρελθόν ιδιαίτερα 
τους καλοκαιρινούς μήνες, πρακτικά δεν υφίσταται πλέον, λόγω των μέχρι τώρα 
ενισχύσεων του Συστήματος, της ένταξης νέων μονάδων παραγωγής στο Νότιο 
Σύστημα, της αθρόας ένταξης πυκνωτών αντιστάθμισης, της μείωσης των φορτίων και 
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της αύξησης της διεσπαρμένης παραγωγής, ιδίως των Φ/Β. Αποτέλεσμα τούτου, και σε 
αντιδιαστολή με ό,τι συνέβαινε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι περιοχές της 
Αττικής και της Πελοποννήσου ενδέχεται πλέον να εμφανίσουν μικρά προβλήματα 
στατικής ασφάλειας μόνο σε ειδικές συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα λόγω υψηλών 
φορτίων και εφόσον τις συγκεκριμένες ώρες είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα 
μονάδων παραγωγής στο Νότιο Σύστημα.  

Τέλος, πρέπει σε αυτό το σημείο να γίνει αναφορά και στα μικρής και μεσαίας 
κλίμακας αυτόνομα ηλεκτρικά νησιωτικά Συστήματα του Αιγαίου, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της χώρας.  

Τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) ανήκουν σε 32 Ηλεκτρικά Συστήματα (ΗΣ), 
καθένα από τα οποία τροφοδοτείται από έναν ή περισσότερους θερμικούς σταθμούς 
παραγωγής και αποτελείται από ένα ή περισσότερα συνδεδεμένα νησιά μεταξύ τους με 
υποβρύχια καλώδια. Τα Συστήματα αυτά εξυπηρετούνται από πετρελαϊκές μονάδες 
(κυρίως στα μικρά και μεσαία Συστήματα), ενώ έχουν εγκατασταθεί και αεριοστροβιλικές 
μονάδες (με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο – diesel) στα Συστήματα της Κρήτης και της 
Ρόδου. Τα Συστήματα αυτά παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά:  
- Η παραγόμενη ενέργεια προέρχεται από καύση πετρελαίου, με συνέπεια πολύ μεγάλο 
λειτουργικό κόστος και κόστος ΥΚΩ,  
- Εμφανίζουν χαμηλό συντελεστή φορτίου (μεγάλες θερινές αιχμές και πολύ χαμηλά 
φορτία κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους),  
- Διαθέτουν εξαιρετικό δυναμικό ΑΠΕ και  
- Προκαλούν περιβαλλοντική όχληση από τους σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι είναι 
στην πλειονότητά τους εγκατεστημένοι εντός οικισμών.  
 
4.1.3 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά  
 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας - ΚΑΠΕ, διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 
2011 – Σεπτεμβρίου 2012, την Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά. 
Περίοδοι αναφοράς για τα ενεργειακά δεδομένα είναι οι χειμερινοί (Οκτώβριος 2011 – 
Απρίλιος 2012) και θερινοί μήνες (Μάιος 2012 - Σεπτέμβριος 2012) καθώς και οι 
χειμερινοί και θερινοί - πριν τη διενέργεια της έρευνας- μήνες (Οκτώβριος 2010 - 
Απρίλιος 2011) και (Μάιος 2011 -Σεπτέμβριος 2011), αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, κατά μέσο όρο, κάθε νοικοκυριό της 
χώρας καταναλώνει 13.994 kWh, ετησίως, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
του (Διάγραμμα 4.1), ενώ η μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 
νοικοκυριό, ανέρχεται σε 3.750 kWh.  

 

 
Διάγραμμα 4.1: Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά νοικοκυριό (ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2013) 

 
Επιπρόσθετα, η μέση ετήσια συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια (ανά είδος 

χρησιμοποιούμενου καυσίμου) καθώς και η κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας ανά 
τελική χρήση, παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3 και στο διάγραμμα 4.2 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 4.3: Ποσοστιαία (%) κατανομή της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά τύπο 

χρησιμοποιούμενου καυσίμου (ΕΛ.ΣΤΑΤ 2013).  
 

 
Διάγραμμα 4.2: Ποσοστιαία κατανομή κατανάλωσης ενέργειας κατά τελική χρήση (ΕΛ.ΣΤΑΤ 

2013).  
 

Επίσης, ερευνήθηκε η συσχέτιση της κατανάλωσης ρεύματος με τον βαθμό 
αστικότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η κατανάλωση ενέργειας 
επηρεάζεται άμεσα από το βαθμό αστικότητας της περιοχής στην οποία βρίσκεται η 
κατοικία, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 

 
Πίνακας 4.4: Ετήσια συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά βαθμό αστικότητας.  
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Διάγραμμα 4.3: Ποσοστιαία κατανομή (%) της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά τύπο 

καυσίμου και βαθμό αστικότητας (ΕΛ.ΣΤΑΤ 2013).  
 

Η ανάλυση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά βαθμό αστικότητας (Διάγραμμα 
4.3) οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα νοικοκυριά των αστικών περιοχών παρουσιάζουν 
αυξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και σε ένα βαθμό και πετρελαίου θέρμανσης, 
συγκρινόμενα με αυτά των αγροτικών περιοχών. Η χρήση καυσόξυλων είναι σημαντικά 
υψηλότερη στις αγροτικές περιοχές.  

 
4.1.4 Ενεργειακή Φτώχεια 
 

Η ενεργειακή φτώχεια ορίζεται ως η κατάσταση ενός νοικοκυριού, κατά την 
οποία θα πρέπει να πληρώνει περισσότερο από το 10% του εισοδήματός του για 
να έχει στο σπίτι του ένα αποδεκτό επίπεδο θερμοκρασίας. Ο ορισμός αυτός 
περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες ενέργειας (θέρμανση, φωτισμό, κλπ.). Η 
ενεργειακή φτώχεια προκαλείται από ένα συνδυασμό τριών παραγόντων: το χαμηλό 
εισόδημα, τις υψηλές τιμές ηλεκτρισμού, πετρελαίου, φυσικού αερίου, και την 
αναποτελεσματική ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.  

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο κοινωνικό θέμα, με πολλές 
περιβαλλοντικές προεκτάσεις, που συνδέεται άμεσα με τον τομέα της ενέργειας. Στις 
σημερινές συνθήκες της οικονομικής ύφεσης εντείνεται, πλήττοντας, ιδιαίτερα, τα 
νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Το θέμα της ενεργειακής φτώχειας και 
των ευάλωτων καταναλωτών επισημαίνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές οδηγίες (πχ. Οδηγία 
2009/72/ΕΚ και Οδηγία 2009/73/ΕΚ), ενώ ειδική μνεία υπάρχει στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ 
για την ενεργειακή απόδοση.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μείωση της ενεργειακής φτώχειας 
αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η ενεργειακή φτώχεια πλήττει, περίπου, το 36% των νοικοκυριών στην 
Ελλάδα. Την περίοδο 2010 - 2014, οι τιμές που καταβάλλονται από τα νοικοκυριά για 
την ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκαν, με μέσο ετήσιο ρυθμό 12,8% (Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, 2015). Ταυτόχρονα σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις καταναλωτικές τάσεις, μόνο το 30% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνει ότι δεν 
αντιμετωπίζει δυσκολίες εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος ενώ το 68% 
αντιμετωπίζει, μερικές ή ολικές, δυσκολίες εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικού 
ρεύματος. Παρά την ύπαρξη του μικρού επιδόματος θέρμανσης και του κοινωνικού 
τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος, πολλές δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά κινδυνεύουν ή 
βρίσκονται χωρίς ρεύμα.  
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Ειδικά στην Ελλάδα, οι ορεινές κοινότητες απειλούνται, καθώς δεν έχουν εύκολη 
πρόσβαση στην ενέργεια και την οικονομική υποστήριξη. Μεταξύ Δεκεμβρίου 2010 και 
Φεβρουαρίου 2011 καταγράφηκαν πολλά περιστατικά παράνομης υλοτομίας στις 
ορεινές περιοχές της Ελλάδα, καθότι πολλοί άνθρωποι δεν ήταν σε θέση να αντέξουν 
οικονομικά το κόστος του πετρελαίου και αναζήτησαν τρόπους για την κάλυψη των 
θερμικών αναγκών τους σε ενέργεια.  

Συνοπτικά, οι συνέπειες της ενεργειακής φτώχειας στο περιβάλλον είναι:  
- Η αύξηση της λαθροϋλοτομίας στα περιαστικά δάση, ακόμα και στα αλσύλλια των 
πόλεων, αλλά, ιδιαίτερα, στις επαρχιακές περιοχές.  
- Η σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε αστικές περιοχές λόγω 
της χρήσης βιομάζας αλλά και ακατάλληλων και επικίνδυνων υλικών.  
 
4.1.5 Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας στην Ελλάδα 
 

Το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας αναπτύχθηκε από το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και σκοπός του είναι η 
ενημέρωση του κοινού και των φορέων άσκησης πολιτικής σχετικά με τα επίπεδα της 
ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα.  

Η μεθοδολογία που ακολουθεί για την αποτίμηση του φαινομένου βασίζεται στην 
στατιστική ανάλυση των ενεργειακών, οικονομικών, δημογραφικών και άλλων 
χαρακτηριστικών ενός ικανού δείγματος νοικοκυριών από όλη την Επικράτεια. Τα 
βήματα, που συνθέτουν την μεθοδολογία αποτίμησης καταλήγουν, στον υπολογισμό δύο 
βασικών δεικτών: α) του ποσοστού κάλυψης των βασικών ενεργειακών αναγκών, και β) 
του ποσοστού των πραγματικών ενεργειακών δαπανών.  
 
4.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 

Η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα παγκοσμίως, τα οποία 
εκτείνονται από την αύξηση της θερμοκρασίας έως την άνοδο της στάθμης της θάλασσας 
σαν αποτέλεσμα της τήξης των πάγων, καθώς και τη συχνότερη εμφάνιση καταιγίδων 
και πλημμυρών. Οι μεταβολές αυτές επιφέρουν με τη σειρά τους σοβαρές επιπτώσεις 
στην ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, τους υδατικούς πόρους, τη δημόσια υγεία, την 
προσφορά τροφής, τη βιομηχανία, τις γεωργικές καλλιέργειες, τις μεταφορές και τις 
υποδομές.  

Τα στοιχεία, από τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές διαπιστώσεις στις οποίες 
προέβη η Διακυβερνητική Ομάδα για την Kλιματική Αλλαγή (Intergovermental Panel for 
Climate Change - IPCC) στο πλαίσιο της 5ης έκθεσης αξιολόγησης (5th Assessment 
Report - AR5, 2014), επιβεβαιώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας τις αρνητικές επιπτώσεις 
της αλλαγής του κλίματος. Μάλιστα, στις 20.1.2016 ανακοινώθηκε ότι το 2015 ήταν το 
έτος με την υψηλότερη μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην περίοδο των 136 ετών από 
το 1880 για την οποία υπάρχουν λεπτομερείς καταγραφές (Επιτροπή Μελέτης των 
Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, Έκθεσης Διοικητή, 2015) .  

Η “Τροπολογία της Ντόχα”, η οποία υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2012 και 
αντικατέστησε το Παράρτημα Β του Πρωτοκόλλου του Κιότο, κυρώθηκε από την Ελλάδα 
με τον ν. 4345/2015 το Νοέμβριο του 2015. Στην τροπολογία αναγράφονται οι στόχοι για 
τις χώρες της ΕΕ (μείωση κατά 8% την περίοδο 2008-2012 έναντι του 1990 από κοινού 
εκ μέρους των χωρών-μελών και μείωση κατά 20% την περίοδο 2013-2020 έναντι του 
1990, και πάλι από κοινού), ενώ διατυπωνόταν η δέσμευση για μείωση 20%-30% έως το 
2020 εφόσον οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες αναλάμβαναν συγκρίσιμες δεσμεύσεις και οι 
αναπτυσσόμενες χώρες συνέβαλλαν ανάλογα με τις δυνατότητές τους.  

Το 2015 σημαδεύθηκε, επίσης, από την 21η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για 
την κλιματική αλλαγή (21st Conference of the Parties−COP21), που πραγματοποιήθηκε 
στο Παρίσι (30.11-12.12.2015). Ύστερα από μακρές διακρατικές διαπραγματεύσεις, που 
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είχαν αρχίσει κατά την 20ή Διάσκεψη ένα χρόνο νωρίτερα στη Λίμα, υιοθετήθηκε, 
ομόφωνα, η “Συμφωνία των Παρισίων” βάσει της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή από 195 χώρες, η οποία προβλέπει δεσμευτικούς 
στόχους. Η Συμφωνία θέτει ως στόχο να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα η αύξηση της 
μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, σαφώς, κάτω των 2οC και να καταβληθούν 
προσπάθειες για να περιοριστεί σε 1,5οC , “αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα περιόριζε 
ουσιαστικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής”.  

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Λίμας, προηγουμένως, όλες οι χώρες είχαν 
υποβάλει τα σχέδιά τους για τη μείωση των εκπομπών. Το σχέδιο της ΕΕ, το οποίο 
υποβλήθηκε το Μάρτιο του 2015, στηριζόταν στις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2014 και περιείχε τη δέσμευση ότι η ΕΕ και τα 28 κράτη-
μέλη της θα μειώσουν “από κοινού” τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 
κατά 40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990.  
 
4.2.1 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ και στην Ελλάδα (2013 – 2014) 
 

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το σύνολο της ΕΕ-28 το 2013 ήταν 
κατά 21% κάτω από τα επίπεδα του 1990 (-1.203 εκατ. τόνοι ισοδύναμου CO2), 
φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο της περιόδου 1990-2013. Η μείωση αυτή 
καταγράφηκε παρά την αύξηση του ΑΕΠ κατά 45% την ίδια περίοδο, οδηγώντας στην 
πλήρη αποσύνδεση των δύο μεγεθών. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των 
μεριδίων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη χρήση καυσίμων μικρότερης έντασης 
σε άνθρακα στο ενεργειακό μίγμα, καθώς και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 
Η μείωση συνεχίστηκε και ήταν περισσότερο έντονη το 2014. Σε ετήσια βάση, οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 4,1% (έναντι 1,9% το 2013), 
συντελώντας στη διεύρυνση της διαφοράς έναντι του 1990 (24,4% και -1.389,2 εκατ. 
τόνοι ισοδύναμου CO2). Σε αυτό συνέβαλε και η εξέλιξη των κλιματικών παραγόντων 
που επηρέασαν τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Το 2014 ήταν 
το θερμότερο έτος στην Ευρώπη, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες έναντι του 2013 που 
καταγράφηκαν το χειμώνα οδήγησαν σε υποχώρηση της ζήτησης για θέρμανση και σε 
χαμηλότερες εκπομπές από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.  

Σχετικά με την προέλευση των εκπομπών αερίων, οι δραστηριότητες που έχουν 
σχέση με την ενέργεια αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή αερίων του θερμοκηπίου, με 
ποσοστό 78,7% το 2013 για την ΕΕ-28 (3.524 εκατ. τόνοι ισοδύναμου CO2). Ειδικότερα 
για την Ελλάδα, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990-2005 καταγράφηκε μια ανοδική 
τάση στην εξέλιξη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αμέσως μετά παρατηρήθηκε 
συνεχής πτωτική πορεία, με αποτέλεσμα το 2013 το επίπεδο των εκπομπών να φθάσει 
στο επίπεδο του 1990. Ωστόσο, καθώς το 2014 οι εκπομπές μειώθηκαν κατά 3,3% 
έναντι του 2013, σωρευτικά εμφανίζουν μείωση κατά 3,2% έναντι του 1990. Η μείωση 
των εκπομπών προήλθε κυρίως από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την 
ενέργεια, εξέλιξη που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την υποχώρηση της οικονομικής 
δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια.  
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Πίνακας 4.5: Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (σε εκατ. Τόνους ισοδυνάμου CO2).  

 
4.2.2 Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) 
 

Προκειμένου η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο (ΦΕΚ 117/Α/30-5-02) και την αντίστοιχη 
κοινοτική συμφωνία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
πέρα από το Εθνικό Πρόγραμμα μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (περίοδος 
2000-2010), προχώρησε στην σύνθεση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή 
στη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), τον Δεκέμβριο του 2014. Η Στρατηγική καθορίστηκε, σε 
συνεργασία του ΥΠΕΚΑ με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Έτσι, η Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της 
Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ), με την στήριξη της ΤτΕ και 
την συνεισφορά της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, 
συνέταξαν σχέδιο ΕΣΠΚΑ, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (από 24/11/2015 έως 
08/12/2015). 

Ο πρωταρχικός σκοπός της ΕΣΠΚΑ είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της χώρας όσον αφορά τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και στη 
δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τη σωστή 
πληροφόρηση και με μακροπρόθεσμη στόχευση, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους και 
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που πηγάζουν από την κλιματική αλλαγή.  

Οι πολιτικές μετριασμού του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής επιδιώκουν τη 
δραστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και επομένως αφορούν, 
πρωτίστως, στον ενεργειακό τομέα. Πέρα, όμως, από το πως μπορεί να συμβάλει στην 
μείωση των εκπομπών, αξίζει να αναφερθεί ότι, το ΕΣΠΚΑ διερευνά και το πως ο 
ενεργειακός τομέας θα πληγεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και προτείνει 
ορισμένα έργα προσαρμογής. Ειδικότερα, σχετικά με τα δίκτυα μεταφοράς, διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας και τα κέντρα υψηλής τάσης, αναφέρει πως είναι υποδομές 
ιδιαίτερα τρωτές σε ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες και στην άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας (δικτυακές υποδομές που γειτνιάζουν με τη θάλασσα, καθώς και 
υποθαλάσσιες διασυνδέσεις). Τα έργα προστασίας των δικτύων χαρακτηρίζονται ως 
μεγάλης σημασίας για την αποτροπή διακοπών τροφοδοσίας λόγω ακραίων καιρικών 
φαινομένων και άλλων παραγόντων. 
 
4.3 ΥΔΑΤΑ 
 

Η Ελλάδα έχει έντονο ανάγλυφο, περιορισμένη ενδοχώρα και μεγάλο ανάπτυγμα 
ακτών. Αποτέλεσμα της ιδιόμορφης αυτής γεωμορφολογικής διάρθρωσης είναι η 
πολυδιάσπαση του χώρου σε μικρές λεκάνες απορροής. Το 85-90% περίπου των 
υδατικών πόρων είναι επιφανειακά ύδατα και το 10-15% υπόγεια. Η ποιότητα των 
εσωτερικών υδάτων της χώρας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα με κάποιες 
εξαιρέσεις που περιλαμβάνουν ευτροφισμό των αβαθών κυρίως λιμνών, καθώς και την 
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εισροή θαλάσσιου ύδατος στους υπόγειους υδροφορείς. Από τις αρχές του 2000 σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στη χώρα μας έχουν τεθεί οι βάσεις για μια 
τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση, μέσω της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) 
και των επί μέρους θυγατρικών Οδηγιών. Με την υπ. αριθμ. 706/16-07-2010 (ΦΕΚ 
1383/Β/02-09-2010) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων: «Καθορισμός των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη 
διαχείριση και προστασία τους», όπως διορθώθηκε και ισχύει, έχουν καθοριστεί σε 
επίπεδο χώρας σαράντα πέντε (45) Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ), οι οποίες 
υπάγονται σε δεκατέσσερις (14) Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών (Υδατικά 
Διαμερίσματα):  
- ΥΔ GR01: Δυτική Πελοπόννησος  
- ΥΔ GR02: Βόρεια Πελοπόννησος  
- ΥΔ GR03: Ανατολική Πελοπόννησος  
- ΥΔ GR04: Δυτική Στερεά Ελλάδα  
- ΥΔ GR05: Ήπειρος  
- ΥΔ GR06: Αττική  
- ΥΔ GR07: Ανατολική Στερεά Ελλάδα  
- ΥΔ GR08: Θεσσαλία  
- ΥΔ GR09: Δυτική Μακεδονία  
- ΥΔ GR10: Κεντρική Μακεδονία  
- ΥΔ GR11: Ανατολική Μακεδονία  
- ΥΔ GR12: Θράκη  
- ΥΔ GR13: Κρήτη  
- ΥΔ GR14: Νήσοι Αιγαίου  
Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της χώρας, έχουν εγκριθεί στο σύνολό 
τους και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ:  
(http://wfd.ypeka.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=19)  
 
Στα Σχέδια των ΛΑΠ καθορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα για:  
- τη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων (ποταμών, λιμνών, εκβολών και 
παράκτιων νερών),  
- την εξασφάλιση της επάρκειας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων,  
- την προστασία των χερσαίων οικοσυστημάτων και βιοτόπων σε ότι αφορά τις υδατικές 
τους ανάγκες.  
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Εικόνα 4.1: Λεκάνες Απορροής και Υδατικά Διαμερίσματα της Ελλάδας  (Υ.Α. 706/2010 (ΦΕΚ 
1383/Β/2-9-2010). 

 
4.4 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
 

Παρ’ όλο που η βιοποικιλότητα και οι υπηρεσίες των οικοσυστημάτων υπόκεινται 
σε μεταβολές που οφείλονται σε φυσικά αίτια, οι τρέχουσες αλλαγές και ιδιαίτερα ο 
σημερινός ρυθμός εξαφάνισης ειδών, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι 100 έως 1000 φορές 
μεγαλύτερος από ό,τι στο παρελθόν, οφείλονται κυρίως στην ανθρώπινη δραστηριότητα. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κυριότερες άμεσες αιτίες για τη μείωση της βιοποικιλότητας 
που έχουν εντοπιστεί είναι οι εξής (ΥΠΕΚΑ, 2014):  
- η καταστροφή ή η αλλαγή και ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων,  
- η εισβολή ξενικών ειδών,  
- η υπερεκμετάλλευση των ειδών και των φυσικών πόρων,  
- οι ασθένειες,  
- η ρύπανση - ατμοσφαιρική, χερσαία και υδατική και  
- η κλιματική αλλαγή.  

Η Ευρώπη, όσον αφορά την βιοποικιλότητα, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την 
ανάσχεση της απώλειας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, στην ΕΕ μέχρι το 
2020 και την αποκατάστασή τους, στο βαθμό του εφικτού, με παράλληλη ενίσχυση της 
συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Η 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 περιλαμβάνει έξι 
αλληλοϋποστηριζόμενους και αλληλένδετους ειδικούς στόχους, οι οποίοι είναι:  
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- η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των σχετικών οικοσυστημικών 
υπηρεσιών (ειδικοί στόχοι 1 και 2),  
- η ενίσχυση της θετικής συμβολής της γεωργίας και της δασοκομίας και μείωση των 
βασικών πιέσεων που δέχεται η βιοποικιλότητα της ΕΕ (ειδικοί στόχοι 3, 4 και 5) και  
- η αύξηση της συμβολής της ΕΕ στην παγκόσμια βιοποικιλότητα (ειδικός στόχος 6).  

Κάθε ειδικός στόχος αναλύεται σε μια δέσμη δράσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται 
στις συγκεκριμένες προκλήσεις που καλύπτει ο στόχος.  

Η Ελλάδα σε ανταπόκριση των υποχρεώσεων της, ως προς την ΕΕ, αλλά και ως 
προς το Άρθρο 6 της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (Νόμος 
2204/1994, 93/626/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου), της οποίας η Ελλάδα είναι 
συμβαλλόμενο μέλος, συνέταξε και εξέδωσε το 2014, μέσω του ΥΠΕΚΑ, την "Εθνική 
Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για την Βιοποικιλότητα", με ορίζοντα υλοποίησής τα 
επόμενα 15 χρόνια. Σύμφωνα με το εν λόγω Σχέδιο Δράσης, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται 
από ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα, εξαιρετικά μεγάλο αριθμό μακρομυκήτων, 
μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων και τοπίων, καθώς και μεγάλο βαθμό ενδημισμού τόσο 
φυτών όσο και ζώων.  

Πολλά ενδημικά είδη έχουν πολύ περιορισμένη εξάπλωση (π.χ. σε μια μόνο 
νησίδα ή μια πηγή) και συνεπώς είναι πολύ ευαίσθητα σε διαταραχές. Εξαιτίας του 
υψηλού ενδημισμού της και επειδή είναι από τα τελευταία καταφύγια πολλών 
απειλούμενων και σπάνιων στην υπόλοιπη Ευρώπη ειδών, η Ελλάδα αποτελεί 
σημαντική περιοχή για την ευρωπαϊκή και τη μεσογειακή πανίδα και χλωρίδα. Από τα 
ιθαγενή είδη της Ελλάδας, κοινοτικού ενδιαφέροντος είναι 60 είδη θηλαστικών, 48 είδη 
ερπετών, 12 είδη αμφιβίων, 62 είδη ψαριών, 49 είδη ασπόνδυλων, 63 είδη φυτών, 
καθώς και 85 τύποι οικοτόπων.  

Η μεγάλη ποικιλότητα των ειδών της χώρας συνδέεται με την ποικιλότητα των 
τύπων οικοσυστημάτων της, από τα ημιερημικά του φοινικοδάσους στο Βάι της Κρήτης 
έως τα ψυχρόβια δάση της σημύδας και της ερυθρελάτης στη Ροδόπη. Η Ελλάδα 
εμφανίζει, επίσης, μεγάλη ποικιλότητα τοπίων. Στη χώρα απαντούν ποικίλα τοπία, από 
τα ημιερημικά της ανατολικής Κρήτης, τα ορο-μεσογειακά (ανωδασικά) του Ολύμπου, 
του Σμόλικα, της Τύμφης, του Βόρα και άλλων οροσειρών της βόρειας Ελλάδας, έως τα 
βόρεια (κέντρο- ή βορειο - Ευρωπαϊκά) της Ροδόπης.  

Οι άμεσες πιέσεις και απειλές για τη διατήρηση των ειδών της χώρας μας είναι 
πολλές και έως σήμερα, δεν έχει γίνει εξαντλητική καταγραφή ούτε συστηματική 
ιεράρχησή τους. Η απώλεια ενδιαιτήματος, οφειλόμενη σε ποικίλα αίτια, αναδεικνύεται 
ως η κυριότερη απειλή, μακράν όλων των άλλων.   
 
4.4.1 Πανίδα 
  

Κύριο χαρακτηριστικό του πανιδικού πλούτου της Ελλάδας αποτελεί ο υψηλός 
ενδημισμός και η γεωγραφική διαφοροποίηση των περισσοτέρων ζωικών ομάδων. 
Μέχρι σήμερα καταγραφεί 23.130 είδη ζώων της ξηράς και των γλυκών νερών, από τα 
οποία 3.956 είναι ενδημικά στη χώρα, καθώς και άλλα 3.500 θαλάσσια είδη. 
Σημαντικότερες περιοχές ενδημισμού αποτελούν η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Βουνά 
της Ηπειρωτικής Ελλάδας και σε μικρότερο βαθμό τα Ιόνια νησιά και η 
Πελοπόννησος.  

Η Ελλάδα διαθέτει, επίσης, μια πλούσια σε είδη ορνιθοπανίδα, παρόλο που οι 
πληθυσμοί της συντριπτικής πλειονότητας των ειδών είναι μικροί, λόγω της 
περιορισμένης έκτασης της χώρας και του κατακερματισμού των βιοτόπων. Σήμερα ο 
κατάλογος των πουλιών της Ελλάδας αριθμεί 442 είδη, τα οποία κατανέμονται σε 6 
βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το καθεστώς και την παρουσία τους στη χώρα, με 
πληθώρα ειδών να εντάσσονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Συγκεκριμένα: τα 
τακτικά αναπαραγόμενα αριθμούν 242 είδη, οι χειμερινοί επισκέπτες 76, οι διερχόμενοι 
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μετανάστες 29, οι τυχαίοι/παραπλανημένοι επισκέπτες 91, τα απροσδιόριστα είδη 3 και 
τα εκλιπόντα 1 είδος.  
 

 
 

Εικόνα 4.2:.Κυριότεροι μεταναστευτικοί διάδρομοι της Ελλάδας (Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία).  

 
Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1960, η επέκταση και 

εντατικοποίηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων αύξησαν σημαντικά τις πιέσεις και τις 
απειλές σε βάρος της πανίδας οδηγώντας σε σοβαρή κάμψη τους πληθυσμούς πολλών 
ειδών. Παρόλαυτα, σήμερα υλοποιούνται πολλά Προγράμματα στην Ελλάδα για την 
προστασία ειδών πανίδας, εκ των οποίων τα κυριότερα είναι τα εξής:  
- Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus)  
- Θαλάσσια Χελώνα (Caretta caretta)  
- Αρκούδα (Ursus arctos)  
- Λύκος (Canis lupus)  
- Οχιά Μήλου (Macrovipera schweizeri)  
- Ενδημικές σαύρες  
- Γυπαετός (Gypaetus barbatus)  
- Αιγαιόγλαρος (Larus auduinii)  
- Βασιλαετός (Aquila heliaca)  
- Ελληνοπυγόστεος (Pungitius hellenicus)  
- Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus)  
- Νανόχηνα (Anser erythropus)  
- Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris)  
- Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus)  
- Αρπακτικά πτηνά στο νομό Έβρου  
 
4.5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 

Στην Ελλάδα, φυσικές περιοχές αναγνωρίζονται ως προστατευόμενες είτε μέσω 
του χαρακτηρισμού τους με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία είτε με την 
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κατοχύρωσή τους στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων, τις οποίες έχει κυρώσει η χώρα, 
όπως και διεθνών ή ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Περαιτέρω, οι περιοχές του Δικτύου 
«Natura 2000», αποτελούν περιοχές προστασίας τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, οι οποίες έχουν αποκτήσει και θεσμική υπόσταση μετά το Ν. 3937/2011. 
 
4.5.1 Δίκτυο Περιοχών NATURA 2000 
 

Το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα περιλαμβάνει συνολικά 419 περιοχές, εκ των 
οποίων οι 241 έχουν χαρακτηριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας – Ειδικές Ζώνες 
Διατήρησης (ΤΚΣ – ΕΖΔ), 202 αποτελούν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), ενώ 24 
περιοχές αποτελούν ταυτόχρονα και ΕΖΔ και ΖΕΠ σύμφωνα με το Ν.3937/2011 για τη 
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011). Η συνολική έκταση των 
περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα ανέρχεται σε 42.943 km² και καλύπτει περίπου το 
27,2% της χέρσου και το 6,1% των θαλάσσιων υδάτων της χώρας.  

Οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 καλύπτονται κατά κύριο λόγο από δάση και 
ημι-φυσικές διαπλάσεις, ακολουθούν οι αγροτικές εκτάσεις και έπονται οι υγρότοποι και 
τα θαλάσσια σώματα νερού. Επίσης, στις περιοχές αυτές παρατηρούνται και τεχνητές 
επιφάνειες όπως κατοικίες, δρόμοι, αλλά με πολύ μικρά ποσοστά κάλυψης. Οι 
κυριότερες ανθρωπογενείς δραστηριότητες εντός των περιοχών Natura 2000 είναι οι 
γεωργο-κτηνοτροφικές χρήσεις, η αλιεία, η υλοτομία και το κυνήγι (ΥΠΕΚΑ, 2014). 

 

 
 

Εικόνα 4.3:.Περιοχές NATURA 2000 στην Ελλάδα.  
 

4.5.2 Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών και Φορείς Διαχείρισης 
 

Το πλαίσιο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας ορίζεται από 
το Ν. 2742/1999 «περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης», σύμφωνα με 
τα κριτήρια που τέθηκαν με το Ν. 1650/1986 και συμπληρώθηκε από το Ν.3937/2011 για 
«διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Βάσει του τελευταίου, έχει οριστεί 
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το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών που περιλαμβάνει τις παρακάτω 
κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών:  
Εθνικοί Δρυμοί (Ν. 996/71)  
Εθνικά Πάρκα (Ν. 1650/86)  
Αισθητικά Δάση (Ν. 996/71)  
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (Ν. 996/71)  
Καταφύγια Άγριας Ζωής (Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 
2637/98)  
Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 
Ν. 2637/98)  
Εκτροφεία θηραμάτων (Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98)  
Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86)  
Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86)  
Προστατευτικά Δάση (Ν. Δ 86/1969, όπως ισχύει)  
Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία (Ν. 1650/86)  
Περιοχές Οικοανάπτυξης (Ν. 1650/86)  

Για την καλύτερη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, αλλά και λόγω της 
πίεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποτελεσματικότερη προστασία, ιδρύθηκαν 25 
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), οι οποίοι είναι Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και μπορούν να επιφορτισθούν με τη διαχείριση μιας 
ή περισσότερων περιοχών. Ο αριθμός τους σήμερα φτάνει τους 28.  

Οι εθνικές εκθέσεις για τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας που έχουν 
χαρακτηριστεί από την Εθνική νομοθεσία, υποβάλλονται κάθε δύο χρόνια στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν την περιγραφική 
βάση δεδομένων «Common Database on Designated Areas» (CDDA) και τα αντίστοιχα 
γεωχωρικά δεδομένα με τα όρια των περιοχών. Οι εθνικές εκθέσεις για τις 
προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται αναρτημένες στο Κεντρικό 
Αποθετήριο Δεδομένων (CDR) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στον 
σύνδεσμο: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eea/cdda1  
 
4.6 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την απογραφή του 2001, όσον αφορά στην 
κατανομή της έκτασης της Ελλάδος στις βασικές κατηγορίες χρήσης, συνολικής έκτασης 
131.982,20 χιλιάδων στρεμμάτων, καταγράφονται 50.684,6 χιλιάδες στρέμματα 
καλλιεργούμενων εκτάσεων και αγραναπαύσεων, 14.451,6 χιλιάδες στρέμματα 
βοσκοτόπων, 57.968,9 χιλιάδες στρέμματα καταλαμβάνονται από δάση (συνδυασμοί 
θαμνώδους και/ή ποώδους βλάστησης, μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις και 
εκτάσεις με αραιή ή καθόλου βλάστηση), ενώ οι οικισμοί καταλαμβάνουν έκταση 2.307,5 
χιλιάδων στρεμμάτων.  

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα, σχετικά με τις χρήσεις γης σε εθνικό επίπεδο, 
προέρχονται από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 
ανέλαβε την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο του, συγχρηματοδοτούμενου από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.), προγράμματος με τίτλο 
«GMES/Copernicus Initial Operations (GIO) Land monitoring 2011-2013» ή GIO LAND 
[Κανονισμός (EU) No. 911/2010 – Pan - EU component].  

Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, το πρόγραμμα αφορά την, σε εθνική κλίμακα, 
διόρθωση του χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 2000 και την 
καταγραφή των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης κατά τα έτη 2006 και 2012. Σύμφωνα με 
τα δεδομένα του προγράμματος Corine Land Cover, για τα έτη 2006 & 2012, η 
μεγαλύτερη έκταση της χώρας καλύπτεται από σκληροφυλλική βλάστηση (17,63%). 
Απαντώνται, επίσης, σε μεγάλα ποσοστά οι εξής χρήσεις: μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 
(9,72%) και γεωργική γη με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης, σε μικρότερες 
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εκτάσεις (9,548%), καθώς και δάση πλατυφύλλων (9,543%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
συνεχής αστική δόμηση καταλαμβάνει μόλις το 0,19% της έκτασης της χώρας, ενώ η 
διακεκομμένη αστική δόμηση κυμαίνεται, επίσης, σε πολύ χαμηλά ποσοστά, της τάξης 
του 1,6%.  

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των 
χρήσεων γης στην Ελλάδα σε διάφορες χρονικές περιόδους. 

 

 
 

Διάγραμμα 4.4: Ποσοστιαία κατανομή (%) των χρήσεων γης στην Ελλάδα (2001)(ΕΛ.ΣΤΑΤ 
2011).  

 
 

Διάγραμμα 4.5: Ποσοστιαία κατανομή (%) των χρήσεων γης στην Ελλάδα (2006)(ΕΛ.ΣΤΑΤ 
2016).  

 

 
Διάγραμμα 4.6: Ποσοστιαία κατανομή (%) των χρήσεων γης στην Ελλάδα (2012)(Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 

2016).  
 
 

4.7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Ο ελλαδικός χώρος κατοικείται συνεχώς από παλαιότατους χρόνους. Τα πρώτα 
ίχνη ανθρώπινης κατοίκησης εντοπίζονται ήδη στην Παλαιολιθική εποχή (120.000 - 
10.000 π.Χ. περίπου). Η μακραίωνη και αδιάλειπτη παρουσία του ανθρώπου έχει 
αφήσει παντού τα ίχνη της, με συνέπεια το πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας να 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο πλούτο και ποικιλία και να αποτελεί έναν εξίσου ανεκτίμητο 
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και ευαίσθητο πόρο με το φυσικό περιβάλλον. Το πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας 
περιλαμβάνει (ΥΠΕΚΑ και PLANET, 2012):  
- Πολύ μεγάλο αριθμό μνημείων και αρχαιολογικών χώρων διαφορετικών περιόδων.  
- Μεγάλο αριθμό αξιόλογων παραδοσιακών οικισμών και κτισμάτων.  
- Τα πολιτιστικά τοπία, που αποτελούν το προϊόν της μακραίωνης συνύπαρξης 
ανθρώπου - φύσης.  
- Άυλα στοιχεία όπως η γλώσσα, η τέχνη, τα ήθη, τα έθιμα και οι λαϊκές παραδόσεις.  

Διάσπαρτα βρίσκονται στη χώρα τα «αποτυπώματα» της ιστορίας από την 
παλαιολιθική εποχή ως τη ρωμαϊκή περίοδο, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα 
αρχαιολογικά μουσεία και συλλογές. Από τη βυζαντινή περίοδο και τους χρόνους της 
οθωμανικής κυριαρχίας σώζονται αναρίθμητα μνημεία, όπως είναι οι βυζαντινές και 
μεταβυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια, οθωμανικά κτίρια, βυζαντινά και φραγκικά 
κάστρα, ποικίλα άλλα μνημεία και παραδοσιακοί οικισμοί, αρκετοί από τους οποίους 
διατηρούν την οθωμανική και εν μέρει βυζαντινή διάρθρωσή τους (ΥΠΕΚΑ και PLANET, 
2012).  

Το πολιτιστικό απόθεμα έχει πολλαπλές χωρικές διαστάσεις. Μεγάλο τμήμα του 
έχει κτιριακό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από χωρική διασπορά σε όλο 
τον ελληνικό χώρο με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία, 
το Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα), την Πελοπόννησο (Μάνη, ορεινή Αρκαδία), τα 
Ιόνια Νησιά, την Ήπειρο (Μέτσοβο, Ζαγόρι) και τη Μαγνησία (Πήλιο, Σποράδες) 
(ΥΠΕΚΑ και PLANET, 2012). Μέχρι σήμερα έχουν κηρυχθεί μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά διατηρητέα μνημεία και 
παραδοσιακοί οικισμοί, ενώ δημιουργούνται μουσεία για την προστασία και έκθεση 
σημαντικών ευρημάτων.  

Ακόμα, με τον Ν. 3521/2006 (ΦΕΚ 275/Α/22-12-2006) κυρώθηκε η Σύμβαση για 
την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία εκδηλώνεται ειδικότερα 
στις προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας, στις 
τέχνες του θεάματος, στις κοινωνικές πρακτικές, στις τελετουργίες, στις εορταστικές 
εκδηλώσεις κοκ. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ayla.culture.gr/?cat=3 μπορεί κανείς 
να βρει αναρτημένο τον εθνικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Στο Διαρκή Κατάλογο των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος 
έχουν καταχωρηθεί πάνω από 11.500 κηρύξεις έως το 2012, με τις οποίες 
προστατεύονται πάνω από 19.000 ακίνητα μνημεία και χώροι όλων των περιόδων. 

Τέλος, οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν βασικά στοιχεία της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσιογνωμίας της Ελλάδας. Στους 
χώρους αυτούς αποτυπώνονται και εκφράζονται τρόποι ζωής, τεχνικές, μέθοδοι, 
αισθητικές προτιμήσεις, καλλιτεχνικά ρεύματα και κοινωνικές σχέσεις που 
διαμορφώθηκαν κατά την πολυκύμαντη ιστορική εξέλιξη (ΥΠΕΚΑ και PLANET, 2012). Ο 
πλούτος και η ποικιλομορφία της ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αναδεικνύεται 
στους περισσότερους από 650 διατηρητέους παραδοσιακούς οικισμούς, καθώς και τα 
χιλιάδες διατηρητέα κτήρια. 

 
4.7.1 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 
 

Η Ελλάδα έχει συνυπογράψει, από το 1981, τη Συνθήκη της UNESCO για την 
προστασία των μνημείων και χώρων παγκόσμιας κληρονομιάς. Στόχος της UNESCO 
είναι η προστασία από κάθε είδους φθορά και καταστροφή, προκειμένου αυτά να 
κληροδοτηθούν στις γενιές του μέλλοντος. Στο διεθνή κατάλογο της UNESCO έχουν 
συμπεριληφθεί 17 μνημεία και χώροι της ελληνικής επικράτειας, όπως παρουσιάζονται 
στην εικόνα 4.3 που ακολουθεί καθώς πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια ώστε να 
χαρακτηριστούν εξέχουσας σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, από ιστορική, 
καλλιτεχνική, επιστημονική, αισθητική, εθνολογική ή ανθρωπολογική άποψη. Επίσης, 
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αναμένεται η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, για να συμπεριληφθούν ακόμη 9 χώροι 
και μνημεία της Ελλάδας. 

 

 
 

Εικόνα 4.4:.Περιοχές NATURA 2000 στην Ελλάδα.  
 

4.8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
4.8.1 Οδικό Δίκτυο 
 

Συνοπτικά, το οδικό δίκτυο της χώρας διακρίνεται σε εθνικό (αυτοκινητόδρομοι και 
οδικοί άξονες των Διευρωπαϊκών Δικτύων) και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Το συνολικό 
μήκος του υπεραστικού οδικού δικτύου της χώρας ανέρχεται σήμερα σε 40.000 km 
περίπου, εκ των οποίων τα 10.000 km συνιστούν το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, τμήμα του 
οποίου υπάγεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο (περίπου 3.500 km). Το σημερινό μήκος των 
υλοποιημένων ή υπό κατασκευή/προγραμματισμό οδικών αξόνων που υπάγονται στο 
Διευρωπαϊκό Δίκτυο ανέρχεται σε 1.897 km και αποτελείται από τους εξής άξονες:  
- ΠΑΘΕ (Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι), μήκους 744 km,  
- Εγνατία Οδός (Ηγουμενίτσα - Κήποι), μήκους 680 km,  
- ΒΟΑΚ (Βόρειος Άξονας Κρήτης), μήκους 311 km,  
- Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα / Σπάρτη, μήκους 162 km.  

Το μήκος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της χώρας ανέρχεται σε 30.000 km 
περίπου, ενώ μαζί με το τοπικό και το αστικό οδικό δίκτυο σε περίπου 75.000 km.  
 
4.8.2 Σιδηροδρομικό Δίκτυο  
 

Συνοπτικά, το σιδηροδρομικό ενεργό δίκτυο της χώρας ανέρχεται σε 2.265 km, εκ 
των οποίων το 70% αφορά γραμμή κανονικού εύρους (1.435 mm). Ο κύριος άξονας του 
σιδηροδρομικού δικτύου ξεκινά από τον Πειραιά, διατρέχει το κεντρικό τμήμα της χώρας 
με βόρεια κατεύθυνση καταλήγοντας προς την έξοδο της χώρας προς τα Σκόπια, μέσω 
Ειδομένης. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, 
δίνονται στη ΣΜΠΕ του έργου του θέματος. 

 
4.8.3 Λιμένες  
 

Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 140 επιβατηγά και εμπορικά λιμάνια, εκ των 
οποίων τα 16 είναι διεθνή. Ο λιμένας του Πειραιά είναι το κύριο εμπορικό λιμάνι της 
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χώρας, ενώ ακολουθούν τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της 
Ηγουμενίτσας. Ο λιμένας του Πειραιά είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και ένα 
από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως στην επιβατική κίνηση, εξυπηρετώντας περίπου 17,5 
εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Αποτελεί το βασικό συνδετικό κρίκο της ηπειρωτικής 
Ελλάδας με τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, αλλά και τη βασική θαλάσσια πύλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νοτιανατολικό της άκρο. 
 
4.8.4 Αερολιμένες  
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ (http://www.ypa.gr/our-airports), η Ελλάδα 
διαθέτει 45 αερολιμένες, εκ των οποίων οι 15 είναι κρατικοί αερολιμένες διεθνών 
συγκοινωνιών, οι 26 είναι κρατικοί αερολιμένες εσωτερικών συγκοινωνιών και οι 4 είναι 
δημοτικοί αερολιμένες. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας είναι ο Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο αποτελεί τον σημαντικότερο 
κόμβο εναέριων μετακινήσεων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενδεικτικά, ο συνολικός 
αριθμός των εξυπηρετούμενων επιβατών για το έτος 2015, ανέρχεται σε 6,4 εκατομμύρια 
για τις πτήσεις εσωτερικού και 11,6 εκατομμύρια για τις πτήσεις εξωτερικού (στατιστικά 
στοιχεία ΥΠΑ, 2016).  
 
4.8.5 Δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης  
 

Στο σύνολο της χώρας λειτουργούν, σήμερα, 214 επιχειρήσεις ύδρευσης και 
αποχέτευσης οι οποίες χωρίζονται στις ιδιωτικοποιημένες κρατικές επιχειρήσεις 
ύδρευσης και αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Α.Ε.), στις κατά τόπους ΔΕΥΑ και 
στους αρμόδιους ΟΤΑ, στις περιπτώσεις που δεν έχει συσταθεί κάποια ΔΕΥΑ. 
Περισσότερα στοιχεία δίνονται στη ΣΜΠΕ που εξετάζεται. 
 
 
 
 
 
5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
5.1.1 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία τους μπορεί να 
είναι σημαντικές, αν δεν ταυτοποιηθούν στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού και δεν 
αντιμετωπιστούν με κατάλληλα μέτρα μετριασμού ή αντιμετώπισης.  

Οι πιθανές επιπτώσεις, που ενδέχεται να προκληθούν από τις εναέριες Γραμμές 
Μεταφοράς (Γ.Μ.) περιλαμβάνουν επιπτώσεις στο τοπίο, οι οποίες προκύπτουν από την 
κατασκευή νέων πυλώνων κυρίως και δευτερευόντως εναερίων καλωδίων. Αυτές οι 
επιπτώσεις ενδέχεται να αποδειχτούν σημαντικές, ιδίως, όταν η σχεδίαση της γραμμής 
μεταφοράς δεν αξιοποιεί με ορθό τρόπο την τοπογραφία της περιοχής από την οποία 
διέρχεται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 60% κατά προσέγγιση αφορά επεμβάσεις σε 
υφιστάμενες γραμμές και ως εκ τούτου δεν θα επιφέρουν περαιτέρω αισθητικές 
αλλοιώσεις στο τοπίο. 

Επιπροσθέτως, οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα μπορεί επίσης να είναι 
σημαντικές, ιδίως όταν τα έργα Γ.Μ. διέρχονται μέσα από ευαίσθητα ενδιαιτήματα. Οι 
επιπτώσεις, μπορεί να μην προκαλούνται από το έργο των Γ.Μ. αυτό καθαυτό, αλλά και 
από τα συνοδά έργα του, όπως για παράδειγμα η διάνοιξη δρόμων για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης κατά την κατασκευή και τη συντήρηση του έργου. Ορισμένα από τα έργα 
που θα εκτελεστούν και έχουν να κάνουν με εναέριες γραμμές μεταφοράς, ενδέχεται να 
διέρχονται από περιοχές NATURA 2000 (περιοχή SCI είτε SPA είτε και τα δύο). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:  ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΗΗ  &&  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΕΕΠΠΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ                                   
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Μεγάλης σημασίας είναι επίσης το αν οι γραμμές μεταφοράς διασχίζουν 
μεταναστευτικούς διαδρόμους των πτηνών, ή γειτνιάζουν με σημαντικούς βιοτόπους 
ειδών πτηνών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Πέρα από την όχληση που μπορεί να 
δημιουργηθεί, κατά το στάδιο κατασκευής, η απώλεια ενδιαιτήματος, μεμονωμένα ή 
σωρευτικά, μπορεί να αποδειχθεί σπουδαιότερη επίπτωση ακόμη και από την άμεση 
θανάτωση των πουλιών από συμβάντα προσκρούσεων στις Γ.Μ.  

Όσον αφορά τον άνθρωπο, η σημαντικότερη επίπτωση που εξετάζεται αφορά 
στην έκθεση στα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται κάτω από και 
εκατέρωθεν των εναέριων Γ.Μ.. Είναι σημαντικό, κατά το σχεδιασμό των έργων, να 
εξασφαλίζεται ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός δεν θα εκτίθεται στη Μη ιονίζουσα 
ακτινοβολία, σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές που ορίζει η νομοθεσία (ΚΥΑ 
53571/3839/2000, ΚΥΑ 3060(ΦΕΚ)238/2002 κλπ.)  

Άλλες σημαντικές πιθανές επιπτώσεις μπορεί να είναι:  
- Επιδείνωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων.  
- Δημιουργία Ακουστικής Ρύπανσης (κατά κύριο λόγο στην κατασκευή).  
- Επιπτώσεις στην Πολιτιστική Κληρονομιά (παρεμβάσειςστις περιοχές αρχαιολογικής 
σημασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή και κατά τη λειτουργία).  
- Επιπτώσεις στο Έδαφος και την Γεωλογία (συμπίεση του εδάφους, αποστράγγιση)  
- Επιπτώσεις στα Υλικά περιουσιακά στοιχεία (όπως οι απαλλοτριώσεις της γης).  
 
5.1.2 ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 

Η οπτική ρύπανση είναι σαφώς λιγότερο σημαντική και περιορίζεται στο στάδιο 
κατασκευής των έργων, εφόσον βέβαια μετά την ολοκλήρωσή τους πραγματοποιηθεί 
ικανοποιητική αποκατάσταση της περιοχής επέμβασης. Ωστόσο, προκειμένου να 
κατασκευαστεί μια Γ.Μ. χρησιμοποιώντας υπόγειες μεθόδους σε μια περιοχή, θα 
υλοποιηθεί πρόσβαση των μηχανημάτων σε όλο το μήκος της εγκατάστασης, 
δημιουργώντας ένα εκτεταμένο γραμμικό εργοτάξιο. Αυτό επιφέρει τη διαταραχή της 
χρήσης/κάλυψης γης και της οικολογικής της λειτουργίας κατά μήκος της εγκατάστασης, 
η οποία συνοδεύεται από αφαίρεση της φυτικής γης ή βλάστησης, με ενδεχόμενο επίσης 
τη διατάραξη της δομής του εδάφους ή και των αποστραγγιστικών του ιδιοτήτων. Από 
την άλλη, όταν οι υπογειοποιήσεις καλωδίων σχεδιάζονται εντός αστικών περιοχών, 
ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που 
γειτνιάζουν με την περιοχή επέμβασης, κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.  

Υπάρχουν, επίσης, πρακτικά προβλήματα με τη διαχείριση των 
υδατορευμάτων, εάν εντοπίζονται τέτοια στην περιοχή επέμβασης. Τέλος, τα υπόγεια 
καλώδια μπορεί να έχουν άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στην αρχαιολογική 
κληρονομιά, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

Τέλος, τα έργα αυτά δεν διέρχονται από περιοχές Natura, συνεπώς, τόσο κατά 
τη φάση κατασκευής, όσο κατά τη φάση λειτουργίας τους, οι επιπτώσεις τους στη 
βιοποικιλότητα αναμένεται να είναι αμελητέες. 
 
 5.1.3 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
Οι κύριες επιπτώσεις που προκαλούνται στο θαλάσσιο χώρο από τα 

υποθαλάσσια καλώδια τροφοδοσίας αφορούν στα ηλεκτρικά και μαγνητικά (Η/Μ) 
πεδία που δημιουργούν κατά τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές, 
η έκθεση ειδών ιχθυοπανίδας σε Η/Μ πεδία, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, να 
προκαλέσει διαταραχή στη συμπεριφορά τους ή και επιπτώσεις στην υγεία τους, 
ανάλογα φυσικά με το είδος και την ένταση των πεδίων. Τα πεδία που δημιουργούνται 
από καλώδια συνεχούς (DC) ή εναλλασσόμενου (AC) ρεύματος, ως παράδειγμα, 
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ένταση. Αναφέρεται επίσης ότι διαφορετικοί 
οργανισμοί έχουν διαφορετικη ευαισθησία στην ένταση των πεδίων. Από τα είδη που 
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έχουν μελετηθεί μεγαλύτερη ευαισθησία έδειξαν τα ελασματοβράγχια και τα θαλάσσια 
θηλαστικά που χρησιμοποιούν το μαγνητικό πεδίο της γης για την μετακίνηση τους. Τα 
ευαίσθητα, στα ηλεκτρικά πεδία, είδη μπορεί για παράδειγμα να προσελκυστούν ή να 
απωθηθούν από τα ηλεκτρικά πεδία. Παρόλα αυτά, σχετικές έρευνες στην περιοχή της 
Βαλτικής σε υποθαλάσσια καλώδια Γ.Μ., έδειξαν ότι αν και η τροποποίηση του 
μαγνητικού πεδίου λίγα μέτρα εκατέρωθεν από το σημείο που διέρχεται το καλώδιο είναι 
σημαντική, σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μ., οι αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο δεν 
υπερβαίνουν την τιμή των φυσικών αλλαγών του μαγνητικού πεδίου της γης (Journal of 
Sea Research, Andrulewicza E., Napierska D. et al., 2002).  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι με την πάροδο του χρόνου και την 
καλπάζουσα τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα μεταφοράς της ενέργειας, πολλές από τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις πλέον αντιμετωπίζονται, σε επίπεδο πρόληψης. Για 
παράδειγμα, οι παλαιότερες υποβρύχιες διασυνδέσεις υψηλής τάσης υλοποιούνταν με 
καλώδια ελαίου και σε περιπτώσεις βλάβης, ήταν πολύ πιθανό, να υπάρξει διαρροή και 
ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όμως, πλεόν, η τεχνολογική πρόοδος έφερε 
στο προσκήνιο καλώδια με συνθετική ξηρή μόνωση (XLPE - δικτυωμένο πολυαιθυλένιο), 
γεγονός που επέτρεψε, μετά τα υπόγεια καλωδιακά συστήματα, τη χρήση τους και σε 
υποβρύχιες εφαρμογές, επιτυγχάνοντας, πέρα από τις τεχνικές βελτιώσεις και καλύτερη 
’’περιβαλλοντική συμπεριφορά" (έλλειψη διαρροών σε περίπτωση βλάβης).  

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, αποτελεί το αν οι εγκαταστάσεις των υποθαλάσσιων 
καλωδίων, μπορεί να επηρεάσουν τους χρήστες των παράκτιων υδάτων. Κάτι τέτοιο, 
ενδεχομένως μπορεί να προκύψει εάν τα καλώδια τοποθετούνται κοντά σε κύριες 
γραμμές ναυσιπλοΐας, σε περιοχές που λαμβάνουν χώρα στρατιωτικές δραστηριότητες, 
αλλά και σε περιοχές σημαντικές για τη χλωρίδα και την πανίδα. Στο υπό μελέτη 
Πρόγραμμα, με την επιλεγμένη χάραξη και ταφή των καλωδίων, στον πυθμένα, όπου 
αυτό είναι δυνατόν βάσει των γεωλογικών και τοπογραφικών συνθηκών, καθώς και με 
την υπογειοποίησή τους στα σημεία προσαιγιάλωσης, αναμένεται να αμβλυνθούν ή και 
να εκμηδενιστούν οι επιπτώσεις στις υπάρχουσες χρήσεις γης. Ένα τέτοιο παράδειγμα 
αποτελούν οι εγκαταστάσεις υποθαλάσσιων καλωδίων, κοντά σε περιοχές έντονης 
αλιευτικής δραστηριότητας. Η πιθανότητα, όμως να περνά η χαρτογραφημένη διαδρομή 
του καλωδίου μέσα από αλιευτικά πεδία, έχει ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό των 
υποβρύχιων διασυνδέσεων του Προγράμματος, καθώς σε εκείνα τα σημεία συνιστάται 
ενταφιασμός του καλωδίου για βάθη έως 400 μ.  

Μια πιθανή επίπτωση η οποία ίσως προκύψει μόνο κατά τη διάρκεια τοποθέτησης 
ή βλάβης μιας υποβρύχιας γραμμής, αποτελεί η επαναιώρηση ιζημάτων και η 
προσωρινή αύξηση της θολότητας των υδάτων, καθώς ο πυθμένας διαταράσσεται 
από την εκσκαφή. Η μετατόπιση του ιζήματος σχετίζεται με το μέγεθος των κόκκων των 
ιζημάτων, την πυκνότητα του υλικού και την ενέργεια που απαιτείται για τον μηχανισμό 
μεταφοράς. Η μετακίνηση των ιζημάτων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ενδιαιτήματος 
και αύξηση στη θολότητα του νερού εξαιτίας των αιωρούμενων σωματιδίων. Παρόλα 
αυτά, με την ορθή αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (πχ. υπογειοποίηση καλωδίων με 
υδροβολή) μπορεί να επιτευχθεί η τοποθέτηση των καλωδίων στο επιθυμητό βάθος 
σχεδιασμού, με ελάχιστη διαταραχή του πυθμένα. 

Τέλος ορισμένα από τα έργα που θα εκτελεστούν ενδέχεται να διέρχονται από 
περιοχές NATURA 2000 με πιθανές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα (χλωρίδα, 
ιχθυοπανίδα) και άσκηση πιέσεων ιδιαίτερα κατά τη φάση της κατασκευής. 
 
5.1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΥΤ ΚΑΙ Υ/Σ 
 

Βασικό στάδιο στην κατασκευή νέων ΚΥΤ και Υ/Σ αποτελεί η επιλογή του τόπου 
(screening) ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή, κατά το δυνατόν, χωροθέτησης εντός 
ευαίσθητων τοπίων και οικοτόπων. Ακόμα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η νέα 
εγκατάσταση δεν βρίσκεται μέσα στην κοίτη πλημμυρών μεγάλων υδάτινων ρευμάτων, 
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τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόσβαση και τη λειτουργία της 
εγκατάστασης, καθώς και ότι δεν βρίσκεται μέσα ή δίπλα σε καθορισμένες περιοχές 
διατήρησης και σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα.  

Όπου σχεδιάζεται επέκταση κάποιου υφιστάμενου ΚΥΤ ή Υ/Σ θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι αυτή δεν επηρεάζει κάποιο κοντινό δομημένο περιβάλλον και ότι η 
επέκταση έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής ενσωμάτωση με το 
υπάρχον περιβάλλον. Η κλίμακα της επέκτασης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ταιριάζει με τη γύρω περιοχή, δεδομένου του μεγέθους των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 16% αυτών ενδέχεται να βρίσκονται εντός 
περιοχών Natura και το 11% εντός κρίσιμων ενδιαιτημάτων πτηνών. Παρόλα αυτά, 
όπως ήδη αναφέρθηκε, τα έργα αυτά αφορούν επεμβάσεις σε υφιστάμενες υποδομές και 
η πλειοψηφία τους αφορά έργα ενίσχυσης Υ/Σ για σύνδεση ΑΠΕ και Υ/Σ μικρών 
υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής (οι οποίοι επίσης εντάσσονται στις ΑΠΕ). Όσον 
αφορά τις νέες υποδομές (νέα ΚΥΤ, νέοι Υ/Σ), καμιά από αυτές δεν βρίσκεται 
εντός περιοχής Natura ή περιοχής σημαντικής για τα πουλιά. 

 
 

5.2 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ 
 
Σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης έγινε συνοπτική αναφορά 

σχετικά με τις δεσμεύσεις της Ελλάδας ως προς τους στόχους της Στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο αυτό, πάνω από το 25% των έργων που αφορούν 
εναέριες ΓΜ και πάνω από το 77% των έργων που αφορούν υποσταθμούς 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη σύνδεση νέων ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς.  

Στα παραπάνω έργα μπορούν να συνυπολογιστούν και τα έργα τα οποία έμμεσα 
διευκολύνουν τη διασύνδεση των ΑΠΕ, όπως είναι τα πολύ σημαντικά έργα που 
αφορούν τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου, αλλά και την ενίσχυση των 
διασυνδέσεων των νησιών του Ιονίου. Αυτά τα έργα θα επιτρέψουν τον περιορισμό της 
χρήσης καυσίμων, όπως diesel ή πετρέλαιο, στους θερμικούς σταθμούς παραγωγής 
και θα αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό ΑΠΕ των νησιών, διευρύνοντας την Αγορά 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από και προς την Ηπειρωτική χώρα.  

Οι θετικές επιπτώσεις της διείσδυσης των ΑΠΕ δεν δύναται να επισκιαστούν από 
τους αέριους ρύπους που θα παραχθούν, κατά την φάση κατασκευής των έργων, οι 
οποίοι θα επιφέρουν άμεσες, μικρής έντασης, τοπικές, βραχυπρόθεσμες και 
προσωρινές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα.  

Από τα παραπάνω είναι σαφές πως με την υλοποίηση των έργων του 
Προγράμματος η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας θα αυξηθεί. Αυτό δημιουργεί τις προοπτικές, μελλοντικά, για μείωση της 
ενεργειακής εξάρτησης από τους ορυκτούς πόρους (λιγνίτη, πετρέλαιο, Φ/Α) και 
συνάμα μείωση, των αερίων του θερμοκηπίου στα επιθυμητά επίπεδα. Ως εκ τούτου, 
οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και το κλίμα, από το σύνολο των έργων του ΔΠΑ, κατά 
τη φάση λειτουργίας τους, θα είναι έμμεσες, θετικές, ευρύτερες, μακροπρόθεσμες και 
μόνιμες.  

 
5.3 ΕΔΑΦΟΣ 

 
Ορισμένα από τα έργα, κυρίως τα έργα νέων ΓΜ του υπό μελέτη Δ.Π.Α. 2017 - 

2026 θα επιφέρουν, κατά τη φάση κατασκευής τους, πρόσκαιρες αρνητικές 
επιπτώσεις μικρής έντασης στο έδαφος και στον υποθαλάσσιο πυθμένα. Στα έργα 
χάραξης νέων ΓΜ, οι επιπτώσεις στο έδαφος αφορούν την αποψίλωση από τη 
βλάστηση και τις χωματουργικές εργασίες στις περιοχές έδρασης των πυλώνων για τις 
εναέριες ΓΜ. Για τις υπόγειες γραμμές θα υπάρξουν και πάλι εκσκαφές, αλλά όχι 
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αποψιλώσεις, καθώς οι υπόγειες οδεύσεις χαράσσονται επί ρυμοτομημένων δημόσιων 
οδών (εθνικών, επαρχιακών κτλ) και δεν προβλέπεται αποψίλωση βλάστησης στο 
μεγαλύτερο τμήμα μήκους των έργων αυτών.  

Οι ζώνες διέλευσης των εναέριων ΓΜ δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
έδαφος. Φαινόμενα ρύπανσης και διάβρωσης δύνανται να εμφανιστούν μόνο στα σημεία 
θεμελίωσης των πυλώνων, κατά τη φάση κατασκευής. Σημειώνεται ότι μικρό μόνο 
ποσοστό του μήκους των έργων εναέριων ΓΜ (περίπου το 33%) αφορά στη δημιουργία 
νέων γραμμών. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά αναβαθμίσεις, παραλλαγές και εκτροπές 
υφιστάμενων γραμμών.  

Επίσης, αναμένεται ότι θα υπάρξουν, στις ακτογραμμές και στον θαλάσσιο 
πυθμένα, ορισμένες περιορισμένης έκτασης και μικρής έντασης επιπτώσεις από τις 
εκσκαφές για τη δημιουργία τάφρων όπου θα τοποθετηθούν τα καλώδια των 
υποθαλάσσιων διασυνδέσεων.  

Τα έργα που σχετίζονται με ΚΥΤ και Υ/Σ εκτιμάται ότι θα επιφέρουν, επίσης, 
μικρής έντασης αρνητικές επιπτώσεις, προσωρινού χαρακτήρα και αναστρέψιμες, καθώς 
πρόκειται για έργα με μικρό αποτύπωμα (μικρό εμβαδόν) οπότε η κατασκευή τους θα 
απαιτήσει περιορισμένου βαθμού μετατοπίσεις του επιφανειακού στρώματος του 
εδάφους για την κατασκευή θεμελιώσεων και τις διαμορφώσεις του γηπέδου.  

Όσον αφορά στις επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους, εκτιμάται ότι συνολικά θα 
είναι θετικές, ιδιαίτερα για τις περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, 
όπου εντοπίζονται τα μεγάλα κέντρα εξόρυξης λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, από τους ΑΗΣ, στις περιοχές Μεγαλόπολης και Πτολεμαΐδας. Αυτό προκύπτει 
από το γεγονός ότι με τα έργα ενίσχυσης, το Σύστημα θα εκσυγχρονιστεί και θα γίνει 
αποδοτικότερο και με μικρότερες απώλειες, ενώ με τα έργα επέκτασης, θα συνδέονται 
στο Σύστημα όλο και περισσότερες ΑΠΕ, μεγαλώνοντας το ποσοστό συμμετοχής τους 
στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και παράλληλα μειώνοντας το ποσοστό παραγωγής 
ενέργειας από την καύση του λιγνίτη. Συνεπώς, μειώνοντας την ανάγκη καύσης λιγνίτη, 
θα μειωθεί σταδιακά και ο ρυθμός εξόρυξής του  

Σπουδαίο ρόλο στη διείσδυση των ΑΠΕ, και ιδιαίτερα των αιολικών πάρκων, θα 
διαδραματίσουν τα έργα υποθαλάσσιας διασύνδεσης των νησιών, τα οποία θα έχουν 
θετικές επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους και από τον περιορισμό της καύσης 
πετρελαίου για επιτόπου ηλεκτροπαραγωγή, καθώς με την ολοκλήρωση της 
διασύνδεσής τους, οι θερμικοί σταθμοί θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία.  

 
5.4 ΤΟΠΙΟ  

 
Οι ΓΜ αποτελούν συστατικό του τοπίου τόσο του αστικού όσο και του αγροτικού, 

με το οποίο η κοινή αισθητική έχει προσαρμοστεί αποκτώντας μια ανεκτικότητα. Από το 
σύνολο των έργων του Προγράμματος, που σχετίζονται με εναέριες ΓΜ, το 60% κατά 
προσέγγιση αφορά επεμβάσεις σε υφιστάμενες γραμμές και ως εκ τούτου δεν θα 
επιφέρουν περαιτέρω αισθητικές αλλοιώσεις στο τοπίο. Σε κάθε περίπτωση, οι οχλήσεις 
στην αισθητική από τις ΓΜ είναι πιο έντονη στις περιπτώσεις ανέπαφων φυσικών 
τοπίων. Στην ΣΠΜΕ που παρουσιάζεται συνοπτικά με την παρούσα εισήγηση, επιλέγεται 
το κριτήριο της διέλευσης των ΓΜ από τις περιοχές που έχουν οριστεί ως 
«Προστατευόμενα τοπία» ή ως «Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί», βάσει του 
Ν.3937/2011 (ΦΕΚ/Α 60/31.03.2011) «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις», λόγω της ευαισθησίας των περιοχών αυτών. Στις περιοχές αυτές 
εντάσσονται:  
- Τα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (κωδικός GR06)  
- Τα Αισθητικά Δάση (κωδικός GR12)  
- Τα Προστατευόμενα Δάση (κωδικός GR24)  
- Οι Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί, Προστατευόμενα Τοπία και Στοιχεία του 
Τοπίου (κωδικός GR28)  
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5.5 ΥΔΑΤΑ 
 

Βάσει της σημερινής εικόνας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, όπως αυτή 
παρουσιάζεται μέσα από τα εγκεκριμένα Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαχείρισης των 
Λεκανών Απορροής της χώρας, η υλοποίηση των έργων του ΔΠΑ και ιδιαίτερα των 
έργων που σχετίζονται με τη σύνδεση των ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς αναμένεται να 
βελτιώσουν μακροπρόθεσμα την κατάστασή τους. 

Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω πρόβλεψης, αναφέρεται ότι οι επιπτώσεις από τις 
εξορυκτικές δραστηριότητες (κυρίως του λιγνίτη) στα υπόγεια υδάτινα συστήματα 
σχετίζονται, κυρίως, με την ταπείνωση της στάθμης, ενώ στα επιφανειακά σχετίζονται με 
την απόρριψη στείρων σε διάφορες θέσεις (πχ. κοίτες ποταμών), τη μεταφορά 
ρυπαντικού φορτίου (όπως απόβλητα, καύσιμα κλπ.) από τους χώρους των εργοταξίων 
προς το υδρογραφικό δίκτυο, την απόρριψη υγρών αποβλήτων (πχ. νερού για το 
πλύσιμο αδρανών υλικών) κοκ. Την κατάσταση τόσο των επιφανειακών όσο των 
υπόγειων υδατικών πόρων επιδεινώνουν οι απολήψεις μεγάλων ποσοτήτων νερού για 
την ψύξη των ΑΗΣ και η επακόλουθη θερμική ρύπανση αυτών. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι το 39% των επιφανειακών απολήψεων της λεκάνης απορροής της 
περιοχής οφείλεται στη λειτουργία των ΑΗΣ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη φάση κατασκευής των έργων, θα υπάρξουν 
ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στα επιφανειακά υδάτινα συστήματα τα οποία 
διασταυρώνονται με εργοτάξια των έργων μεταφοράς ή νέων υδροηλεκτρικών σταθμών 
παραγωγής. 

 
5.6 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 
 

Το σύνολο των έργων του ΔΠΑ αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στον 
κλάδο της απασχόλησης, καθότι τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς θα 
απασχολήσουν άμεσα ή έμμεσα μεγάλο αριθμό εργαζομένων και για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, για να υλοποιηθούν. η λειτουργία των νέων Υ/Σ και ΚΥΤ, καθώς και οι 
συντηρήσεις των νέων ΓΜ θα δημιουργήσουν ανάγκες για προσλήψεις προσωπικού για 
την εύρυθμη λειτουργία τους. 

Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πρόσβαση σε σταθερή και οικονομικότερη 
τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος. 

Ενδεχόμενες επιπτώσεις  θα υπάρξουν από τα δημιουργούμενα ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία από τα νέα έργα του ΔΠΑ. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα όρια έκθεσης του πληθυσμού 
βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας και οι τιμές ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων σε ύψος 
1,5 μέτρο από το έδαφος στο περιβάλλον εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας 
(ΕΕΑΕ, 2005) 

 

 
Πίνακας 5.1: Όρια έκθεσης του πληθυσμού σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΥΠΑΝ, 

2016). 
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Πίνακας 5.2: Τιμές ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων σε ύψος 1,5 μέτρο από το έδαφος στο 

περιβάλλον εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕΑΕ, 2005) 
 
Από τις υπόγειες γραμμές δημιουργούνται στον περιβάλλοντα χώρο μόνο 

μαγνητικά πεδία, τα οποία φθίνουν πολύ γρήγορα συναρτήσει της απόστασης. Στους 
χώρους εκτός των υποσταθμών υψηλής τάσης και των ΚΥΤ, τα ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία δημιουργούνται από τις γραμμές που συνδέονται σε αυτούς και όχι από 
τον εξοπλισμό τους. Από μετρήσεις που έχει διεξάγει η ΕΕΑΕ προέκυψε ότι στις 
εξωτερικές πλευρές των υποσταθμών που δεν διέρχονται γραμμές, τα επίπεδα των 
πεδίων είναι πρακτικά τα ίδια με αυτά που θα υπήρχαν και χωρίς την παρουσία του 
υποσταθμού (ακόμα και πολύ κοντά στην περίφραξή του). Στις άλλες πλευρές των 
υποσταθμών, από όπου διέρχονται γραμμές, μετρήθηκαν οι τυπικές τιμές πεδίων στο 
περιβάλλον των γραμμών αυτών. Σημειώνεται ότι η ακτινοβολία από υποθαλάσσια 
καλώδια δεν επηρεάζουν τον ανθρώπινο πληθυσμό λόγω απόστασης. 

 
5.6 ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Επιπτώσεις θα υπάρξουν στην κάλυψη του εδάφους από την έδραση των 
πυλώνων των ΓΜ, από τα κτιριακά των ΚΥΤ και των Υ/Σ καθώς και από τους δρόμους 
πρόσβασης. Κατά τη φάση της λειτουργίας των έργων εν τούτοις, η ζώνη της δουλείας 
διέλευσης των εναερίων αγωγών (που είναι πλάτους 50 m για τις ΓΜ των 400 kV και 40 
m για τις ΓΜ των 150 kV) ασκεί κάποια πίεση στην περιβαλλοντική αυτή παράμετρο, 
αφού επιτρέπει μεν πολλές χρήσεις αλλά επιβάλλει και κάποιους περιορισμούς. 
Συγκεκριμένα τίθενται περιορισμοί στη δόμηση που μπορεί να αναπτυχθεί καθ’ ύψος 
εντός της ζώνης, ενώ στην δουλεία τύπου τίθεται απαγόρευση οποιασδήποτε δόμησης 
εντός αυτής. 

Το έδαφος που απαιτείται για τη στήριξη/θεμελίωση των πυλώνων των ΓΜ 
απαλλοτριώνεται με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, όπως ορίζει ο 
Ν.2882/2001. Η έκταση κατάληψης για κάθε πύργο κυμαίνεται από 64 τ.μ. έως 324 τ.μ., 
με μέση (συνήθη) έκταση κατάληψης να ανέρχεται σε 100 τ.μ..  

Το άνοιγμα των πυλώνων (η απόσταση μεταξύ τους) κυμαίνεται μεταξύ 200 και 
500 μέτρων, οπότε για τις εκτιμήσεις στη συνέχεια μπορεί να θεωρηθεί κατά μέσον όρο 
350 μέτρα. Η απόσταση ποικίλει καθώς προσαρμόζεται στη διαμόρφωση και τις 
συνθήκες χρήσης του εδάφους. Μάλιστα σε περιπτώσεις διασταύρωσης ποταμών, 
κοιλάδων κοκ, η απόσταση μεταξύ των πυλώνων μπορεί να φτάσει έως και 700 μέτρα. Η 
ζώνη κατάληψης κάθε νέου ΚΥΤ και Υ/Σ θεωρήθηκε ότι έχει εμβαδόν 250 τ.μ.  
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5.7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
 

Σε επίπεδο στρατηγικών επιπτώσεων μπορεί να εκτιμηθεί ότι γενικά δεν υπάρχει 
διέλευση ΓΜ μέσα ή κοντά από περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, εκτός λίγων 
περιπτώσεων, οπότε και οι αναμενόμενες επιπτώσεις τόσο κατά την κατασκευή όσο και 
τη λειτουργία αναμένονται μηδενικές ή ελαφρά αρνητικές. Λόγω της μη σημαντικής έως 
αμελητέας επίπτωσης, δεν μπορεί να υπάρξει αθροιστική δράση του προγράμματος με 
άλλα προγράμματα ή έργα (όπως οδικοί άξονες), καθώς η κλίμακα των επιπτώσεων από 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πολύ μικρή, έως μηδενική.  

Δεν θα υπάρξουν πρακτικά αλλοιώσεις στο τοπίο αρχαιολογικών χώρων, ή 
παραδοσιακών οικισμών, στις περιπτώσεις απ’ όπου η χάραξη των εναέριων Γ.Μ. 
διέρχεται πλησίον κάποιου τέτοιου χώρου και σίγουρα δεν θα υπάρξουν κατά τη φάση 
λειτουργίας. 
 
5.8 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΘΟΡΥΒΟΣ 
 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων, αναμένεται η δημιουργία ακουστικής 
ρύπανσης, στις περιοχές των εργοταξίων, όπως συμβαίνει σε όλα τα τεχνικά έργα. 
Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των έργων βρίσκονται εκτός αστικών περιοχών δεν θα 
επιφέρουν επιπτώσεις στον πληθυσμό, ενώ ενδέχεται να δημιουργήσουν μικρή όχληση 
στην πανίδα, η οποία όμως και αυτή θα είναι τοπικής εμβέλειας (κατά μήκος των δρόμων 
προσπέλασης, πλησίον εργοταξίων κοκ) και για μικρό χρονικό διάστημα. Στις 
περιπτώσεις έργων κοντά ή μέσα σε οικισμούς, κατά την κατασκευή θα υπάρξουν μικρής 
έντασης επιπτώσεις καθώς οι εργασίες εκσκαφών για τις θεμελιώσεις ή τα υπόγεια έργα 
είναι περιορισμένες, βραχυχρόνιες, μη αθροιστικές.  

Κατά τη φάση λειτουργίας τους, γύρω από τις ΓΜ υψηλής τάσης σχηματίζονται 
ηλεκτρικές εκκενώσεις (φαινόμενο Corona), οι οποίες μπορούν να παράγουν θόρυβο και 
να προκαλούν ενόχληση. Επίσης, βόμβος μπορεί να ακουστεί πλησίον των 
μετασχηματιστών των υποσταθμών. Εν τούτοις δεν παρατηρούνται υψηλά επίπεδα 
θορύβου στις κατοικίες λόγω των αποστάσεων από τις γραμμές μεταφοράς και καθώς το 
μεγαλύτερο μέρος του δικτύου των ΓΜ βρίσκεται εκτός οικισμών, οι επιπτώσεις 
αναμένονται από μηδενικές έως ελαφρά αρνητικές, μόνιμες, μακροπρόθεσμες, άμεσες. 
Σε περίπτωση διέλευσης από οικισμούς ο θόρυβος μπορεί να δράσει αθροιστικά με τον 
κυκλοφοριακό θόρυβο, εν τούτοις λόγω της πολύ μικρής έντασής του, δεν μπορεί να 
επιφέρει αθροιστικές ή συνεργιστικές επιπτώσεις, με τον κυκλοφοριακό θόρυβο να 
επικρατεί και να υπερκαλύπτει την μικρή επιβάρυνση πολύ κοντά σε γραμμές μεταφοράς 
ή Υ/Σ. 
 
5.9 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το μελετούμενο ΔΠΑ 2017 - 2026 θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του 
οικολογικού αποτυπώματος του ενεργειακού τομέα μέσω των θετικών επιπτώσεων που 
θα επιφέρει η μείωση της εξόρυξης και της καύσης του λιγνίτη για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και την παράλληλη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ 
στο εθνικό ενεργειακό μίγμα.  

Επίσης, διαμέσου της εξασφάλισης της αδιάλειπτης και οικονομικότερης παροχής 
ενέργειας, η οποία αποτελεί αναγκαίο πόρο για την ανάπτυξη οποιασδήποτε είδος 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα αυξηθεί η συνεισφορά του ενεργειακού τομέα στο 
ΑΕΠ της χώρας. 
 
5.10 ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
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Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι ενδεχόμενες επιπλέον αθροιστικές ή 
συνεργιστικές επιπτώσεις του προγράμματος με επιπτώσεις έργων παρόμοιας φύσης με 
τα έργα του ΔΠΑ. 

Σημειώνεται ότι ήδη μέχρι το Νοέμβριο 2016 βρίσκονται σε ισχύ περί τις 2.650 
άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ της ΡΑΕ με προβλεπόμενη ισχύ περί 
τα 30 GW. Εν τούτοις μόνο ένα μέρος από αυτές έχουν λάβει ΑΕΠΟ (Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) και άδεια εγκατάστασης και ακόμη μικρότερο μέρος 
τους έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί. Σύμφωνα με στοιχεία από τη ΔΕΗ, σήμερα η 
εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα, από όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και όλους τους παρόχους ανέρχεται περίπου σε 20 GW. 

Οι αθροιστικές επιπτώσεις αφορούν τόσο στη φάση κατασκευής με την 
προϋπόθεση ότι τα έργα θα κατασκευαστούν την ίδια χρονική περίοδο, όσο και στη 
φάση λειτουργίας. Εφόσον τα έργα κατασκευαστούν ταυτόχρονα, οι εκσκαφές για τις 
βάσεις των ανεμογεννητριών και την οδοποιία πρόσβασης θα μπορούσαν να 
αθροιστούν με τις εκσκαφές για τα έργα διάνοιξης πρόσβασης και θεμελίωσης των νέων 
εναέριων ΓΜ του Προγράμματος ή τις εκσκαφές για την τοποθέτηση των υπόγειων 
καλωδίων. Επίσης, οι εκπομπές θορύβου και η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τη 
λειτουργία των εργοταξίων, κατά την κατασκευή των έργων, είναι μερικές ακόμα 
επιπτώσεις που θα μπορούσαν να μεγεθυνθούν, συνδυαζόμενες από την ταυτόχρονη 
υλοποίηση τέτοιας φύσης έργων.  

Εν τούτοις, τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα έργα σε σχέση με τα έργα 
του ΔΠΑ 2017 – 2026 σχεδιάζονται να γίνουν σε διαφορετικές περιοχές και κατά πάσα 
πιθανότητα σε διαφορετικούς χρόνους. Για παράδειγμα, το ΔΠΑ δεν περιλαμβάνει έργα 
στην περιοχή του Β. Αιγαίου, συνεπώς τα υποθαλάσσια έργα της Αιγαίας Ζεύξης, του 
αιολικού σταθμού στα νότια της Αλεξανδρούπολης και του αιολικού στη Λήμνο, δεν 
μπορούν να έχουν καμία αθροιστική ή συνεργιστική επίπτωση. Επίσης τα χερσαία έργα 
της Αιγαίας Ζεύξης επί της Ευβοίας οδεύουν βόρεια της Χαλκίδας, όπου και πάλι δεν 
προγραμματίζεται κανένα έργο το ΔΠΑ. Το ίδιο και η διασύνδεση της Αιγαίας Ζεύξης 
εντός του Βόρειου Ευβοϊκού προς τη Λάρυμνα, δεν έχει καμία σχέση με έργα 
διασύνδεσης του ΔΠΑ και συνεπώς δεν μπορούν να υπάρξουν 
αθροιστικές/συνεργιστικές επιπτώσεις. 

Σε ότι αφορά τη θαλάσσια διασύνδεση των έργων του «Α.Σ.Π.Η.Ε. Κρήτης», 
όπως και του έργου «Κρήτη Πράσινο Νησί» οι αθροιστικές διερευνώνται περισσότερο. Η 
αφετηρία των καλωδίων των δύο έργων της ΤΕΡΝΑ και ΕΛΙΚΑ στις ακτές της Κρήτης 
βρίσκεται στην ίδια ευρύτερη περιοχή με την αφετηρία των καλωδίων του έργου 
σύνδεσης Κρήτης με Αττική του ΔΠΑ, δηλαδή στην περιοχή Κορακιάς. Το ίδιο συμβαίνει 
και στην κατάληξη των καλωδίων στην περιοχή Μεγάρων της Δυτικής Αττικής. Αντίθετα, 
το έργο σύνδεσης του ΔΠΑ Χανίων με Μολάους βρίσκεται μακριά από τις προηγούμενες 
και δεν συμμετέχει σε αθροιστικές επιπτώσεις με τα άλλα έργα. Συνεπώς όσον αφορά 
στις εκσκαφές στον πυθμένα, στην πίεση στην υποθαλάσσια χλωρίδα, στο θόρυβο κατά 
τη φάση κατασκευής, αναμένεται να υπάρξουν αθροιστικές επιπτώσεις στην περιοχή, 
εφόσον η κατασκευή των έργων γίνει το ίδιο χρονικό διάστημα. Σε καμία από τις δύο 
περιοχές προσαιγιάλωσης (ούτε στην περιοχή Κορακιάς ούτε στην περιοχή Μεγάρων) 
δεν υπάρχει περιοχή προστασίας Natura2000. Αναφορές από τη ΜΠΕ του ΑΣΠΗΕ 
Κρήτης εξάλλου δεν αναφέρουν ύπαρξη σημαντικών θαλασσίων λιβαδιών Ποσειδωνίας 
ή άλλων τύπων οικοτόπων ή ειδών προτεραιότητας της Οδηγίας Οικοτόπων, σε καμία 
από τις ανωτέρω θέσεις. 

Αντίστοιχα ως προς το χερσαίο μέρος, τα έργα του ΔΠΑ που σχεδιάζεται να 
γίνουν επί της Κρήτης περιλαμβάνουν αποκλειστικά υπόγειες διασυνδέσεις του 
Συστήματος Μεταφοράς και καθόλου εναέριες ΓΜ, συνεπώς δεν θα υπάρξουν 
αθροιστικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα, στο τοπίο, τόσο κατά τη φάση κατασκευής 
όσο και λειτουργίας. Οι μόνες μικρής έντασης και τοπικού χαρακτήρα επιπτώσεις, που 
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ενδεχομένως εμφανιστούν, αφορούν στις εκσκαφές για την υπογειοποίηση των γραμμών 
και την κατασκευή του δικτύου σύνδεσης των Α/Π μεταξύ τους στην Κρήτη.  

Το έργο διασύνδεσης του Υ/Σ Πλατανιστού με το ΚΥΤ Παλλήνης δεν συμπίπτει με 
τα περιγραφόμενα ανωτέρω μεγάλα ή και άλλα σημαντικά έργα, οπότε δεν μπορεί να 
προκαλέσει αθροιστικές ή συνεργιστικές επιπτώσεις. Άλλωστε το υποθαλάσσιο έργο δεν 
διέρχεται από περιοχή προστασίας Natura2000, αλλά ούτε και το χερσαίο στην περιοχή 
Εύβοιας ή Αττικής. ούτε από περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Το ίδιο ισχύει και για 
το έργο του Άη Γιώργη (χερσαίο και υποθαλάσσιο) όπου και πάλι δεν αναμένεται η 
δημιουργία αθροιστικών επιπτώσεων με το πρόγραμμα. 

Αξιοσημείωτη τέλος είναι η άλλη πλευρά αθροιστικής δράσης του προγράμματος 
με όλα σχεδόν τα παραπάνω και άλλα μεγάλα έργα που διαθέτουν διασύνδεση. Η 
υλοποποίηση τόσο του δικτύου μεταφοράς του ΔΠΑ, όσο και των άλλων μεγάλων 
έργων, εξασφαλίζουν και προωθούν σημαντικά τη μελλοντική μεγάλη αύξηση της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Έτσι η υλοποίηση 
όλων αυτών θα συνεισφέρει αθροιστικά σε πολύ σημαντικό βαθμό στην εκπλήρωση των 
εθνικών στόχων για αύξηση συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας της χώρας, στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τους ορυκτούς 
πόρους (λιγνίτη, πετρέλαιο, Φ/Α) και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. 
Ταυτόχρονα, η διασύνδεση, που επιτυγχάνεται με τα υποθαλάσσια καλώδια όλων αυτών 
των έργων, δρά επίσης θετικά αθροιστικά στη σταθερότητα και ασφάλεια του δικτύου του 
συστήματος της χώρας. Αυτές οι σημαντικές θετικές αθροιστικές επιδράσεις έχουν και 
συνεργιστικό χαρακτήρα, προς σημαντικό όφελος τελικά του περιβάλλοντος και του 
παγκοσμίου κλίματος.  
 
5.11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 

Συμπερασματικά, κατά την κατασκευή αναμένονται κυρίως αρνητικές επιπτώσεις 
μικρής έντασης, ενώ σε λίγες περιβαλλοντικές παραμέτρους αναμένονται ουδέτερες ή και 
θετικές επιπτώσεις (κυρίως λόγω του έμμεσου χαρακτήρα τους).  

Κατά τη φάση λειτουργίας, αναμένονται κυρίως θετικές επιπτώσεις, που σε 
ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν μεγάλη ένταση (π.χ. πληθυσμός, αειφορία 
περιβάλλοντος), ενώ σημειώνονται και λίγες αρνητικές επιπτώσεις που τείνουν όμως 
προς τις μηδενικές (π.χ. βιοποικιλότητα).  

Σε κάθε περίπτωση η φέρουσα ικανότητα των περιοχών διέλευσης του 
προγράμματος μεταφοράς ΔΠΑ δεν εξαντλείται και δεν απειλείται η αειφορία του 
περιβάλλοντος.  

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ κυρίως αναμένεται να έχει θετικές 
επιπτώσεις, που μάλιστα σε ορισμένες παραμέτρους είναι πολύ σημαντικές (μεγάλης 
έντασης). 
  
 
 
 

 
 
Βάσει όλων των ανωτέρω, και κατόπιν αξιολόγησης της μελέτης, όπως αυτή 

διαβιβάστηκε και εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής επισημαίνονται τα ακόλουθα, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης της εν λόγω ΣΜΠΕ του ΔΠΑ 2017 - 2026: 

1. Αναφορικά με την ενεργειακή φτώχεια που αναφέρθηκε σε προηγούμενο 
κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης και που τα τελευταία χρόνια μαστίζει όλο και 
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε το 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:   ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  &&    
ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗΣΣ 
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κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ να μην μετακυλύεται στον 
τελικό καταναλωτή (π.χ. νοικοκυριό) επιβαρύνοντας επιπρόσθετα την ήδη 
επιβαρυμένη οικονομική του κατάσταση και εμποδίζοντας την πρόσβαση 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στο αγαθό της ενέργειας. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω επισήμανση και στο πλαίσιο της 
εξοικονόμησης ενέργειας, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτή αφορά στην 
ορθολογική χρήση της ενέργειας και στην αποφυγή σπατάλης και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να συνδεθεί με τη μείωση της κατανάλωσης λόγω 
αδυναμίας του χρήστη να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις.  Στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να τεθεί ως στόχος η επίτευξη της 
εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς αυτή να συνεπάγεται την υποβάθμιση του 
βιοτικού επιπέδου των χρηστών. 

3. Με δεδομένο ότι το ΕΣΜΗΕ εκσυγχρονίζεται με τα έργα που πρόκειται να 
εκτελεστούν στο πλαίσιο του ΔΠΑ 2017 – 2026, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
ώστε τα φαινόμενα των πτώσεων τάσεων να ελαχιστοποιηθούν, με σκοπό να 
αποφευχθεί η καταστροφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεδομένου ότι είναι 
κοστοβόρα η αντικατάστασή του και επιπλέον επιβαρύνει επιπρόσθετα το 
περιβάλλον με απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

4. Να ληφθεί μέριμνα ώστε οι τυχόν διακοπές ηλεκτροδότησης κατά τη φάση 
κατασκευής των έργων, να περιοριστούν στις ελάχιστες δυνατές, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε ευαίσθητες χρήσεις (π.χ. νοσοκομεία, κατοικίες με ασθενείς 
υπό μηχανική υποστήριξη κ.λπ.) ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και 
συνεχής ηλεκτροδότησή τους. 

5. Σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης αναφέρθηκαν οι επιπτώσεις 
των έργων σε περιοχές NATURA 2000. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι θα 
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι έχει διενεργηθεί διαβούλευση από τη 
Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων του 
Υ.Π.ΕΝ. σχετικά με το χαρακτηρισμό νέων περιοχών NATURA 2000, με αρ. 
πρωτ. οικ. 31695/23-6-2016, τα αποτελέσματα της οποίας θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν κατά τη σύνταξη των ΜΠΕ των επιμέρους έργων. Όσον αφορά 
στη χωρική αρμοδιότητα  της Περιφέρειας Αττικής, στην πρόταση των νέων 
περιοχών NATURA 2000 περιλαμβάνονται το Στενό Μεθάνων, οι νησίδες 
Βελοπούλα – Φαλκονέρα, η Ν. Κύθηρα και Νησίδες, οι Διαπόριοι Νήσοι, ο Νότιος 
Ευβοϊκός Κόλπος, η Νήσος Πάτροκλος – Στενό Γαϊδουρονησίου και ο 
Κορινθιακός Κόλπος και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν σε επέκταση 
των περιοχών NATURA 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επομένως, σε 
περίπτωση διέλευσης υποβρύχιων καλωδίων πλησίον ή εντός των περιοχών 
αυτών θα πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις σχετικά με την όδευσή 
τους. 

6. Ειδικότερα για τη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ΔΠΑ 2017 – 2026, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα 
προκειμένου να απομακρυνθούν οι πυλώνες που βρίσκονται εντός κατοικημένων 
περιοχών, με κατοικίες (και άλλους ευαίσθητους υποδοχείς), κάτω ή δίπλα από 
εναέριες ΓΜ, εγείροντας τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, τόσο 
για την οπτική όχληση όσο και τις πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία .   

 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017 – 2026 του 
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ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τις επισημάνσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής: 

 
1. Αναφορικά με την ενεργειακή φτώχεια- όπως αναφέρεται στην ανωτέρω 

εισήγηση- που τα τελευταία χρόνια μαστίζει όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του 
πληθυσμού, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε το κόστος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ να μην μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή (π.χ. 
νοικοκυριό) επιβαρύνοντας επιπρόσθετα την ήδη επιβαρυμένη οικονομική του 
κατάσταση και εμποδίζοντας την πρόσβαση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στο 
αγαθό της ενέργειας. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω επισήμανση και στο πλαίσιο της 
εξοικονόμησης ενέργειας, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτή αφορά στην 
ορθολογική χρήση της ενέργειας και στην αποφυγή σπατάλης και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να συνδεθεί με τη μείωση της κατανάλωσης λόγω 
αδυναμίας του χρήστη να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις.  Στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να τεθεί ως στόχος η επίτευξη της 
εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς αυτή να συνεπάγεται την υποβάθμιση του 
βιοτικού επιπέδου των χρηστών. 

3. Με δεδομένο ότι το ΕΣΜΗΕ εκσυγχρονίζεται με τα έργα που πρόκειται να 
εκτελεστούν στο πλαίσιο του ΔΠΑ 2017 – 2026, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
ώστε τα φαινόμενα των πτώσεων τάσεων να ελαχιστοποιηθούν, με σκοπό να 
αποφευχθεί η καταστροφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεδομένου ότι είναι 
κοστοβόρα η αντικατάστασή του και επιπλέον επιβαρύνει επιπρόσθετα το 
περιβάλλον με απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

4. Να ληφθεί μέριμνα ώστε οι τυχόν διακοπές ηλεκτροδότησης κατά τη φάση 
κατασκευής των έργων, να περιοριστούν στις ελάχιστες δυνατές, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε ευαίσθητες χρήσεις (π.χ. νοσοκομεία, κατοικίες με 
ασθενείς υπό μηχανική υποστήριξη κ.λπ.) ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
και συνεχής ηλεκτροδότησή τους. 

5. Όσον αφορά τις επιπτώσεις των έργων σε περιοχές NATURA 2000 
επισημαίνεται ότι θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι έχει διενεργηθεί 
διαβούλευση από τη Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & 
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. σχετικά με το χαρακτηρισμό νέων περιοχών 
NATURA 2000, με αρ. πρωτ. οικ. 31695/23-6-2016, τα αποτελέσματα της οποίας 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατά τη σύνταξη των ΜΠΕ των επιμέρους έργων. 
Όσον αφορά στη χωρική αρμοδιότητα  της Περιφέρειας Αττικής, στην πρόταση 
των νέων περιοχών NATURA 2000 περιλαμβάνονται το Στενό Μεθάνων, οι 
νησίδες Βελοπούλα – Φαλκονέρα, η Ν. Κύθηρα και Νησίδες, οι Διαπόριοι Νήσοι, 
ο Νότιος Ευβοϊκός Κόλπος, η Νήσος Πάτροκλος – Στενό Γαϊδουρονησίου και ο 
Κορινθιακός Κόλπος και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν σε επέκταση 
των περιοχών NATURA 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επομένως, σε 
περίπτωση διέλευσης υποβρύχιων καλωδίων πλησίον ή εντός των περιοχών 
αυτών θα πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις σχετικά με την όδευσή 
τους. 

6. Ειδικότερα για τη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ΔΠΑ 2017 – 2026, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα 
προκειμένου να απομακρυνθούν οι πυλώνες που βρίσκονται εντός κατοικημένων 
περιοχών, με κατοικίες (και άλλους ευαίσθητους υποδοχείς), κάτω ή δίπλα από 
εναέριες ΓΜ, εγείροντας τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, 
τόσο για την οπτική όχληση όσο και τις πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία .   
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ν. Αδαμόπουλος, Α. 
Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ι. Πρωτονοτάριος, Ζ. Ράικου. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Η. Παναγιώταρος, Π. Μουλιανάκης, Ε. 
Μπαρμπούρης, Α. Φωτόπουλος, Ε. Χρήστου - Γερμενή. 
 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


