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Περίληυη 

Ζ εθκεηάιιεπζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Γξακκώλ Μεηαθνξάο (ΓΜ) ζηελ 

Κξήηε δηελεξγείηαη από ηελ Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Νεζηώλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα 

ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΖ, ε νπνία ζπλερίδεη λα ηηο έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο από θαηαζθεπήο 

ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα (2020). Πέξαλ ησλ πιηθώλ θαηαζθεπώλ, ζηελ ηδηνθηεζία ησλ ΓΜ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θπξηόηεηα ησλ εδαθνηεκαρίσλ έδξαζεο ησλ θνξέσλ ζηήξημεο 

αιιά θαη νη δώλεο δνπιείαο θάησ από ηνπο αγσγνύο Τςειήο Σάζεο, ηα νπνία 

απνθηνύληαη κέζσ αλαγθαζηηθώλ απαιινηξηώζεσλ. Σα επί κέξνπο δεδνκέλα γηα θάζε 

ΓΜ δελ θαζνξίδνληαη κέζσ γεληθήο λνκνινγίαο, αιιά κέζσ δηαθξηηώλ ΦΔΚ. ηελ 

απινύζηεξε κνξθή, απηό ζεκαίλεη από δύν ΦΔΚ γηα θάζε Γξακκή Μεηαθνξάο (έλα 

ΦΔΚ γηα ηελ θήξπμε ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο θαη ηελ ζύζηαζε ηεο ελαέξηαο 

δνπιείαο δηέιεπζεο θαη έλα γηα ηελ εηδνπνίεζε παξαθαηάζεζεο ηεο απνδεκίσζεο). 

Γεδνκέλνπ όκσο όηη ηόζν θαηά ην κειεηεηηθό/θαηαζθεπαζηηθό ζηάδην όζν θαη ζε βάζνο 

ρξόλνπ, πξνζηίζεληαη επεθηάζεηο, γίλνληαη παξαιιαγέο θιπ, ν αξηζκόο ησλ ζρεηηθώλ 

ΦΔΚ γηα θάζε ΓΜ είλαη ζπλήζσο κεγαιύηεξνο.  

Σειηθά, ν αξηζκόο ησλ ζρεηηθώλ ΦΔΚ γηα έλα ζρεηηθά κηθξό ζύζηεκα, όπσο απηό ηεο 

Κξήηεο, πξνζεγγίδεη ηξηςήθην αξηζκό. Σελ ζπγθερπκέλε απηή εηθόλα επηδεηλώλεη ην 

γεγνλόο όηη ηθαλόο αξηζκόο απηώλ ησλ ΦΔΚ έρεη εθδνζεί δεθαεηίεο πξηλ (μεθηλώληαο από 

ην 1962) κε ζπλέπεηα ε αλαδήηεζε ηνπο (από ελδηαθεξόκελνπο πνιίηεο ή επαγγεικαηίεο) 

κέζσ ιέμεσλ-θιεηδηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ λα απνβαίλεη άθαξπε. 

Μηα πξόζθαηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ θαθέισλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρεη εμεηάζεη ε 

αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ ΓΔΓΓΖΔ από ην 1974 έσο ην 2019, έδεημε όηη ζεκαληηθό 

πνζνζηό απηώλ (ζρεδόλ ην έλα ηξίην) αθνξά εξσηήκαηα γηα βαζηθέο πιεξνθνξίεο όπσο 

απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ΦΔΚ απηά (ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν πνιιαπιάζηνο 

αξηζκόο ησλ αλεπίζεκσλ εξσηεκάησλ). ηελ κειέηε απηή επηρεηξείηαη κηα ζπλεθηηθή 

παξάζεζε ησλ ζρεηηθώλ ΦΔΚ γηα ην ζύλνιν ησλ Γξακκώλ Μεηαθνξάο ζηελ Κξήηε ελώ 

παξέρνληαη θαη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γρακκές Μεταυοράς, ΦΕΚ, Απαιιοτρίωσε, Αποδεκίωσε, Ζώλε 

Δοσιείας, Κρήτε, Γεωγραυηθό Υπόβαζρο.  

 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Οη Γξακκέο Μεηαθνξάο (ΓΜ) Τςειήο Σάζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα Ζιεθηξηθά 

πζηήκαηα γηα ηελ κεηαθνξά Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κεηαμύ Τπνζηαζκώλ (Τ) 

Τςειήο Σάζεο (ΤΣ). Καηά θύξην ιόγν πξόθεηηαη γηα ελαέξηεο γξακκέο όπνπ 
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ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθέο θαηαζθεπέο δηαθόξσλ πιηθώλ θαη γεσκεηξηώλ σο θνξείο 

ζηήξημεο (πύξγνη/ππιώλεο, ηζηνί θιπ) ώζηε νη αγσγνί πςειήο ηάζεο λα αλαξηεζνύλ 

ζε αζθαιή απόζηαζε από ην έδαθνο, από δέληξα θαη ινηπή βιάζηεζε αιιά θαη 

πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο [1]. Πέξα από ηα ηερληθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ 

ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ ΓΜ, νη Δηαηξείεο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ην πξνθαλέο πξόβιεκα όηη νη 

ΓΜ απηέο αλαπόθεπθηα πξέπεη λα δηέιζνπλ πάλσ από πιήζνο δηαθνξεηηθώλ 

ηδησηηθώλ ή θαη δεκόζησλ ηδηνθηεζηώλ.  

Ζ αγνξά ησλ ζρεηηθώλ εθηάζεσλ από ηηο Ζιεθηξηθέο Δηαηξείεο είλαη ζπλήζσο 

απαγνξεπηηθή εμαηηίαο ηνπ θόζηνπο γεο αιιά θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ηδηνθηεηώλ. 

Δμάιινπ νη ΓΜ αλακθίβνια επηθέξνπλ ππνβάζκηζε ηεο αμίαο γεο ελώ θαη ε δηέιεπζε 

ηνπο ζπλαληά απμαλόκελεο αληηδξάζεηο από ηνπο πνιίηεο, εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα 

[2-6]. Ζ πξαγκαηηθή αλάγθε άιισζηε είλαη νη Ζιεθηξηθέο Δηαηξείεο λα έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα δηθαηώκαηα θάησ από ηνπο ελαέξηνπο αγσγνύο ΤΣ θαη όρη ηόζν ηελ 

ηδηνθηεζία απηήο θαζαπηήο ηεο έθηαζεο. πλεπώο, ε ζπλεζηζκέλε πξνζέγγηζε είλαη 

λα απνθηνύληαη ζπγθεθξηκέλα δηθαηώκαηα από ηηο Ζιεθηξηθέο Δηαηξείεο επί ησλ 

ηδηνθηεζηώλ θάησ από ηηο ΓΜ (ζε έλα δηάδξνκν ή «δώλε» ζπγθεθξηκέλνπ πιάηνπο) 

[1-7]. Σα δηθαηώκαηα απηά (αλαθεξόκελα θνηλώο σο «δνπιείεο» θαη ν δηάδξνκνο σο 

«δώλε δνπιείαο») πεξηιακβάλνπλ ην δηθαίσκα εηζόδνπ γηα ηελ εθηέιεζε αλαγθαίσλ 

εξγαζηώλ αιιά θαη ηελ απαγόξεπζε ή πεξηνξηζκό δξαζηεξηνηήησλ πνπ θξίλνληαη 

επηθίλδπλεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ΓΜ [7].  

ηελ Διιάδα ηζηνξηθά ε θαηαζθεπή ησλ ΓΜ εθηεινύληαλ από ηελ Γεκόζηα 

Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ (ΓΔΖ), ε νπνία απνθηνύζε θαη ηα εδαθνηεκάρηαέδξαζεο 

ησλ θνξέσλ αλάξηεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο δνπιείεο κέζσ αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο 

κε ηελ θαηά πεξίπησζε έθδνζε ζρεηηθώλ ΦΔΚ. Δηδηθά ζηελ Κξήηε θαη ζηελ Ρόδν, ε 

ηδηνθηεζία ησλ ΓΜ ζήκεξα (2020) παξακέλεη ζηελ ΓΔΖ παξά ηελ απόζρηζε ηνπ 

ΑΓΜΖΔ, ε δε εθκεηάιιεπζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπο, δηελεξγείηαη από ηελ 

Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Νεζηώλ (ΓΓΝ) ηνπ ΓΔΓΓΖΔ [8]. Δδώ πξέπεη λα ζεκεησζεί 

όηη ην ύζηεκα Μεηαθνξάο ζηελ Κξήηε ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1968 [9] θαη, 

πξνθαλώο, ηα πξώηα ΦΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ΓΜ πξνεγνύληαη απηήο ηεο ρξνλνινγίαο. Ζ 

πξόζβαζε ζην ζύλνιν ησλ ΦΔΚ ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο είλαη δπλαηή κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ [10].  

Ζ αλαδήηεζε απηή γίλεηαη είηε γλσξίδνληαο ηνλ αξηζκό ηνπ ΦΔΚ είηε 

ρξεζηκνπνηώληαο ιέμεηο-θιεηδηά. Ζ γιώζζα θαη ε δνκή ησλ ΦΔΚ όκσο, έρεη γλσξίζεη 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ πάξνδν ησλ εηώλ (Δηθόλα 1). Δπηπξνζζέησο, ηα 

παιαηόηεξα ΦΔΚ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί ρσξίο λα ππνζηεξίδεηαη ε αλαγλώξηζε 

ραξαθηήξσλ θαη ζπλεπώο ε αλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά δελ επηζηξέθεη 

απνηειέζκαηα ελώ ελίνηε παξαηεξνύληαη δηάθνξεο αηέιεηεο ιόγσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ζάξσζεο ησλ εληύπσλ (Δηθόλα 2). 

 

 
 

Δηθόλα 1: Απόζπαζκα από ην ΦΔΚ 113/Γ/03.07.1968 ζε πνιπηνληθό θαη κε ηελ 

γιώζζα ηεο επνρήο. 
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Δηθόλα 2: Απόζπαζκα από ην ΦΔΚ 49/Γ/12.03.1968 κε εκθαλή ηελ θακπύισζε 

αξηζηεξά αιιά θαη ραξαθηήξεο πνπ κε δπζθνιία δηαθξίλνληαη ιόγσ ηεο αηεινύο 

ζάξσζεο (όπσο ην αξρηθό «Ζ» ζην «Ζξάθιεηνλ»).  

 

πλεπώο, ε εύξεζε ησλ ΦΔΚ απνδεηθλύεηαη δύζθνιε, σο αδύλαηε, γηα ηνλ 

ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή θαη ηδηώηε επαγγεικαηία. Σν γεγνλόο απηό έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα, κεγάινο αξηζκόο εξσηεκάησλ γηα παξνρή ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ λα 

θαηαηίζεηαη ζηελ ΓΓΝ [8]. ε πξόζθαηε κειέηε γηα ηα έηε 1974 έσο 2019, βξέζεθε 

όηη ζε ζύλνιν 1220 θαθέισλ πνπ αθνξνύζαλ δεηήκαηα ηνπ γξαθείνπ δνπιεηώλ, 

πνζνζηό 29,18% (356 εξσηήκαηα από ηα 1220) αθνξνύζαλ ηελ παξνρή γεληθώλ 

πιεξνθνξηώλ όπσο ν αξηζκόο ηνπ ζρεηηθνύ ΦΔΚ ή πιεξνθνξίεο αλαθεξόκελεο ζε 

απηά ηα ΦΔΚ [8]. Δδώ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε θύζε ησλ εξσηεκάησλ απηώλ είλαη 

ηέηνηα, πνπ κπνξεί λα ππνηεζεί κε αζθάιεηα όηη ν αξηζκόο αλεπίζεκσλ ηέηνησλ 

εξσηεκάησλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο [8].  

 

ηελ παξνύζα κειέηε, επηρεηξείηαη κηα απνζεζαύξηζε ησλ ζρεηηθώλ ΦΔΚ γηα ην 

ύζηεκα Μεηαθνξάο Κξήηεο, όπσο απηά αλεπξέζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ 

Σππνγξαθείνπ κε ηελ βνήζεηα ζρεηηθώλ αλαθνξώλ από άιια έγγξαθα ζηα αξρεία ηεο 

ΓΓΝ αιιά θαη κε εθηεηακέλε αλαδήηεζε, ζηα όξηα ηνπ δπλαηνύ, ζηα πεξηερόκελα 

ηνπ αξρείνπ ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ. 

 

2. ΒΑΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΑ ΦΔΚ 

 

Αξρηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην ύζηεκα Μεηαθνξάο Κξήηεο ζήκεξα ιεηηνπξγεί 

ζηα 150 kV αιιά θαηά ηα πξώηα ηνπ βήκαηα ιεηηνπξγνύζε ζηα 66 kV. Παξόηη 

ζήκεξα δελ ππάξρνπλ ελεξγείο ΓΜ 66 kV, ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηα (απαιινηξησκέλα 

εδαθνηεκάρηα θαη δώλεο δνπιείαο) ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη [8].  

 

Γεληθά, ζηα ΦΔΚ θήξπμεο ηεο απαιινηξίσζεο αλαθέξνληαη ηα απαιινηξησκέλα 

εδαθνηεκάρηαέδξαζεο γηα ηνπο θνξείο ζηήξημεο, ην πιάηνο ηεο δώλεο δνπιείαο, ν 

ηύπνο ηεο δώλεο δνπιείαο, ηα παξερόκελα δηθαηώκαηα θαη πεξηνξηζκνί αλά ηύπν 

δνπιείαο, ην εκβαδόλ ησλ ζρεηηθώλ επηθαλεηώλ θαζώο θαη νη ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο. 

παληόηεξα κπνξεί λα αλαθέξνληαη πην ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο όπσο νη 

νλνκαζίεο ησλ θνξέσλ ζηήξημεο ή ηα πξόζσπα πνπ εγείξνπλ απαηηήζεηο (Δηθόλα 3) ή 

ηα επηηξεπόκελα ύςε δόκεζεο από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (Δηθόλα 4).  

Πξνθαλώο ν θαζνξηζκόο ησλ πςώλ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο είλαη ινγηθή 

γεληθώο επηθίλδπλε θαη ιαλζαζκέλε θαζώο ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο κεηαβάιιεηαη 

κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ θαη σο εθ ηνύηνπ νξζά ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΦΔΚ 

αλαθέξεη ειάρηζηε επηηξεπηή απόζηαζε από ηνπο αγσγνύο ππό ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη αλέκνπ.  
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Δηθόλα 3: Απόζπαζκα από ην ΦΔΚ 368/Γ/26.05.1999 όπνπ αλαθέξνληαη ηα άηνκα 

πνπ πξνβάιινπλ δηθαηώκαηα θπξηόηεηαο ελώ δεμηά αλαθέξνληαη ξεηώο νη αξηζκνί 

ησλ πύξγσλ θαη ε νλνκαζία ηεο ΓΜ «Ζξάθιεην ΗΗ-Ηεξάπεηξα» (ε νπνία νλνκαζία δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνηέ ζηελ πξάμε). 

 

 
 

 
 

Δηθόλα 4: Απνζπάζκαηα από ην ΦΔΚ 2/Γ/14.01.1970 όπνπ θαζνξίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ύςε δόκεζεο από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο  

 

  

εκεηώλεηαη όηη ην εκβαδόλ ησλ εδαθνηεκαρίσλ έδξαζεο ησλ θνξέσλ ζηήξημεο 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ θνξέα. ε όηη αθνξά ην πιάηνο ηεο δώλεο δνπιείαο 

ηζρύνπλ γεληθά ηα αθόινπζα: γηα ΓΜ 150 kV: 40 κέηξα όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη 

κεηαιιηθνί ππιώλεο/πύξγνη θαη 25 όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαιιηθνί ηζηνί, ελώ γηα 

ΓΜ 66 kV: από 20 έσο 25 κέηξα όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη μύιηλνη θνξείο ζηήξημεο θαη 

40 κέηξα όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαιιηθνί ππιώλεο/πύξγνη [8]. Δληόο ηεο δώλεο 

δνπιείαο παξέρεηαη ην δηθαίσκα δηέιεπζεο θαη εξγαζίαο ζηελ ΓΔΖ (ή ζε νξηδόκελε 

από απηή πξόζσπα) θαη απαγνξεύεηαη ε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θαη ε δηελέξγεηα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ θίλδπλν γηα ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

ΓΜ.  

 

ε όηη αθνξά ηελ δόκεζε, δηαθξίλνληαη δύν δηαθνξεηηθνί ηύπνη δνπιείαο. Ο πξώηνο 

επηηξέπεη ηελ δόκεζε εληόο ηεο δώλεο δνπιείαο κέρξη ζπγθεθξηκέλεο πςνκεηξηθήο 

απόζηαζεο από ηνπο αγσγνύο ππό ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη αλέκνπ 

θαη εθόζνλ ην είδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δελ επηθέξεη θηλδύλνπο γηα ηελ ΓΜ. 

Αληίζεηα, ν δεύηεξνο απαγνξεύεη θάζε είδνπο δόκεζε εληόο ηεο δώλεο δνπιείαο. Σα 

ΦΔΚ δελ πεξηέρνπλ πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο (ράξηεο, νλόκαηα θεξόκελσλ σο 

ηδηνθηεηώλ θιπ), πέξα από ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (Δηθόλα 3), αιιά παξαπέκπνπλ ζε 

αληίζηνηρα Κηεκαηνινγηθά Γηαγξάκκαηα. Δδώ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη λεόηεξα ΦΔΚ 

κπνξεί λα αλαθαινύλ κεξηθώο ή νιηθώο ηα νξηδόκελα ζε παιαηόηεξα ΦΔΚ (Δηθόλα 5) 

ελώ αλαβαζκίζεηο ΓΜ ζπλνδεύνληαη από λέα ΦΔΚ εθόζνλ ε αλαβάζκηζε απαηηεί 

πξόζζεηεο απαιινηξηώζεηο (Δηθόλα 6).  
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Δηθόλα 5: Απόζπαζκα από ην ΦΔΚ 30/Γ/11.02.1969 όπνπ ππάξρεη αλάθιεζε 

παιαηόηεξσλ απαιινηξηώζεσλ. 

 

 

 
 

Δηθόλα 6: Απόζπαζκα από ην ΦΔΚ 247/ΑΑΠ/20.10.2017 γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ππάξρνπζαο ΓΜ 

 

Σα ΦΔΚ απνδεκίσζεο απιά θνηλνπνηνύλ ηελ εηδνπνίεζε όηη ε ΓΔΖ θαηέζεζε ην 

ζρεηηθό πνζό (όπσο απηό έρεη θαζνξηζηεί από δηθαζηηθή απόθαζε) ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ. Γελ αλαθέξεηαη ζηα ΦΔΚ απηά ν νλνκαζηηθόο 

θαηάινγνο ή ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο αλά ηδηνθηεζία. Έλα ΦΔΚ απνδεκίσζεο 

κπνξεί λα αθνξά πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ΦΔΚ απαιινηξίσζεο ή λα απνδεκηώλεη 

κέξνο από ηηο απαιινηξησκέλεο εθηάζεηο ελόο θαη κόλν ΦΔΚ απαιινηξίσζεο.  

 

3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΡΖΣΖ – ΟΝΟΜΑΣΟΓΟΗΑ ΓΜ 

 

Σν ύζηεκα Μεηαθνξάο Κξήηεο απνηειείηαη από 20 Τπνζηαζκνύο (Τ) Τςειήο 

Σάζεο (3 ηαζκνύο Αλύςσζεο θαη 17 ηαζκνύο Τπνβηβαζκνύ) θαζώο θαη ΓΜ 

Απινύ (Μνλνύ) θαη Γηπινύ Κπθιώκαηνο κε ζπλνιηθό κήθνο πνπ μεπεξλά ηα 580 ρικ 

[8, 11-12]. Οη νλνκαζίεο ησλ ΓΜ  πξνθύπηνπλ ζπλήζσο από ηηο νλνκαζίεο ησλ Τ 

πνπ ζπλδένληαη ζηα άθξα ηνπο (θαηά ηε δηαδξνκή ηνπο κπνξεί λα δηαζπλδένπλ θαη 

πεξηζζόηεξνπο Τ). Παξόια απηά, ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ κηα ΓΜ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαζπλδέζεη έλαλ λέν ζηαζκό κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα 

(δειαδή κε πξνϋπάξρνπζεο ΓΜ) νπόηε είζηζηαη ε ΓΜ απηή λα αλαθέξεηαη ζην ΦΔΚ 

κε ζύλζεηε νλνκαζία (Δηθόλα 7). Πξνθαλώο, θάζε λέν θνκκάηη, όζν κηθξό θαη λα 

είλαη, ζπλνδεύεηαη από ηα δηθά ηνπ ΦΔΚ θαη ζπλήζσο από απηόλνκεο νλνκαζίεο 

(Δηθόλα 8). Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζπρλά νη νλνκαζίεο ζηα δηάθνξα ΦΔΚ 

δηαθέξνπλ από απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πξάμε (Δηθόλεο 7 θαη 8) ελώ δελ 

ππάξρεη ζπλέπεηα ζην πσο ηα ίδηα ηνπσλύκηα αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά ΦΔΚ (π.ρ. 

Δηθόλα 7 θαη 9). 
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Δηθόλα 7: Απόζπαζκα από ην ΦΔΚ 98/Γ/9.2.1991 κε ρξήζε ηνπ «Αζεξηλόιαθθνο» 

αληί ηνπ «Αζεξηλόιαθνο» θαη ζύλζεηε νλνκαζία ΓΜ (αληί ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ 

ζηελ πξάμε «Αζεξηλόιαθνο-Ηεξάπεηξα»). 

 

 

  

 
Δηθόλα 8: Απόζπαζκα από ην ΦΔΚ 220/Γ/12.03.2003 κε ρξήζε ηνπ «Τ/ 

ΠΡΑΗΣΟΡΗΑ» αληί ησλ «Πξαηησξίσλ» θαη «Πξαηηώξηα» θαη απηόλνκε νλνκαζία 

ΓΜ γηα ηνπο ηξεηο πύξγνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηαζύλδεζε ηνπ Τ 

Πξαηησξίσλ (ζηελ πξάμε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα αληηκεησπίδεηαη ζαλ ηκήκα ηεο ΓΜ 

«Μνίξεο-Ηεξάπεηξα»). 

 

 
 

Δηθόλα 9: Απόζπαζκα από ην ΦΔΚ 993/Γ/2.11.2004 όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην 

«Αζεξηλόιαθνο» αληί ηνπ «Αζεξηλόιαθθνο» πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ΦΔΚ 98/Γ/9.2.1991 

 

Σν ύζηεκα Μεηαθνξάο Κξήηεο απεηθνλίδεηαη ζπλνιηθά ζηελ Δηθόλα 10 ελώ 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ πζηήκαηνο ζε Γπηηθή, Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Κξήηε 

απεηθνλίδνληαη ζηηο Δηθόλεο 11-13 καδί κε ηηο νλνκαζίεο ησλ Τ. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί επίζεο όηη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο πόιεσο ηνπ Ζξαθιείνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα ηξεηο Τ ΤΣ (Ζξάθιεην Η, Ζξάθιεην ΗΗ θαη Ζξάθιεην ΗΗΗ) θαη ζπλεπώο νη 

αληίζηνηρεο νλνκαζίεο ησλ ΓΜ ππνδειώλνπλ ηελ δηαζύλδεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Τπνζηαζκνύ (π.ρ. ε ΓΜ Ληλνπεξάκαηα-Ζξάθιεην ΗΗ ππνδειώλεη ηελ δηαζύλδεζε ηνπ 

Τ Ληλνπεξακάησλ κε ηνλ Τ Ζξάθιεην ΗΗ). ηα παιαηόηεξα ΦΔΚ ε παξαπάλσ 

αξίζκεζε κπνξεί λα κελ πθίζηαηαη γηα πξνθαλείο ιόγνπο (ύπαξμε κόλν ελόο Τ ζην 

Ζξάθιεην).  

Αληίζεηα, ε ρξήζε ηνπ «Η» θαη «ΗΗ» ζηηο ΓΜ πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ Τ Υαλίσλ 

ππνδειώλεη δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο πνπ θαηαιήγνπλ ακθόηεξεο ζηνλ ίδην Τ (ηνλ 

Τ Υαληώλ). Ζ ΓΜ Ληλνπεξάκαηα-Υαληά Η δηέξρεηαη από ηνπο Τ Ρεζύκλνπ θαη 
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Δπιηγηάο θαη βξίζθεηαη βνξεηόηεξα ηεο ΓΜ Ληλνπεξάκαηα-Υαληά ΗΗ ε νπνία δηέξρεηαη 

από ηνλ Τ Βξπζώλ. Οη δύν απηέο ΓΜ έρνπλ ζρεδόλ παξάιιειε όδεπζε θαη 

βξίζθνληαη ζε κηθξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Δηδηθή αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηελ 

ΓΜ Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα, θαζώο ζην κεγαιύηεξν κήθνο ηεο απηή απνηειείηαη 

από κηα παιαηόηεξε ΓΜ πνπ ζπλέδεε ηνλ Τ Ζξάθιεην Η (ηόηε αλαθεξόκελν απιά σο 

Τ Ζξάθιεην) κε ηνλ Τ Παρεηάο Άκκνπ θαη ιεηηνπξγνύζε ζηα 66 kV. Σν κέξνο πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζηελ ΓΜ Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα αλαβαζκίζηεθε ώζηε λα ιεηηνπξγεί 

ζηα 150 kV ελώ παξάιιεια θαηαζθεπάζηεθαλ δύν λέα ηκήκαηα ζηα άθξα ηεο ΓΜ 

απηήο ώζηε λα ζπλδεζνύλ ζηα άθξα ηεο νη ζηαζκνί Ληλνπεξακάησλ θαη Ηεξάπεηξαο 

αληί ησλ Τ Ζξαθιείνπ θαη Παρεηάο Άκκνπ (Δηθόλεο 12 θαη 13). 

 

 
 

Δηθόλα 10: Σν ύζηεκα Μεηαθνξάο Κξήηεο, Με ηεηξάγσλν ζεκεηώλνληαη νη ζηαζκνί 

αλύςσζεο ελώ κε ηξίγσλα νη ζηαζκνί ππνβηβαζκνύ. Με ιεπθό ρξώκα ν Τ Παρεηάο 

Άκκνπ πνπ βξίζθεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. (Πεγή: Google Earth, Map Data: Data SIO, 

NOAA, U. S. Navy, NGA, GEBCO, Image Landsat / Copernicus) 

 

 
 

Δηθόλα 11: Σν ύζηεκα Μεηαθνξάο ζηελ Γπηηθή Κξήηε: Λεπηνκέξεηα (Πεγή: 

Google Earth, Map Data: Data SIO, NOAA, U. S. Navy, NGA, GEBCO) 
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Δηθόλα 12: Σν ύζηεκα Μεηαθνξάο ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε: Λεπηνκέξεηα. Με 

θίηξηλν ρξώκα ην κέξνο ηεο ΓΜ Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο πνπ βξίζθεηαη εθηόο 

ιεηηνπξγίαο (Πεγή: GoogleEarth, MapData: DataSIO, NOAA, U. S. Navy, NGA, 

GEBCO, Image (c) 2020 CNES / Airbus) 

 

 
 

Δηθόλα 13: Σν ύζηεκα Μεηαθνξάο ζηελ Κεληξηθή Κξήηε: Λεπηνκέξεηα. Με θίηξηλν 

ρξώκα ην κέξνο ηεο ΓΜ Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο πνπ βξίζθεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο 

(Πεγή: Google Earth, Map Data: Data SIO, NOAA, U. S. Navy, NGA, GEBCO) 

 

4. ΦΔΚ ΚΑΗ ΓΡΑΜΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΡΖΣΖ 

 

ε όηη αθνξά ηηο ΓΜ 66 kV, δεδνκέλνπ όηη απηέο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ ελώ ζην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο έρνπλ απνμεισζεί, αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά ν παξαθάησ 

θαηάινγνο ΦΔΚ:  88/Γ/19.07.1962, 165/Γ/15.12.1962, 23/Γ/13.02.1965, 33/Γ/4.3.1966, 

81/Γ/20.05.1966, 19/Γ/25.02.1967, 49/Γ/12.03.1968,  81/Γ/9.5.1968, 232/Γ/7.10.1971, 
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271/Γ/18.11.1971, 63/Γ/5.3.1973 θαη 79/Γ/21.3.1973. Αληίζεηα ην βάξνο ηεο αλάιπζεο 

δίλεηαη ζηηο ΓΜ 150 kV νη νπνίεο είλαη θαη νη κόλεο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζε 

ιεηηνπξγία. ηνλ Πίλαθα 1 παξαηίζεληαη ηα ΦΔΚ, ν ηύπνο ηνπο 

(απαιινηξίσζε/απνδεκίσζε) θαζώο θαη ην ζρεηηδόκελν κε απηά Κηεκαηνινγηθό 

Γηάγξακκα (ΚΓ) ή άιιν ΦΔΚ. Όπνπ αλαθέξεηαη επηπιένλ αξίζκεζε απηή αθνξά θνξέα 

ζηήξημεο. εκεηώλεηαη αθόκα όηη ε νλνκαζία ησλ ΓΜ αθνξά ηελ ησξηλή θαηάζηαζε 

πξνο δηεπθόιπλζε ηεο θαηαλόεζεο. Δπηπξνζζέησο ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα ΦΔΚ όπνπ 

απιά ηξνπνπνηείηαη ην πεξηερόκελν ηεο δώλεο δνπιείαο πνπ είρε νξηζηεί κε πξνεγνύκελν 

ΦΔΚ (Δηθόλα 14) αιιά θαη δύν ΦΔΚ πνπ αθνξνύλ αλαβαζκίζεηο θαη θαηαζθεπέο πνπ 

είηε δελ έρνπλ νινθιεξσζεί (247/ΑΑΠ/20.10.2017) είηε δελ έρνπλ μεθηλήζεη αθόκα 

(241/ΑΑΠ/30.07.2014).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη έρεη αλεπξεζεί αθόκα θαη ηππνγξαθηθό ιάζνο ζε αξηζκό 

ΦΔΚ πνπ αλαθέξεη άιιν ΦΔΚ (Δηθόλα 15). Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ππάξρνπλ 

πεξηπηώζεηο πνπ δεκνζηεύνληαη δηαθνξεηηθά ΦΔΚ απαιινηξίσζεο αλά λνκό όηαλ κηα 

ΓΜ δηέξρεηαη από δηαθνξεηηθνύο λνκνύο (π.ρ.  17/Γ/17.1.1976 θαη 20/Γ/23.1.1976). 

 

 
 

Δηθόλα 14: Απόζπαζκα από ην ΦΔΚ 115/Γ/10.6.1969 κε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο δνπιείαο πνπ ζπζηάζεθε κε ην ΦΔΚ 49/Γ/12.3.1968. 

 

 

 
 

Δηθόλα 15: Απόζπαζκα από ην ΦΔΚ 1142/Γ/20.10.2005 όπνπ αλαθέξεηαη 

ιαλζαζκέλα ην ΦΔΚ Γ' 933/2004 αληί ηνπ νξζνύ ΦΔΚ Γ' 993/2004. 
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Πίνακας 1: Γραμμές Μεταυοράς 150 kV στην Κρήτη και στετικά ΦΔΚ 

ΓΜ ΦΔΚ ΣΤΠΟ ΥΔΣΗΚΟ 

Αζεξηλόιαθνο-Ηεξάπεηξα  98/Γ/09.02.2001 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 61805/05.2000/1-6 

Αζεξηλόιαθνο-Ηεξάπεηξα  272/Γ/24.03.2003 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  98/Γ/09.02.2001 

Αζεξηλόιαθνο-εηεία   993/Γ/2.11.2004 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 61837/01.2004/1-4 

Αζεξηλόιαθνο-εηεία   1142/Γ/20.10.2005 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

 933/Γ/2.11.2004  

(ηππνγξαθηθό ιάζνο αληί 

ηνπ νξζνύ 993) 

Ληλνπεξάκαηα-Ζξάθιεην ΗΗ   102/Γ/18.04.1974 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 31838/Γ/06.1973/1-3 

Ληλνπεξάκαηα-Ζξάθιεην ΗΗ    277/Γ/28.11.1974 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  102/Γ/18.04.1974 

Ληλνπεξάκαηα-Ζξάθιεην ΗΗ θαη  

Ζξάθιεην ΗΗ-Ηεξάπεηξα (λέα είζνδνο Τ Ζξάθιεην ΗΗ) 
368/Γ/26.05.1999 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ 

ΚΓ 61497/03.1978/1 

ΚΓ 31838/06.1973/3Α 

Ληλνπεξάκαηα-Ζξάθιεην ΗΗ θαη  

Ζξάθιεην ΗΗ-Ηεξάπεηξα (λέα είζνδνο Τ Ζξάθιεην ΗΗ) 
887/Γ/15.12.2000 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  368/Γ/26.05.1999 

Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο (Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα) 49/Γ/12.3.1968 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 31116/1967/1-11 

Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο (επέθηαζε Τ Παρεηάο Άκκνπ) 113/Γ/3.7.1968 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 26520/14.11.63 

Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο (Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα) 177/Γ/25.9.1968 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 
 113/Γ/3.7.1968 θαη 

49/Γ/12.3.1968  

Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο (Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα) 212/Γ/9.11.1968 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  49/Γ/12.3.1968 

Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο (Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα) 

(παξαι.) 
30/Γ/11.2.1969 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 31116/1968/8Α 

Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο (Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα) 

(παξαι.) 
247/Γ/24.12.1969 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  30/Γ/11.2.1969 

Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο (Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα)  

(ρ.ζ. 28+999-29+857) 
115/Γ/10.06.1969 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ  49/Γ/12.3.1968 

Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο (Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα) 2/Γ/14.1.1970 
ΚΑΘΟΡΗΜΟ 

ΤΦΟΤ 

ΚΓ 31116/1967/1 θαη 

 49/Γ/12.3.1968 

Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο (Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα) 31/Γ/21.02.1970 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  115/Γ/10.06.1969 
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Ζξάθιεην-ΠαρεηάΆκκνο (112-117)   154/Γ/20.7.1970 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 3116/1970/6Α 

Ζξάθιεην-ΠαρεηάΆκκνο (112-117)   7/Γ/18.1.1971 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  154/Γ/20.7.1970 

Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο (Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα)  

(170-Τ Ηεξάπεηξαο) 
91/Γ/29.3.1976 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 52124/08.1975/1-3 

ΓΜ ΦΔΚ ΣΤΠΟ ΥΔΣΗΚΟ 

Ζξάθιεην-Παρεηά Άκκνο (Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα) 373/Γ/10.11.1976 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  91/Γ/29.3.1976 

Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα (1-28 έσο Ζξάθιεην-Παρεηά 

Άκκνο 9) 
393/Γ/22.11.1976 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 31116/05.1976/1Α-2Α1 

Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα (1-28 έσο Ζξάθιεην-Παρεηά 

Άκκνο 9) 
449/Γ/15.11.1977 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  393/Γ/22.11.1976 

Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα (είζνδνο Τ Αγίνπ Νηθνιάνπ) 56/Γ/18.2.1978 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 31116/06.1976/9Α 

Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα (είζνδνο Τ ηαιίδαο) 244/Γ/24.5.1978 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 31116/06.1976/5Α 

Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα (είζνδνο Τ Αγίνπ Νηθνιάνπ) 637/Γ/02.12.1978 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  56/Γ/18.2.1978 

Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα (είζνδνο Τ ηαιίδαο) 187/Γ/24.03.1979 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  244/Γ/24.5.1978 

Ληλνπεξάκαηα-Ηεξάπεηξα (5Ν, 6Ν, 7Ν, 8Ν, 9Ν, 10Ν) 1265/Γ/23.11.2005 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 31116/03.2005/Φ1Α 

Ληλνπεξάκαηα-Μνίξεο   233/Γ/7.10.1971 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 31553/1971/1-6 θαη 5Α 

Ληλνπεξάκαηα-Μνίξεο   80/Γ/26.3.1974 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  233/Γ/7.10.1971 

Ληλνπεξάκαηα-Υαληά   162/Γ/28.7.1970 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ 
ΚΓ 31462/1970/1-8, 8Α, 9-

14 

Ληλνπεξάκαηα-Υαληά   77/Γ/7.4.1971 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 31462/03.11.1970/1Α 

Ληλνπεξάκαηα-Υαληά   105/Γ/17.5.1971 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  162/Γ/28.7.1970 

Ληλνπεξάκαηα-Υαληά   145/Γ/1.7.1971 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  162/Γ/28.7.1970 

Ληλνπεξάκαηα-Υαληά   198/Γ/25.8.1971 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  162/Γ/28.7.1970 

Ληλνπεξάκαηα-Υαληά   238/Γ/27.9.1972 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  77/Γ/7.4.1971 

Ληλνπεξάκαηα-Υαληά (ηξνθνδόηεζε Τ Ρεζύκλνπ) 290/Γ/22.9.1976 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ 
ΚΓ 36262/1972  

(5ε αλα. 03.01.1976) 

Ληλνπεξάκαηα-Υαληά (ηξνθνδόηεζε Τ Ρεζύκλνπ) 248/Γ/20.7.1977 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  290/Γ/22.9.1976 
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Ληλνπεξάκαηα-Υαληά ΗΗ θαη Ληλνπεξάκαηα-Μνίξεο (λέα 

έμνδνο Τ Ληλνπεξακάησλ) θαη Υαληά-Καζηέιη (λέα έμνδνο 

Τ Υαλίσλ) 

586/Γ/7.11.1984 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ 

ΚΓ 31543/06.1984/1Α 

ΚΓ 52770/06.1984/1-24 

ΚΓ 31553/06.1984/1Α 

Ληλνπεξάκαηα-Υαληά ΗΗ   680/Γ/21.8.1986 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  586/Γ/7.11.1984 

Ληλνπεξάκαηα-Υαληά ΗΗ θαη  

Υαληά-Καζηέιη (λέα έμνδνο Τ Υαλίσλ) 
619/Γ/25.07.86 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  586/Γ/7.11.1984 

Ληλνπεξάκαηα-Υαληά ΗΗ θαη  

Ληλνπεξάκαηα-Μνίξεο (λέα έμνδνο Τ Ληλνπεξακάησλ) 
835/Γ/16.09.1986 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  586/Γ/7.11.1984 

ΓΜ ΦΔΚ ΣΤΠΟ ΥΔΣΗΚΟ 

Μνίξεο-Ηεξάπεηξα   17/Γ/17.1.1976 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 52096/1975/1-9, 3Α, 8Α 

Μνίξεο-Ηεξάπεηξα   20/Γ/23.1.1976 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 52096/1975/10-13 

Μνίξεο-Ηεξάπεηξα   360/Γ/5.11.1976 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  20/Γ/23.1.1976 

Μνίξεο-Ηεξάπεηξα   425/Γ/23.12.1976 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  17/Γ/17.1.1976 

Μνίξεο-Ηεξάπεηξα   220/Γ/12.03.2003 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 61827/09.2001/1-1 

Μνίξεο-Ηεξάπεηξα 

(ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ) 
247/ΑΑΠ/20.10.2017 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ (ΓΔΝ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ ΚΓ) 

Ρέζπκλν-πήιη  86/Γ/6.2.2004 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ 61889/Γ/03.2003/1-5 

Ρέζπκλν-πήιη  140/ΑΑΠ/19.4.2007 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  86/Γ/6.2.2004 

Υαληά-Καζηέιη   230/Γ/14.9.1972 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 31543/05.1972/1-5 

Υαληά-Καζηέιη   113/Γ/19.4.1973 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  230/Γ/14.9.1972 

Υαληά-Καζηέιη   253/Γ/22.10.1974 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  230/Γ/14.9.1972 

Ηεξάπεηξα-εηεία  98/Γ/01.04.1976 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ ΚΓ 52115/1975/1-7 

Ηεξάπεηξα-εηεία  161/Γ/23.05.1977 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  98/Γ/01.04.1976 

Ηεξάπεηξα-εηεία  6/Γ/16.01.1978 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  98/Γ/01.04.1976 

Αζεξηλόιαθνο-Ηεξάπεηξα (παξαιιαγή) θαη Αζεξηλόιαθνο-

Ηεξάπεηξα ΗΗ 

(ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΑΡΥΗΔΗ) 

241/ΑΑΠ/30.07.2014 ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ 
ΚΓ 62349/1-10  

θαη 61805/2Α, 3Α, 5Α, 6Α 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηελ παξνύζα εξγαζία επηρεηξείηαη κηα ζπλεθηηθή παξάζεζε ησλ ΦΔΚ απαιινηξίσζεο, 

ζύζηαζεο ελαέξηαο δνπιείαο δηέιεπζεο θαη εηδνπνίεζεο παξαθαηάζεζεο απνδεκίσζεο 

γηα ηηο ΓΜ ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Κξήηεο. Σα ζρεηηθά ζηνηρεία έρνπλ αληιεζεί 

από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ ελώ γηα ηελ αλεύξεζή ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαθνξέο θαη ελδείμεηο από ινηπά έγγξαθα ηνπ αξρείνπ ηεο αξκόδηαο 

ππεξεζίαο (ΓΓΝ/ΓΔΓΓΖΔ) αιιά θαη γεληθεπκέλε αλαδήηεζε, ζηα όξηα ηνπ δπλαηνύ, 

εληόο ηνπ αξρείνπ ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, δεδνκέλεο ηεο 

ειηθίαο ησλ ζρεηηθώλ ΦΔΚ, ε πιεηνςεθία ηνπο δελ έρεη ςεθηνπνηεζεί σο θείκελα (κε 

ελεξγνπνηεκέλε δειαδή ηελ δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο θεηκέλνπ) αιιά σο εηθόλεο (πάληα 

ζε pdf κνξθή). Δπηπξνζζέησο, αθόκα θαη ζε πην πξόζθαηα ΦΔΚ, ηόζν ε γιώζζα όζν 

θαη νη νλνκαζίεο ησλ ηνπσλπκίσλ παξνπζηάδνπλ κεηαβνιέο.  

πλεπώο, ε αλεύξεζε ηνπο από ελδηαθεξόκελνπο ηδηώηεο ή επαγγεικαηίεο ήηαλ ζρεδόλ 

αδύλαηε, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζεκαληηθόο όγθνο εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλα ΦΔΚ ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηά αλαθέξνπλ. ε κηα πξόζθαηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πεξηερόκελσλ ησλ θαθέισλ ηνπ γξαθείνπ δνπιεηώλ ζην αξρείν 

ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο γηα ηα έηε 1974 έσο 2019, βξέζεθε όηη ζρεδόλ έλαο ζηνπο ηξεηο 

αθνξνύζε εξσηήκαηα γηα βαζηθέο πιεξνθνξίεο όπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζρεηηθά ΦΔΚ.  

Ζ παξνύζα εξγαζία επειπηζηεί λα θαιύςεη ζε κεγάιν βαζκό ην θελό απηό παξαζέηνληαο 

όρη κόλν ηα ζρεηηθά ΦΔΚ αιιά θαη ηελ όδεπζε ησλ ΓΜ επί γεσγξαθηθνύ ππνβάζξνπ 

θαζώο θαη νξηζκέλεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ν παξαπάλσ θαηάινγνο ΦΔΚ δελ είλαη εμαληιεηηθόο, 

πιελ όκσο θαιύπηεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ην ζέκα. 
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