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Εισαγωγή

Το έργο EuroAsia Interconnector
Το έργο Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector, ένα Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος
(PCI), αποτελείται από ένα ζεύγος υποθαλάσσιων ηλεκτρικών καλωδίων 500 kV DC και κάθε απαραίτητο
εξοπλισμό ή / και εγκατάσταση διασύνδεσης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου, του Ισραήλ
και της Ελλάδας (μέσω Κρήτης). Το έργο στο στάδιο της πλήρους εγκατάστασής του (stage 2) θα έχει ισχύ
2000 MW εκ των οποίων τα 1000 MW θα διατεθούν στην πρώτη φάση (stage 1) και συνολικό μήκος περίπου
820 ναυτικών μιλίων / περίπου 1520 χλμ. (330 χλμ. μεταξύ Κύπρου – Ισραήλ , 880 χλμ. μεταξύ Κύπρου –
Κρήτης και 310 χλμ. Μεταξύ Κρήτης - Αττικής) και θα επιτρέπουν την αμφίδρομη μετάδοση ηλεκτρικής
ενέργειας. Το βάθος τοποθέτησης του καλωδίου σε ορισμένες περιοχές μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου
αναμένεται να φθάσει τα 2200 μ και το αντίστοιχο βάθος σε ορισμένες περιοχές μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας
αναμένεται να φθάσει τα 3000 μ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη της Κυπριακής Κυβέρνησης σε συμφωνία με την Ελληνική
Κυβέρνηση, διόρισε την EuroAsia Interconnector Limited ως τον επίσημο διαχειριστή του έργου της
ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector.
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2 Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ)
Στρατηγικό Έργο Ενεργειακών Υποδομών
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο εξέδωσαν και υιοθέτησαν τον Κανονισμό 347/2013 για
ενδυνάμωση της Κοινής Ηλεκτρικής Αγοράς, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές που καλύπτει την περίοδο από το 2020 και μετέπειτα. Το έργο
τυγχάνει θετικής αξιολόγησης αφού εμπίπτει στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
εμπλεκομένων κρατών και συνεισφέρει στους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί όπως την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης, την ανάπτυξη
των Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας και μείωση των εκπομπών ρύπων του μονοξειδίου του άνθρακα.
Στις 14 Οκτωβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον πρώτο κατάλογο με τα Έργα Κοινού
Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ – Projects of Common Interest : PCI) στον οποίο περιλαμβάνεται και το έργο της
Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector.
Στις 18 Νοεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον επικαιροποιημένο δεύτερο κατάλογο με
195 Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, στον οποίο και πάλι συμπεριλαμβάνεται το έργο EuroAsia
Interconnector.
Επιπλέον, μετά την τελευταία διαπεριφερειακή συνάντηση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
Βρυξέλλες στις 26-28 Ιουνίου 2017 σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της 3ης λίστας Έργων Κοινού
Ενδιαφέροντος (3rd PCI list), η Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector έχει λάβει πολύ θετική
αξιολόγηση και παραμένει έργο κορυφαίας προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΕΚΕ βρίσκονται στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
Σαν Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, απολαμβάνει:
• Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για έγκαιρη υλοποίηση των ΕΚΕ.
•

Ενθαρρύνεται η παροχή κινήτρων από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές για την υλοποίηση των
έργων αυτών και προβλέπονται κανόνες και καθοδήγηση για τον διασυνοριακό επιμερισμό του
κόστους.

• Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για χρηματοδοτική στήριξη μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (European Investment Bank) αλλά και μέσω χορηγιών (για μελέτες και έργα) μέσω
του κανονισμού Connecting Europe Facility (CEF).

Ρυθμιστική Μεταχείριση και Αδειοδοτικές Διαδικασίες
Ο κανονισμός την Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας Ηλεκτρισμού (TEN-E) καθορίζει τα Έργα Κοινού
Ενδιαφέροντος αναγκαία για την προώθηση των ενεργειακών πολιτικών της ΕΕ και πρέπει να τυγχάνουν της
ταχύτερης νομικά εφικτής μεταχείρισης. Για να εξασφαλιστεί η ταχεία επεξεργασία, ο κανονισμός TEN-E
καθορίζει συνολικό χρονοδιάγραμμα 3,5 χρόνων για τη διαδικασία χορήγησης αδειών και αποτελείται από
δύο διαδικασίες:
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• Η διαδικασία που προηγείται της αίτησης, που καλύπτει την περίοδο μεταξύ της έναρξης της
διαδικασίας χορήγησης άδειας και της αποδοχής των υποβληθέντων εγγράφων του φακέλου της
αίτησης από την αρμόδια αρχή, ολοκληρώνεται εντός ενδεικτικής περιόδου δύο ετών. Η διαδικασία
αυτή, περιλαμβάνει την προπαρασκευή ενδεχομένων περιβαλλοντικών εκθέσεων.
• Η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία χορήγησης άδειας, που καλύπτει την περίοδο από την
ημερομηνία αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης, έως την έκδοση εμπεριστατωμένης απόφασης,
δεν υπερβαίνει το ένα έτος και έξι μήνες
Σύνδεσμοι για τα Εγχειρίδια Διαδικασιών Αδειοδότησης Ελλάδας και Κύπρου:
Ελλάδα ,https://www.ependyseis.gr/sub/strategic/files/egxeiridio_diadikasion_220716.pdf
Κύπρος,http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/0/E1E4CA54A5B0FF7EC2257C980047EB61/$file/MANUAL_P
CI_Permitting_Process_v1_1_EL.pdf

3 Δημόσια Διαβούλευση
Δημόσια Διαβούλευση ανυπόστατο κομμάτι των ΕΚΕ
Η δημόσια διαβούλευση και η συμμετοχή του κοινού έχει διπλό σκοπό. Από τη μια προσφέρει την
απαραίτητη επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση στους ανθρώπους που απασχολεί και από την άλλη τους
δίνει τη γνώση ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν την άποψη τους και τις εισηγήσεις τους για το εν λόγο
έργο. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε τους ηθικούς λόγους διαφάνειας και συμμετοχής του κοινού.
Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ακουστεί η φωνή τους και οι ανησυχίες τους σε αποφάσεις που θα
επηρεάσουν το περιβάλλον και τη ζωή τους. Αυτή είναι η αρχή πίσω από τη σύμβαση του Aarhus, η
οποία υπογράφηκε το 1998 και επικυρώθηκε από την ΕΕ και τα κράτη μέλη. Καθιερώνει τα δικαιώματα
των πολιτών στην πρόσβαση σε πληροφορίες, συμμετοχή και πρόσβαση στη δικαιοσύνη όσο αφορά το
περιβάλλον.
Η συμμετοχή του κοινού μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις πέρα από μεμονωμένα θέματα. Μπορεί να
βοηθήσει στη δημιουργία εμπιστοσύνης του κοινού προς αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις όπως
πολιτικούς και αντιπροσώπους εταιρειών. Επίσης μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα κατανόησης της
άλλης άποψης αλλά και να βοηθήσει στην συμπερίληψη του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Η νομιμότητα της συμμετοχικής διαδικασίας μπορεί να διακυβευτεί αν δεν καλύπτει τα συμφέροντα
όλων των φορέων που εμπλέκονται σε μια κοινωνία. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ορίζονται ως άτομα ή
ομάδες ατόμων που επηρεάζονται ή είναι πιθανό να επηρεαστούν (θετικά και/ή αρνητικά) από το έργο.
Η διασύνδεση τεσσάρων περιοχών με το βαθύτερο και μακρύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο και το σχετικό
λοιπό εξοπλισμό είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα τόσο από θέμα σχεδιασμού, μηχανικής αλλά επίσης και
από την άποψη της αδειοδότησης. Πολλοί πολίτες και τοπικές πρωτοβουλίες δεν έχουν τους πόρους
αλλά και το χρόνο να διαβάσουν και να κατανοήσουν το περίπλοκο και εξειδικευμένο υλικό σχετικά με
τα έργα διασύνδεσης. Η EuroAsia Interconnector Ltd αισθάνεται ότι έχει υποχρέωση να προσφέρει
ολοκληρωμένες, κατανοητές και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για το έργο οι οποίες να
προσφέρουν πλήρη διαφάνεια για το κοινό.
Η διαφάνεια βοηθά στο χτίσιμο εμπιστοσύνης και καθιερώνει μια δίκαιη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Μερικές εισηγήσεις είναι:
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Να υπάρχουν προσβάσιμες πληροφορίες και να προωθούνται δυναμικά όποτε είναι δυνατόν, στο
διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της EuroAsia Interconnector.
Η προώθηση μιας απλοποιημένης διαδικασίας: που να παρέχει μια περιγραφή του έργου και να
ανακοινώνει έγκαιρα τις διάφορες εκδηλώσεις δημόσιας διαβούλευσης
Η ύπαρξη διαφάνειας στα εξής: κατάσταση του έργου, στο κόστος και τα οφέλη και πώς θα διανεμηθούν,
στις σχεδιαστικές επιλογές, στους εμπλεκόμενους φορείς, στο περιβάλλον, στις επιπτώσεις στην υγεία
και στην οικονομία.
Η αλληλεπίδραση της EuroAsia Interconnector με το κοινό είναι συνεχής και δυναμική και αυτό είναι
προτεραιότητα του φορέα υλοποίησης. Παρουσιάσεις και ανακοινώσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα
ενημέρωσης, βοηθάνε στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων προσθέτοντας στην διαδικασία
αυτή. Παρόλο που το έγγραφο αυτό σημαίνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης έχει ήδη καλυφθεί
αρκετό έδαφος με την οργάνωση συνεδριάσεων και παρουσιάσεων στις σχετικές αρχές των
εμπλεκόμενων χωρών και με την συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδα του έργου (http://www.euroasiainterconnector.com). Το κοινό μπορεί να βλέπει ενημερώσεις και να παρακολουθεί την πρόοδο του
έργου από την ιστοσελίδα και διαβάζοντας το κοινοποιημένο υλικό.

The four levels of participation

Μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών
Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να έχει ποικιλομορφία ώστε να προσφέρει δυναμική
αλληλεπίδραση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να παρέχει πλήρη ενημέρωση για την πρόοδο του
έργου. Η χρήση διάφορων μέσων ενημέρωσης του κοινού προσφέρει ένα υγιές σύστημα διαβούλευσης.
Ονομαστικά τα μέτρα που χρησιμοποιούνται:
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•

Τοπικά Μέσα
Θα δημοσιεύονται δελτία τύπου όπου θα αναφέρουν λεπτομέρειες και ενημερώσεις για ορόσημα
στο χρονοδιάγραμμα του έργου αλλά και τη γενική πρόοδο του.

•

Δημόσιες συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο
Σε περίπτωση όπου μια ομάδα ενδιαφερόμενων μερών επιθυμεί μια παρουσίαση ή ζητούν να
τους απαντηθούν διάφορες απορίες τους, η EuroAsia Interconnector Ltd είναι πρόθυμη να κάνει
όλους τους διακανονισμούς ώστε να ικανοποιήσει αυτές τις νομοθεσίες

•

Ιστοσελίδα
Η ιστοσελίδα του έργου ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του έργου και θα συμπεριλαμβάνει όλες
τις δημοσιεύσεις που αφορούν την πρόοδο του. Θα αποτελεί μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ
της εταιρείας και του κοινού.

•

Ενημερώσεις εξ ’αποστάσεως
Η δημοσίευση ενημερωτικών έντυπων βοηθούν στην κάλυψη ενός πιο ευρύτερου κοινού. Τα
έντυπα αυτά θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αλλά και σε φωτοτυπίες

Χρονοδιάγραμμα
Ο φορέας υλοποίησης του έργου έχει εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να είναι το έργο στο
στάδιο ωριμότητας που βρίσκεται τώρα.
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Business Plan Financing Plan

FEED Study & Tendering
Technical & Technological Study

Geophysical/Geotechnical Study

Reconnaissance Survey

Cable Installation Study

TENDER
AWARD

Civil Works Studies

Environmental Studies / EIA

Notification CY - GR
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C
E
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S
I

Licensing / Puplic Participation & Consultation
Construction - Stage 1 1000 MW

N
G

STEP 1 CY - IL

STEP 2 CR - AT

STEP 3 CY - CR

Ο φορέας υλοποίησης προκήρυξε στις 16 Ιουλίου 2016 τις τελευταίες μελέτες πριν την έναρξη των
κατασκευαστικών έργων. Ονομαστικά:
• Τεχνική Προμελέτη Εφαρμογής και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Front-End Engineering Design
and Support Services)
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• Μελέτες έργων Πολιτικού Μηχανικού Χερσαίων Έργων (Territorial Civil Works Studies)
•Λεπτομερής γεωφυσική και γεωτεχνική αποτύπωση όδευσης (Detailed Geophysical and
Geotechnical Route Study)
•Μελέτη τοποθέτησης υποθαλάσσιου καλωδίου (Submarine Power Cable Laying Study)
Οι μελέτες FEED και Submarine Power Cable Laying έχουν ανατεθεί τον Ιούλιο του 2017 και οι άλλες 2 θα
ανατεθούν σύντομα.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του EuroAsia Interconnector
➢ Διασύνδεση Κρήτης -Αττικής 2020
➢ Διασύνδεση Κύπρος -Κρήτης 2021
➢ Διασύνδεση Κύπρος -Ισραήλ 2022

4 Υποδομή
Τεχνική περιγραφή του έργου
Φάσεις του Έργου
Το έργο θα αναπτυχθεί σε διάφορα στάδια και βήματα. Όταν θα αναπτυχθεί πλήρως (Στάδιο 2), το έργο
θα έχει δυναμικότητα 2000MW με τα 1000MW να είναι διαθέσιμα από το στάδιο 1. Τα στάδια και τα
βήματα περιγράφονται από κάτω.
•

Στάδιο 1
Στάδιο 1 – Βήμα 1: Σταθμοί μετατροπής δυναμικότητας 1000MW θα εγκατασταθούν σε Κύπρο
και Ισραήλ και θα ενώνονται με διπολικό καλώδιο 330χλμ.
Στάδιο 1 – Βήμα 2: Σταθμοί μετατροπής δυναμικότητας 1000MW θα εγκατασταθούν σε Αττική
και Κρήτη και θα ενώνονται με διπολικό καλώδιο 310χλμ
Στάδιο 1 – Βήμα 3: θα εγκατασταθεί καλώδιο δυναμικότητας 1000MW, 880χλμ μεταξύ Κύπρου
και Κρήτης
Η σειρά των βημάτων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στις διάφορες διαδικασίες σε
κάθε περιοχή
Με το τέλος του σταδίου 1 θα υπάρχουν τέσσερις τερματικοί σταθμοί διασυνδεδεμένοι με
καλώδιο δυναμικότητας 1000MW, και ένας σταθμός μετατροπής 1000MW σε κάθε τερματικό.
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•

Στάδιο 2
Ακόμη ένας σταθμός δυναμικότητας 1000MW θα προστεθεί στην Αττική και στο Ισραήλ καθώς
και ακόμη ένα καλώδιο Ισραήλ-Κύπρος-Κρήτη-Ελλάδα δυναμικότητας 1000 MW. Η ολοκλήρωση
του 2ου σταδίου αυξάνει τη συνολική δυναμικότητα μεταφοράς στα 2000 MW.

Η διάταξη του έργου EuroAsia Interconnector για το Στάδιο 1
Η διάταξη του έργου EuroAsia Interconnector για το Στάδιο 1, που αποτελεί αντικείμενο της επενδυτικής
αίτησης φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 2. Αποτελείται από τέσσερις 2χ500MW σταθμούς μετατροπής
συνεχές ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) και ένα διπολικό καλώδιο στα 500kV δυναμικότητας 1000MW.

Figure 1: Γενική Διάταξη

Γενική περιγραφή της διαμόρφωσης του 1ου Σταδίου
Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector, προσφέρει στην Ευρώπη μία αξιόπιστη εναλλακτική
οδό μεταφοράς ενέργειας, επεκτείνοντας την αγορά ενέργειας πέραν των συνόρων της, σταματώντας
την ενεργειακή απομόνωση τόσο της Κύπρου (ως κράτος μέλος της ΕΕ) όσο και της Κρήτης. Όλο το
σύστημα μπορεί να λειτουργεί αμφίδρομα σε όλη τη διαδρομή. Σε γενικές γραμμές το έργο περιλαμβάνει
τέσσερις Σταθμούς Μετατροπής σε διπολική διάταξη, διασύνδεση μέσω διπλών καλωδιακών ενώσεων
συνεχές ρεύματος, μετατροπή του μεταδιδόμενου συνεχές ρεύματος σε εναλλασσόμενο και ένταξη του
στο τοπικό δίκτυο και αντίστροφα ανάλογα με τις ανάγκες ανά πάσα στιγμή.
Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια τμήματα του έργου περιγράφονται πιο κάτω:
•

Οι σταθμοί μετατροπής, αποτελούνται από δύο ±500kV πόλους, δυναμικότητας 500MW ο κάθε
ένας

•

Τα υποθαλάσσια και χερσαία καλώδια ±500kV, δυναμικότητας 500MW που διασυνδέουν τους
σταθμούς μετατροπής

•

Τα θαλάσσια ηλεκτρόδια και τα καλώδια μέσης τάσης συνεχές ρεύματος που διασυνδέουν τα
ουδέτερα σημεία των σταθμών μετατροπής Ισραήλ-Κύπρου, Κύπρου-Κρήτης και Κρήτης-Αττική

•

Τον εξοπλισμό του εναλλασσόμενου ρεύματος που συνδέει τους σταθμούς μετατροπής με τα
τοπικά δίκτυα.

Το ζεύγος υποθαλασσιων καλώδιων HVDC θα προσεγγίσουν την ακτή, στο σημείο πόντισής τους, όπου
θα γίνεται η σύνδεση τους με τα υπόγεια χερσαία καλώδια. Έπειτα, η όδευση θα συνεχίσει υπογείως
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(στην Κρήτη εξετάζεται και η εναέρια όδευση) στη στεριά μέχρι και το σημείο του σταθμού μετατροπής
στην κάθε περιοχή. Στον σταθμό μετατροπής HVDC θα γίνεται η μετατροπή συνεχούς ρεύματος (DC) σε
εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και στη συνέχεια θα τροφοδοτείται στο δίκτυο. Περαιτέρω, καλώδια μέσης
τάσης συνεχούς ρεύματος (MVDC) θα συνδέσουν το σταθμό μετατροπής με το θαλάσσιο ηλεκτρόδιο για
να χρησιμοποιηθεί ως δίοδος επιστροφής του ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώνεται ότι το όλο σύστημα
μπορεί να λειτουργεί αμφίδρομα

Σταθμοί Μετατροπής
Όλοι οι σταθμοί μετατροπής θα είναι του τύπου ‘μετατροπέας πηγής τάσης’ (VSC), και αποτελείται από
δυο γέφυρες μετατροπής δυναμικότητας 500MW η κάθε μια. Η μεριά του συνεχές ρεύματος θα είναι στα
+500kV σε κάθε τερματικό. Το σχεδιάγραμμα πιο κάτω δείχνει τον τυπικό σχεδιασμό ενός σταθμού
μετατροπής VSC.

Figure 2: Typical VSC Station Layout
Bipolar ± 500 kV, 1000 MW VSC Converter Station

Εναλλακτικές Διαμορφώσεις που Εξετάστηκαν
Η ακόλουθη διαμόρφωση εξετάστηκε. Ένας διπολικός σταθμός μετατροπής δυναμικότητας 2x500 MW
τύπου VSC στην Αττική και δύο διπολικοί σταθμοί 2x250 MW τύπου VSC στις υπόλοιπες περιοχές (Κρήτη,
Κύπρος και Ισραήλ).
Ο κύριος λόγος απόρριψης της πιο πάνω διαμόρφωσης είναι ανησυχίες για μειωμένη αξιοπιστία και η
επιπλέον πολυπλοκότητα. Αντιθέτως ο ένας διπολικός 2x500MW σταθμός μετατροπής απλουστεύει τη
λειτουργία και συντήρηση του έργου μιας και όλοι οι σταθμοί θα είναι οι ίδιοι. Επίσης μειώνεται και
απλουστεύεται και ο απαραίτητος εξοπλισμός που χρειάζεται για το συνεχές ρεύμα για Κρήτη, Κύπρο
και Ισραήλ.
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Το συνολικό κόστος επένδυσης για ένα διπολικό 2x500MW σταθμό μετατροπής σε σχέση με δύο
2x250MW είναι μικρότερο λόγο της μικρότερης ανάγκης σε έκταση γης, μικρότερο κόστος κατασκευής
για πανομοιότυπους σε σχέση με διαφορετικούς σταθμούς αλλά και λόγο του μειωμένου αριθμού
ανταλλακτικών. Επίσης η κατασκευή ενός μόνο είδους σταθμού μειώνει τα έξοδα λειτουργίας και
συντήρησης. Επίσης οι μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον από αυτή την επιλογή έχουν συμβάλει
στην απόφαση αυτή.

Καλώδια
Οι σταθμοί μετατροπής στις τέσσερις περιοχές είναι διασυνδεδεμένοι μέσω χερσαίων και υποθαλάσσιων
καλωδίων δυναμικότητας 500kV. Τα χερσαία καλώδια τερματίζονται σε υπόγειο φρεάτιο στην ακτή
όπου γίνεται η ένωση με τα υποθαλάσσια καλώδια. Στο πρώτο στάδιο του έργου δύο καλώδια θα
περαστούν σε ολόκληρη τη διαδρομή και θα διασυνδέσουν τις τέσσερις περιοχές. Η χρήση δύο
καλωδίων παρέχει την διπολική ιδιότητα του έργου.

Υποθαλάσσια Καλώδια
Τα υποθαλάσσια καλώδια 500kV υψηλής τάσης συνεχές ρεύματος θα είναι εξωθημένου τύπου (XLPE).
Για να μειωθεί το κόστος από επιπλέον καλώδιο, χρόνο παράδοσης και αριθμό ενώσεων, θα
χρησιμοποιηθεί ίδιου μεγέθους καλώδιο σε όλη τη διαδρομή του έργου, ανεξαρτήτου βάθους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγιστο βάθος που προβλέπεται για το έργο είναι τα 3000 μέτρα η μόνη
εφικτή λύση για καλώδιο για τόσο μεγάλο βάθος είναι το εξωθημένου τύπου. Για μηχανικούς λόγους
(μεγάλο βάρος) “Mass Impregnated” καλώδια δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε βάθος μεγαλύτερο των
2000 μέτρων.

Figure 3a: Παράδειγμα καλωδίου εξωθημένου τύπου (XLPE) (courtesy of Europa cable)

Χερσαία Καλώδια Υψηλής Τάσης Συνεχές Ρεύματος

Τα επίγεια καλώδια HVDC 500 kV θα είναι εξωθημένου τύπου. Τα καλώδια θα έχουν τα ακόλουθα κύρια
χαρακτηριστικά:
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• αγωγός: τμηματική κατασκευή χαλκού,
• εξωθημένη μόνωση,
• καλύμματα κατασκευασμένα από υφάσματα SC,
• λείο περίβλημα αλουμινίου, συγκολλημένο κατά μήκος,
• θήκη HDPE συνδεδεμένη με το περίβλημα αλουμινίου.

Figure 3b: Παράδειγμα καλωδίου εξωθημένου τύπου (XLPE) για υπόγεια
καλώδια(courtesy of Europa cable)

Υποθαλάσσια και χερσαία καλώδια μέσης τάσης συνεχές ρεύματος
Δύο υποθαλάσσια καλώδια τριών πυρήνων MVDC θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση του θαλάσσιου
ηλεκτροδίου με τα χερσαία καλώδια MVDC στην φρεάτιο μετάβασης από τη θάλασσα στη στεριά. Κάθε
ηλεκτρόδιο θα συνδεθεί μέσω δύο κυκλωμάτων, το καθένα από τα οποία αποτελείται από τρία καλώδια
πυρήνα με διατομή χαλκού 400 mm2 (ή παρόμοια) και με εξωθημένη μόνωση.
Ηλεκτρόδια
Τα ηλεκτρόδια θα είναι αναστρέψιμου τύπου (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως άνοδος και ως κάθοδος),
με προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 40 ετών. Η ονομαστική τιμή ρεύματος κάθε ηλεκτροδίου θα είναι 1000
A. Το ηλεκτρόδιο θα είναι υπεράριθμο, δηλαδή το ηλεκτρόδιο θα είναι ικανό να μεταδίδει το διπλάσιο
του ονομαστικού ρεύματος: αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρόδιο πρέπει να μπορεί να μεταφέρει την
ονομαστική τιμή του ρεύματος (1000 Α) με τα μισά στοιχεία της εκτός λειτουργίας.
Το ηλεκτρόδιο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για μικρές χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια των
διακοπών του μετατροπέα (δηλαδή όχι για μακροχρόνια μονοπολική λειτουργία), επομένως μια ροή
ρεύματος θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση βλάβης: κατά την κανονική λειτουργία του
συνδέσμου μόνο η ανισορροπία του ρεύματος μεταξύ των δύο πόλων θα ρέει μέσω του ηλεκτροδίου
(περίπου 5-10 Α). Συνιστάται ότι οι αποστάσεις μεταξύ σταθμών μετατροπής HVDC και θάλασσας
κυμαίνονται στα 15km.
Σύνδεση σταθμών μετατροπής με το δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος
Η λύση που θα επιλεχθεί για τη σύνδεση του σταθμού μετατροπής με το εξωτερικό δίκτυο
εναλλασσόμενου ρεύματος σε κάθε τοποθεσία θα εξαρτηθεί από την απόσταση μεταξύ του σταθμού
μετατροπής και του υποσταθμού μεταφοράς.

Τοποθεσίες και Καλωδίωση
Τοποθεσίες των Σταθμών Μετατροπής και Επίγειες Διαδρομές
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Η περιοχή που θα φιλοξενήσει τον κάθε σταθμό υπολογίζεται ότι θα καλύπτει γύρω στα τέσσερα
εκτάρια γης.
•
Ισραήλ - Στο Ισραήλ ο σταθμός μετατροπής θα είναι στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης Χαντέρα
της επαρχίας Χάιφα.
•
Κύπρος - Στην Κύπρο ο σταθμός μετατροπής θα είναι κοντά στο χωριό Κοφίνου της επαρχίας
Λάρνακας και θα είναι στα νοτιοδυτικά του υφιστάμενου υποσταθμού μετάδοσης 132kV της ΑΗΚ.

Figure 4: Κύπρος – Τοποθεσία Σταθμού Μετατροπής

•

Κύπρος - Τα χερσαία υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης θα καλύψουν απόσταση 11 χλμ από το
φρεάτιο σύνδεσης μέχρι το σταθμό μετατροπής στην Κοφίνου

Figure 4α: Κύπρος -Χερσαία διαδρομή καλωδίου
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•
Κρήτη - Στην Κρήτη, ο σταθμός μετατροπής ρεύματος οριοθετείται στην περιοχή Δαμάστα, σε χώρο
επιφανείας Ε=100,00 στρ.

Figure 5: Κρήτη – Τοποθεσία Σταθμού Μετατροπής

•

Κρήτη - Τα χερσαία καλώδια υψηλής τάσης θα καλύψουν απόσταση 6 χλμ από το φρεάτιο
σύνδεσης μέχρι το σταθμό μετατροπής μέσω εναέριων καλωδίων ξηράς
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Figure 5α: Κρήτη –-Χερσαία διαδρομή καλωδίου

•

Αττική - Στην Αττική ο σταθμός μετατροπής ρεύματος θα τοποθετηθεί κοντά στον
υπάρχοντα υποσταθμό εναλλασσόμενου ρεύματος Κουμουνδούρου της ΔΕΗ, σε χώρο
επιφανείας Ε=40,00 στρ. Η περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Figure 6: Αττική – Τοποθεσία Σταθμού Μετατροπής

•

Αττική - Τα χερσαία καλώδια υψηλής τάσης θα καλύψουν απόσταση 30 χλμ από το φρεάτιο
σύνδεσης στην Πάχη μέχρι το σταθμό μετατροπής.
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Figure 6α: Αττική –-Χερσαία διαδρομή καλωδίου

•

Ισραήλ – Τα χερσαία καλώδια υψηλής τάσης θα καλύψουν απόσταση 2 χλμ από το φρεάτιο
σύνδεσης μέχρι το σταθμό μετατροπής

Τα χερσαία καλώδια μεσαίας τάσης συνεχές ρεύματος (για το ηλεκτρόδιο) θα τοποθετηθούν στο ίδιο
χαράκωμα μαζί με τα καλώδια υψηλής τάσης συνεχές ρεύματος η πορεία τους ωστόσο θα είναι όπως
περιεγράφηκε πιο πάνω.

Διαδρομές υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης συνεχές ρεύματος και χερσαίων
καλωδίων μεσαίας τάσης συνεχές ρεύματος
Χερσαία Καλώδια Μέσης Τάσης Συνεχές Ρεύματος (MVDC)
Τοποθεσία

Απόσταση [km]

Αττική

36

Κρήτη

approx. 1,5

Κύπρος

11

Ισραήλ

2

Καλώδια Υψηλής Τάσης Συνεχές Ρεύματος (HVDC)
Ο πιο κάτω πίνακας συνοψίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων τμημάτων των
υποθαλάσσιων καλωδίων του έργου EuroAsia Interconnector.
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Figure 7: Διαδρομή υποθαλάσσιου καλωδίου
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5 Οφέλη από την υλοποίηση του έργου EuroAsia
Interconnector

Το έργο εμπίπτει στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τυγχάνει θετικής αξιολόγησης
αφού συνεισφέρει στους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί, μεταξύ άλλων:
•

Τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και αυτής της Κρήτης και του Ισραήλ. Ο τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης όλων
των κρατών μελών αποτελεί βασικό στόχο και προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Δημιουργεί διάδρομο ηλεκτρικής ενέργειας από Ισραήλ - Κύπρο - Κρήτη - Ελλάδα (Ευρώπη) ,
μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με ασφάλεια να εφοδιάζεται με ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται από τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Κύπρο, το Ισραήλ και Ελλάδα
αλλά και από τις διαθέσιμες ανανεώσιμες ενέργειας, συμβάλλοντας την ίδια στιγμή στην
ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς

•

Συνεισφέρει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των τριών χωρών και του
συστήματος της ΕΕ συνολικά, με την ενσωμάτωση των απομονωμένων μικρών συστημάτων
Κύπρου και Κρήτης με το Ισραηλινό και Ευρωπαϊκό Ηπειρωτικό δίκτυο για αδιάλειπτη ροή
ενέργειας.

•

Υποβοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ και μείωση των
εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2 Emissions).

•

Προσφέρει σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη στα εμπλεκόμενα κράτη προωθώντας
την μεταξύ τους συνεργασία αλλά και την συνεργασία μεταξύ άλλων γειτονικών χωρών της
Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Συνεισφέρει στο στόχο του 10% της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Παρέχει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη
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