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Ηλεκτρική διασύνδεση Νησιών – Γιατί ?

Ασφάλεια εφοδιασμού - Επάρκεια

Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και συναφούς περιβαλλοντικού κόστους

Μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο

Αξιοποίηση του αιολικού, ηλιακού και άλλου δυναμικού ΑΠΕ των νησιών

Μειωμένες χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΥΚΩ) σε όλους τους καταναλωτές

Μειωμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πιο αποδοτική παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος

Μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νησιά λόγω της κατάργησης

των πετρελαϊκών σταθμών

Αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία των ηλεκτρικού δικτύων των ΜΔΝ με σημαντικά οφέλη για τις

τοπικές κοινωνίες (γενική οικονομική δραστηριότητα, τουρισμός κλπ.)
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Ηλεκτρική διασύνδεση Νησιών – Η μεγάλη εικόνα

◼ Ο ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο 
του ΔΠΑ συμπεριέλαβε 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
ανάπτυξης νησιωτικών 
διασυνδέσεων που 
περιλαμβάνει:

➢ Κρήτη

➢ Κυκλάδες

➢ Δωδεκάνησα

➢ Βορειοανατολικό
Αιγαίο



4

Ηλεκτρική Διασύνδεση Νησιών – Κριτήρια Σχεδίασης

1. Δικτυοκεντρική προσέγγιση των νησιωτικών
διασυνδέσεων του συνόλου των ΜΔΝ
➢ Επιχειρείται η «από κοινού» αντιμετώπιση των νησιωτικών

διασυνδέσεων του Αιγαίου στο σύνολο τους σε αντίθεση με τη διακριτή
μελέτη ανά σύμπλεγμα νησιών (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα,
Β. Αιγαίο)

2. Δημιουργία «ενιαίου» ηλεκτρικού χώρου νησιωτικών
διασυνδέσεων
➢ Επιχειρείται η διασύνδεση των συμπλεγμάτων εκτός από το ΕΣΜΗΕ και

μεταξύ τους

3. Αξιόπιστα σχήματα λειτουργίας
➢ Επιδιώκεται η βέλτιστη εκμετάλλευση των έργων διασύνδεσης για την

αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος επί των
νησιών

4. Εξασφάλιση επεκτασιμότητας και διαλειτουργικότητας
➢ Επιδιώκεται η εξασφάλιση της δυνατότητας μελλοντικών επεκτάσεων

χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένα έργα και υψηλά κόστη
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Ηλεκτρική Διασύνδεση Νησιών – Κριτήρια Σχεδίασης

5. Μείωση κινδύνου διακοπών ηλεκτροδότησης σε συνθήκες
διαταραχών
➢ Επιδιώκεται η εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας σε συνθήκες

κρίσιμων διαταραχών

6. Οικονομικότητα και όφελος των διασυνδέσεων
➢ Επιδιώκεται η βέλτιστη εκμετάλλευση των κοστοβόρων έργων

διασύνδεσης και η διατήρηση της οικονομικότητας με διεξοδική
διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων και αξιολόγηση όλων των
διαθέσιμων τεχνολογιών

7. Περιθώρια ανάπτυξης νέων μονάδων ΑΠΕ
➢ Επιδιώκεται η εξασφάλιση σημαντικών περιθωρίων για ανάπτυξη νέων

μονάδων ΑΠΕ στα νησιά που διασυνδέονται
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Διασύνδεση Νησιών – Ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα



7

Διασύνδεση Νησιών – Ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα

◼ Συνολικός Προϋπολογισμός 4,5 δισ. Ευρώ



AC XLPE cables 150 kV ~400 km

➢ Λαύριο – Σύρος

➢ Σύρος - Τήνος

➢ Σύρος - Πάρος

➢ Σύρος - Μύκονος

➢ Μύκονος – Ναξος

➢ Λειβάδι – Άνδρος & Άνδρος - Τήνος

4 GIS Substations 

➢ Σύρος

➢ Πάρος

➢ Μύκονος

➢ Νάξος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

o Κόστος: 440 M€

o Αδιάλειπτη λειτουργία 
από το Φεβρ. 2018

o Έγκαιρη ολοκλήρωση 
Γ’ φάσης σε συνθήκες 
πανδημίας 

Ταυτότητα έργου

Διασύνδεση Κυκλάδων (Φάσεις Α, Β & Γ)
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Tinos

Naxos

Mykonos

◼Thira

Milos

Serifos

Folegandros

Paros

Lavrio

SyrosAC XLPE cables 150 kV ̴ 340 km

➢ Νάξος - Σαντορίνη

➢ Σαντορίνη - Φολέγανδρος

➢ Φολέγανδρο - Μήλος

➢ Μήλος - Σέριφος

➢ Λαύριο - Σέριφος

4 GIS Substations 

➢ Σαντορίνη

➢ Φολέγανδρος

➢ Μήλος

➢ Σέριφος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

o Κόστος: 390 M€

o Ένταξη: 2023-2024

Ταυτότητα έργου

Διασύνδεση Κυκλάδων (Φάση Δ)
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Φάση A: Πελοπόννησος – Κρήτη

HVAC 2x200 MVA

◼ Έργο σε φάση ολοκλήρωσης

◼ Μεγαλύτερη καλωδιακή διασύνδεση παγκόσμια 
(~174 km)

◼ Εγκατάσταση 3πολικού XLPE καλωδίου σε 
μεγαλύτερο βάθος παγκόσμια (~1000 m)

◼ Σημαντικές καινοτομίες για τη βελτίωση του 
σχεδιασμού καλωδίων (ελαφρύτερα -
ισχυρότερα καλώδια)

Φάση B: Αττική – Κρήτη

HVDC 2x500 MW

◼ Ολοκλήρωση 2023

◼ Τεχνολογία μετατροπέων VSC – MMC σε
διπολική διαμόρφωση για διασύνδεση ασθενούς
συστήματος

◼ Μέγιστο βάθος ̴ 1250 m

◼ Μήκος καλωδίων 2 x 380 km

◼ Πρόκληση η συνλλειτουργία διασυνδέσεων DC
& AC χωρίς συμβατικές μονάδες σε μόνιμη
λειτουργία στο νησί

Διασύνδεση της Κρήτης



DC

AC
150 kV

AC
150 kV

◼ Σύνδεσμος ΣΡ ΚΥΤ Κορίνθου – Κω
2x450 MW μήκους 380 km

◼ Διασυνδέσεις ΕΡ 150 kV 250 MVA
❑ Κω – Ρόδος (x3)
❑ Ρόδος – Κάρπαθoς
❑ ΚΥΤ Ν. Σάντα – Λήμνος
❑ Λήμνος – Λέσβος
❑ ΚΥΤ Αλιβερίου – Σκύρος
❑ Σκύρος – Λέσβος
❑ Λέσβος – Χίος
❑ Χίος – Σάμος
❑ Σάμος – Κως

◼ Εγκατάσταση Phase shifter στο ΚΥΤ
Ν. Σάντας

◼ STATCOM σε Λέσβο και Σορωνή

◼ Επτά (7) νέοι GIS Υ/Σ 150 kV/MT
επί των νησιών

Διασύνδεση Δωδεκανήσων – Βορείου Αιγαίου



Έργα διασυνδέσεων στο Ιόνιο

◼ Αποκατάσταση 3ης διασύνδεσης Κέρκυρας με το
ΕΣΜΗΕ

◼ Αντικατάσταση παλαιών υποβρύχιων καλωδίων
ελαίου με νέα πλαστικά καλώδια αυξημένης
ικανότητας μεταφοράς

◼ Λευκάδα – Κεφαλονιά

◼ Ζάκυνθος – Κυλλήνη

◼ Ένταξη 2023-2025



460 
MW

◼ Σύνολο ~2,5 GW

◼ Κυκλάδες 330 MW

◼ Κρήτη 1080 MW

◼ Δωδεκάνησα 570 MW
❑ Ρόδος-Κως-Κάρπαθος

◼ Β. Α. Αιγαίο 460 MW
❑ Λήμνος-Λέσβος-Χίος-Σάμος-

Iκαρία-Σκύρος-Σποράδες

◼ Ενδεικτική κατανομή με θεώρηση 
μηδενικών περικοπών 
❑ Με αποδοχή περικοπών  

σημαντικά αυξημένη 
δυνατότητα 

570 
MW

Διασυνδέσεις νησιών - Δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ 

330 
MW

1080
MW
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◼ Το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και ο Μακροχρόνιος
Ενεργειακός Σχεδιασμός για το έτος 2050 θέτει ιδιαίτερα φιλόδοξους
στόχους για την διείσδυση των ΑΠΕ

◼ Για την επίτευξη των στόχων απαιτείται η υλοποίηση νέων έργων
σημαντικής ισχύος, τα οποία θα πρέπει να διασυνδεθούν στο Σύστημα με
αντίστοιχης δυναμικότητας δίκτυο

❑ Ιδιαίτερη κατηγορία έργων που μπορούν να συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή
αποτελούν τα έργα για την ανάπτυξη αιολικών σταθμών σε θαλάσσιες περιοχές
που περιλαμβάνουν επίσης την υλοποίηση υποθαλάσσιων διασυνδέσεων με
δίκτυα υψηλής ή/και υπερυψηλής τάσης

◼ Την ανάγκη για ολοκληρωμένο σχεδιασμό και ανάπτυξη στρατηγικών
υποδομών στον θαλάσσιο χώρο μπορεί με βέλτιστο τρόπο να ικανοποιήσει ο
Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς

❑ Διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εκτεταμένη εμπειρία τόσο για το
σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση υποθαλάσσιων διασυνδετικών δικτύων
υψηλής και υπερυψηλής τάσης

❑ Πρόταση ΑΔΜΗΕ για την ανάληψη της υλοποίησης των σημαντικών έργων που
περιλαμβάνουν υποθαλάσσιες διασυνδέσεις

Διασυνδέσεις και νέες προκλήσεις
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◼ Διασφάλιση ομοιογένειας τεχνικών προδιαγραφών για επίτευξη υψηλότατων
επιπέδων ασφάλειας και αξιοπιστίας λειτουργίας στα αντίστοιχα επίπεδα του
Συστήματος Μεταφοράς

◼ Ολοκληρωμένος ολιστικός σχεδιασμός με βελτιστοποίηση ωφελειών για το
σύνολο της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που εγγυάται ο
Διαχειριστής με βάση το θεσμικό του ρόλο

◼ Υλοποίηση των έργων από τον πλέον έμπειρο και κατάλληλο φορέα για την
εκτέλεση σύνθετων πολύπλοκων έργων υποθαλασσίων διασυνδέσεων για
την αποφυγή καθυστερήσεων

◼ Ασφαλή ανάληψη των τεχνικών ρίσκων που συνεπάγεται η υλοποίηση
υποθαλάσσιων διασυνδέσεων από τον φορέα με την μεγαλύτερη εμπειρία
και τεχνογνωσία στο αντικείμενο αυτό που παρακολουθεί συστηματικά εκ
της θέσεως του τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των υποθαλάσσιων
διασυνδέσεων

◼ Διασφάλιση ισότιμης αντιμετώπισης των επενδυτικών σχεδίων που
εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη με βέλτιστο τρόπο όλα τα ώριμα σχέδια
για ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ στο νησιωτικό χώρο

Ανάπτυξη υπεράκτιων δικτύων και ρόλος του Διαχειριστή 
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◼ Σε συνθήκες μεγάλης διείσδυσης μονάδων ΑΠΕ αναδεικνύεται ανάγκη για
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας για βέλτιστη διαχείριση ενέργειας ΑΠΕ

❑ Περιορισμός τοπικών συμφορήσεων

❑ Περιορισμός περικοπών

❑ Συμβολή στην επάρκεια νησιωτικών συστημάτων σε συνθήκες ανάγκης
λόγω βλάβης σε διασύνδεση

Διασυνδέσεις και νέες προκλήσεις

◼ Ο ΑΔΜΗΕ προετοιμάζει προτάσεις για δύο πιλοτικά έργα αποθήκευσης σε
διασυνδεμένο νησί και στο ΕΣΜΗΕ



Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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