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Ηλεκτρική Διασύνδεση  

EuroAsia Interconnector  
 

1. Γενικά Στοιχεία του Έργου 

1.1. Συνοπτική Περιγραφή του Έργου 

Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector είναι κορυφαίο έργο κοινού 

ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από την ηλεκτρική διασύνδεση 

των συστημάτων Ισραήλ, Κύπρου και  Ελλάδας (Κρήτης)  με υποθαλάσσια καλώδια 

συνεχούς ρεύματος (DC) και με χερσαίους σταθμούς μετατροπής (converter stations) HVDC 

σε κάθε σημείο σύνδεσης και έχει συνολική δυναμικότητα 2000 MW. Το έργο αποτελεί την 

ενεργειακή γέφυρα μεταξύ των δύο ηπείρων, με συνολικό μήκος διασύνδεσης περίπου 

1208 χλμ. και δημιουργεί ένα αξιόπιστο εναλλακτικό διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. 

Η EuroAsia Interconnector Limited ορίστηκε ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου Κοινού 

Ενδιαφέροντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Κυπριακής 

Κυβέρνησης (ΥΕΕΒΤ– Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού) και την 

σύμφωνο γνώμη της Ελληνικής Κυβέρνησης (ΥΠΕΚΑ – Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). 

Το έργο είναι από το 2013, ενταγμένο στη λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη μορφή συστάδας έργων (cluster PCI) αποτελούμενης από τα 

ακόλουθα υπο-έργα: 

• PCI 3.10.1 - Διασύνδεση μεταξύ Hadera (Ισραήλ) και Κοφίνου (Κύπρος)  

• PCI 3.10.2 -Διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου (Κύπρος) και Κορακιάς Κρήτης (Ελλάδα) 

Εσωτερική διασύνδεση μεταξύ Κορακιάς Κρήτης (Ελλάδα) και Αττικής (Ελλάδα) – 

Υλοποιείται ως Εθνικό Έργο από την Ελληνική Δημοκρατία 

 



Σελ 2 από 7 

 

 

Σχήμα 1.1-1. Ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector 

Το έργο θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα εγκατασταθούν δύο 

καλώδια μεταφοράς σε κάθε διαδρομή, καθώς επίσης και Σταθμοί Μετατροπής του 

συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο δυναμικότητας 1.000MW. Η πρώτη φάση 

αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023. Κατά τη δεύτερη φάση θα τοποθετηθούν δύο 

επιπρόσθετα καλώδια στους διαδρόμους των ήδη τοποθετημένων κατά την πρώτη φάση 

καλωδίων και ένας επιπλέον σταθμός μετατροπής, στο Ισραήλ και στην Αττική, αυξάνοντας 

την δυναμικότητα του συστήματος στα 2.000MW. 

Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τεχνολογίας HVDC (υψηλής τάσης 

συνεχόμενου ρεύματος). Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την μεταφορά ρεύματος υψηλής 

τάσης σε μεγάλες αποστάσεις. Για την εφαρμογή της τεχνολογίας θα χρησιμοποιηθούν 

υποθαλάσσια καλώδια και  σταθμοί μετατροπής δυναμικότητας 1.000ΜW ο κάθε ένας. 

Στους σταθμούς μετατροπής, το συνεχές ρεύμα θα μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο και θα 

διοχετεύεται στα εθνικά δίκτυα μέσω παρακείμενων υποσταθμών διανομής. Το όλο 

σύστημα θα επιτρέπει την αμφίδρομη ροή ενέργειας σε όλη τη διαδρομή. 
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Οι σταθμοί μετατροπής θα είναι τεχνολογίας μετατροπέα πηγής τάσης (Voltage Source 

Converter – VSC) και θα είναι συνδεδεμένοι με θαλάσσια ηλεκτρόδια τα οποία θα απέχουν 

μια ελάχιστη προκαθορισμένη απόσταση από άλλες υποδομές και θα λειτουργούν ως 

σύστημα γείωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας κατά τη λειτουργία. 

1.2. Αναμενόμενα οφέλη του έργου  

Κύριος σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων του 

Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας. Η διασύνδεση αυτή επιτυγχάνει την άρση της 

ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, του τελευταίου απομονωμένου συστήματος της Ε.Ε, 

αλλά και της Κρήτης, από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ταυτόχρονα επιτυγχάνει με τη δημιουργία 

ηλεκτρικού διαδρόμου (electricity highway) την ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης με την 

Ασία παρέχοντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα.  

Το έργο εμπίπτει στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

εμπλεκομένων κρατών και συνεισφέρει στους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί 

αφού, μεταξύ άλλων: 

• Τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, του τελευταίου ενεργειακά 

απομονωμένου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αυτής της 

Κρήτης. Ο τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης όλων των κρατών μελών 

αποτελεί βασικό στόχο και προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Δημιουργεί ένα διάδρομο ηλεκτρικής ενέργειας από Ισραήλ - Κύπρο - Ελλάδα 

(Ευρώπη), μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με ασφάλεια να 

εφοδιάζεται με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα αποθέματα φυσικού 

αερίου στην Κύπρο, το Ισραήλ και την Ελλάδα, αλλά και από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, συμβάλλοντας την ίδια στιγμή στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής 

εσωτερικής αγοράς. 
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• 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 και στην 

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 (socio-economic benefits) της 

τάξεως των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στα εμπλεκόμενα κράτη, τα οποία 

προκύπτουν από την μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση 

αποδοτικότερων τρόπων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φυσικό αέριο, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) έναντι πιο ενεργοβόρων και ρυπογόνων καυσίμων. 

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά οφέλη που προκύπτουν για την Κύπρο από την υλοποίηση του 

κορυφαίου έργου κοινού ενδιαφέροντος, Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector, 

είναι:  

• Η Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector άρει την ενεργειακή της απομόνωση 

και αυξάνει την  ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου με τη διασύνδεση των συστημάτων 

ηλεκτρισμού Ισραήλ και Ελλάδας και κατ’ επέκταση της Ηπειρωτικής Ευρώπης. 

• Η Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector στηρίζει σημαντικά την ανάπτυξη 

Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας και την μείωση των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
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• Αποφεύγονται επενδύσεις για αντικατάσταση πεπαλαιωμένων ενεργοβόρων και 

ρυπογόνων μονάδων παραγωγής οι οποίες λειτουργούν σήμερα.  

• Η Κύπρος αποκομίζει σημαντικό μέρος των κοινωνικοοικονομικών οφελών (socio-

economic benefits) των 10 δις ευρώ που προκύπτουν από την υλοποίηση της Ηλεκτρικής 

Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector. 

• Η Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης 

τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και λειτουργίας, συμβάλλει στην 

ανταγωνιστικότητα και μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προς τον τελικό 

καταναλωτή και τη βιομηχανία, ενώ επιπλέον δημιουργεί έσοδα από την εξαγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Η Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector δημιουργεί τον ηλεκτρικό διάδρομο 

μεταξύ της ανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος καθίσταται 

ενεργειακός κόμβος και αναβαθμίζεται γεωπολιτικά προσφέροντας στην ενεργειακή 

ασφάλεια της ΕΕ.  

• Η Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector δημιουργεί τεχνικά πλεονεκτήματα 

ως προς την ευστάθεια και λειτουργία των μικρότερων συστημάτων της Κρήτης και της 

Κύπρου.   

• Η Κύπρος αναβαθμίζει σημαντικά τον πολιτικό της ρόλο και την σημασία της στην 

ανάπτυξη πολιτικών και οικονομικών συνεργασιών με τις χώρες της Ανατολικής 

Μεσογείου δημιουργώντας ισχυρές συμμαχίες. 
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1.3. Πρόοδος Έργου 

Γενικά η αδειοδοτική διαδικασία για το έργο EuroAsia Interconnector βρίσκεται σε καλό 

σημείο. Οι περισσότερες απαιτούμενες άδειες είτε έχουν ληφθεί είτε αναμένονται να 

εκδοθούν σύντομα. Ο Φορέας Υλοποίησης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και 

συνεργασία με τις κυπριακές αρχές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επιτυχή 

και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. 

Μετά την έγκριση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, ο Φορέας 

Υλοποίησης προχώρησε στην προετοιμασία αρχιτεκτονικών σχεδίων για την κατασκευή 

του Σταθμού Μετατροπής και υπέβαλε αίτηση για Πολεοδομική Άδεια, λαμβάνοντας 

υπόψη τους περιβαλλοντικούς όρους που εξέδωσαν οι αρμόδιες Αρχές. Η Πολεοδομική 

Άδεια εκδόθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019. Η EuroAsia Interconnector Limited υπέβαλε 

αίτηση για Οικοδομική Άδεια στις 22 Μαΐου 2020. Η έκδοση της αναμένεται εντός Ιουλίου 

2020. Στις 8 Νοεμβρίου 2019, ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου υπέβαλε επίσης αίτηση για 

σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου και στις 6 Φεβρουαρίου 2020 έλαβε 

τους Προκαταρκτικούς Όρους Σύνδεσης 

Η μελέτη για την χερσαία όδευση του καλωδίου ολοκληρώθηκε από την Αρχή Ηλεκτρισμού 

Κύπρου. Οι διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς βρίσκονται σε 

καλό σημείο. Ο Φορέας Υλοποίησης έχει εξασφαλίσει την συναίνεση των αρμοδίων για 

πολεοδομική άδεια και την άδεια κατασκευής. Η τροποποίηση της νομοθεσίας για την 

χερσαία όδευση των καλωδίων βρίσκεται επίσης σε καλό σημείο. 

Σχετικά με το Σημείο Προσαιγιάλωσης, η EuroAsia Interconnector, σε συνεργασία με την 

τεχνική της ομάδα και τους συμβούλους της, ετοιμάζει τον σχεδιασμό για την υποδομή 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η άδεια κατασκευής 

Στις 11 Νοεμβρίου 2019 υποβλήθηκε αίτηση για την πόντιση, χρήση και λειτουργία του 

υποθαλάσσιου καλωδίου στην ΑΟΖ της Κύπρου. Έχουν ήδη ληφθεί θετικές απόψεις από 

διάφορες αρχές και αναμένεται οι όροι αδειοδότησης. 
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1.4. Δημόσια Διαβούλευση 

Η αλληλεπίδραση του EuroAsia Interconnector με το κοινό είναι συνεχής και δυναμική 

και αυτό ήταν προτεραιότητα από τις πρώτες μέρες της σύλληψης της ιδέας του έργου. 

Παρουσιάσεις και ανακοινώσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης, βοήθησε στην 

ενημέρωση των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων μερών. Το κοινό μπορεί 

ενημερώνεται και να παρακολουθεί την πρόοδο του έργου, μέσω της ιστοσελίδας 

https://euroasia-interconnector.com/ και διαβάζοντας τα δημοσιευμένα φυλλάδια. 

https://euroasia-interconnector.com/

