
 
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Θέμα: Υπογειοποίηση γραμμών υψηλής/υπερυψηλής τάσης σε Αγίους Αναργύρους, Αγία 

Βαρβάρα και Αιγάλεω 

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επίκαιρης ερώτησής μου για το εν θεμάτι πρόβλημα στις 

8.11.2019 ο τέως υφυπουργός κ. Θωμάς παραδέχτηκε ότι η λύση είναι η κατασκευή νέου 

Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στο Ρουφ, στον ίδιο χώρο µε τον υφιστάµενο υποσταθµό. 

Σημειώνουμε ότι στους Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω 

υπάρχουν πυλώνες Υψηλής Τάσης και Υποσταθμοί, που βρίσκονται σε μια ακτίνα περίπου 2 

χλμ. μέσα στον αστικό ιστό, δίπλα σε κατοικίες αλλά και στα σχολικά συγκροτήματα (εντός του 

προαυλίου ο ένας εξ’ αυτόν) του 3ου και 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων. 

Ωστόσο, η κυβέρνηση της ΝΔ επιλέγει ως πρώτο έργο την υπογειοποίηση του ηλεκτρικού 

δικτύου Μέσης Τάσης στην περιοχή του Τατοΐου. Tα 60 εκ. € του Ταμείου Ανάκαμψης που θα 

επενδυθούν στις αστικές περιοχές συνολικά, θα υπογειοποιήσουν ένα ελάχιστο ποσοστό εκ 

των 24.000 χλμ. καλωδίων στη χώρα. Όσον αφορά στο έργο του νέου ΚΥΤ Ρουφ που 

απαιτείται για να μπει τέλος στο χρόνιο υγειονομικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται οι πολίτες 

των Αγίων Αναργύρων και συνολικά της Δυτικής Αθήνας από τους πυλώνες Υψηλής Τάσης, 

βάσει του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031, αυτό 

μετατίθεται στα ‘Έργα ανάπτυξης συστήματος με αναμενόμενη έναρξη υλοποίησης έπειτα από 

το τέλος του 2024’. 

Δεδομένου ότι: 

- Οι τοπικοί Δήμαρχοι έλαβαν κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι υπογειοποιούνται οι πυλώνες 

Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ. 

- Το έργο κατασκευής ΚΥΤ Ρουφ έχει εξαγγελθεί από το 2006 στη Μελέτη Ανάπτυξης του 

Συστήματος Μεταφοράς. 

Ερωτάται ο Υπουργός: 

1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση των γραμμών Υψηλής Τάσης 

στους Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω;  

2. Πως θα προκύψει η χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
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