
 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2021 

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Προς Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  Εσωτερικών και Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 

Θέμα: Υπογειοποίηση γραμμών υψηλής/υπερυψηλής τάσης σε Αγίους 

Αναργύρους, Αγία Βαρβάρα και Αιγάλεω 

Παρόλο που στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031 

του ΑΔΜΗΕ η κατασκευή του ΚΥΤ Ρουφ (14.27) εντάσσεται «στα έργα ανάπτυξης 

συστήματος με αναμενόμενη έναρξη υλοποίησης έπειτα από το τέλους του 2024» (σελ. 

126), ο υφυπουργός κ. Ταγαράς ενημέρωσε το Σώμα στην Ολομέλεια ότι «Η κατασκευή 

του κέντρου υπερυψηλής τάσης περιγράφεται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του 

ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συντάσσεται κατ’ έτος από 

τον ΑΔΜΗΕ και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2025».  

Ο τέως υφυπουργός ΠΕν κ. Θωμάς σε προηγούμενη ερώτησή μου είχε δεσμευτεί ότι η 

κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να λυθεί το θέμα. Ωστόσο, στο Ταμείο Ανάκαμψης το 

πρόγραμμα για τις υπογειοποιήσεις εξαιρεί την Αγία Βαρβάρα και το Αιγάλεω, ενώ όσον 

αφορά στους Αγίους Αναργύρους και το Καματερό αγνοούνται τα χρονοδιαγράμματα. 

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. Σε συνέχεια των με α.π. 174/5.11.20219 και 948/16.7.2021 

επίκαιρων ερωτήσεών μου και λόγω των ανακριβειών στις κυβερνητικές εξαγγελίες:  

Ερωτούνται οι Υπουργοί: 

1. Ποια έργα υπογειοποίησης εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης; 

2. Ποια έργα έχουν ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ποιες είναι οι πηγές 

χρηματοδότησης; 

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων σε Αγίους-Αναργύρους, 

Καματερό, Αγία Βαρβάρα και Αιγάλεω και του ΚΥΤ Ρουφ; 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8379

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

679

Ημερομ. Κατάθεσης:

2/8/2021



4. Με δεδομένη την γειτνίαση με αρχαιολογικά ευρήματα, υπάρχει άδεια από την 

αρχαιολογική υπηρεσία για το έργο του ΚΥΤ Ρούφ; Ποια είναι η εναλλακτική σε 

περίπτωση που βρεθούν αρχαία; 

5. Ποια έργα έχει ήδη αναλάβει εργολάβος; 

6. Για τα έργα στους Αγίους Αναργύρους έχει αναλάβει εργολάβος; 

7. Ποια άλλα έργα υπογειοποίησης υπάρχουν για το σύνολο της Αττικής; Ποιο είναι 

το χρονοδιάγραμμα  για κάθε ένα από αυτά; Ποια έχουν ήδη ξεκινήσει; 

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων: 

1. Τις συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί έως τώρα για τα έργα υπογειοποίησης 

των καλωδίων υψηλής/υπερυψηλής τάσης σε Αγίους Αναργύρους, Αγία Βαρβάρα και 

Αιγάλεω. 

2.  Τη  λίστα των έργων υπογειοποίησης που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. 

3.  Τη λίστα με τις πηγές χρηματοδότησης και τα ποσά ανά έργο. 

4.   Την άποψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας για το έργο του ΚΥΤ Ρούφ στον εν λόγω 

τόπο. 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 




