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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέµα: «Αποµάκρυνση Πυλώνων Υψηλής Τάσης από Πυκνοκατοικηµένες 
Περιοχές στους Δήµους Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλού και Αιγάλεω»   

Η Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της 
χώρας για την περίοδο 2006-2010 που κατάρτισε ο ΔΕΣΜΗΕ, προέβλεπε την 
κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στο Ρουφ και τη σύνδεσή 
του µε το σύστηµα των 400kV µε υπόγεια καλώδια. Με το έργο αυτό 
καθίσταται δυνατή η αποξήλωση 4 εναέριων γραµµών µεταφοράς υψηλής 
τάσης που σήµερα διέρχονται πάνω από τις πυκνοκατοικηµένες περιοχές του 
Αιγάλεω και της Αγίας Βαρβάρας µεταξύ του Ρουφ και του ΚΥΤ 
Κουµουνδούρου συµβάλλοντας σηµαντικά στην αναβάθµιση του βιοτικού 
επιπέδου των κατοίκων των Δήµων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και 
Κορυδαλλού. 

Με το από 06.07.2016 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ο τότε αρµόδιος Υπουργός κ. Πάνος Σκουρλέτης ανακοίνωσε επί 
λέξη ότι «σύντοµα ο ΑΔΜΗΕ, που βρίσκεται  σε συνεννόηση µε την 
Περιφέρεια, θα ξεκινήσει το έργο της υπογειοποίησης του δικτύου 
ηλεκτρικού ρεύµατος που διέρχεται µέσα από την πόλη της Αγίας Βαρβάρας 
και τους όµορους Δήµους (Κορυδαλλό, Αιγάλεω) ώστε να αποµακρυνθούν οι 
υφιστάµενοι µεταλλικοί πυλώνες. Συνεπώς πρόκειται για µία καλή εξέλιξη 
σε ένα θέµα το οποίο θα αντιµετωπιστεί οριστικά και αποτελεσµατικά. Τα 
έργα που χρηµατοδοτούνται από τους ευρωπαϊκούς πόρους, όπως τα ΕΣΠΑ, 
θέλουµε να τα υλοποιήσουµε µε τη βέλτιστη αποτελεσµατικότητα». 

Επειδή έχει παρέλθει σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα και το έργο της 
υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτρικού ρεύµατος που διέρχεται µέσα από 



την πόλη της Αγίας Βαρβάρας και τους όµορους Δήµους δεν έχει ακόµη 
ξεκινήσει η υλοποίηση του, 

Ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:  

- Εξακολουθεί να υφίσταται ο σχεδιασµός για την υπογειοποίηση του 
δικτύου ηλεκτρικού ρεύµατος που διέρχεται µέσα από τον Δήµο της Αγίας 
Βαρβάρας και τους όµορους Δήµους (Κορυδαλλό, Αιγάλεω) ώστε να 
αποµακρυνθούν οι υφιστάµενοι µεταλλικοί πυλώνες;  

- Εάν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, ποιος ο 
προϋπολογισµός και ποιες οι πηγές χρηµατοδότησής του;  
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