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ADMIE Major Projects ID Project description Expected commissioning year

First 400 kV branch to Peloponnese (OHL 

Megalopoli – Patras – Acheloos)
2019

Skiathos island interconnection 2021

Crete-Peloponnese interconnection (Crete I) 2020

Second 400 kV branch to Peloponnese (OHL 

Megalopoli – EHV Korinthos –

Koumoundouros)

2024

New 400 kV interconnector to Bulgaria        

N. Santa (GR) – Maritsa (BG)
2023

Cycladic Islands interconnection (Phases B

and C) and Evia-Andros-Tinos
2019 for Phase B and 2020 for 

Phace C

Crete-Attica interconnection (Crete II) 2022

Cycladic Islands Interconnection (Phase D) 2023-2024

Dodecanese Islands Interconnection TYNDP 2020-2029
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Crete-Peloponnese Interconnection – Crete I

o Contracts signed: November 2018
o Participants: FULGOR (west), 

PRYSMIAN (east), TERNA S.A., 
CABLEL

o Budget: :  ̴330 Million Euros
o Completion: mid 2020

➢Voltage:  150 kV AC
➢2 GIS Substations
➢Capacity: 2 x 200 MVA
➢Cable technology: XLPE
➢Maximum depth:   ̴980 m
➢Cable length: 135 km - 42 km

The longest AC interconnection worldwide…

…includes upgrade of the Peloponnese transmission system



Crete-Attica Interconnection – Crete II (ARIADNE)

➢ VSC MMC Converters
➢ Voltage ~ 500kV
➢ Bipolar Configuration
➢ Link Capacity: 2 x 500 MW
➢ Cable technology: MIND/XLPE
➢ Maximum depth:   1̴250m
➢ Cable length: 2 x 330 km

SAPEI: Sardinia-Italy, 1000 MW, 500 kV, LCC, depth 1650 m, 420 km long

MONITA: Italy-Montenegro, 1000 MW, 500 kV, LCC, depth 1200 m, 415 km long

SKAGERRAK IV: Denmark-Norway, 700 MW, 500 kV,  VSC, depth 550 m, 137 km long

NORD.LINK: Germany-Norway, 1400 MW, 525 kV, VSC, depth 230 m, 623 km long

NSL: UK-Norway, 1400 MW, 525 kV, VSC, depth 600 m, 730 km long

Similar Projects in Europe

o Tenders: 2019, Q1
o Budget ~ 1 billion
o Completion: 2022 



Crete Interconnection: Main benefits

• Reliable and stable operation of Crete with significant benefits for 
tourism and general economic activity

• Reduced environmental impact on Crete due to the phasing out of 
autonomous thermal power plants

• Reduced energy cost 

• Reduced charges of services of general interest

• Exploitation of the wind and other RES potential of Crete 



Με την ηλέκτριση της Σύρου, της Πάρου και σύντομα της Μυκόνου κλείνει  ο πρώτος κύκλος 

της Διασύνδεσης των Κυκλάδων. 

Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ δρομολογεί με ταχείς ρυθμούς τις διαδικασίες  

για τη Β΄Φάση που προβλέπει αφενός την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού

της Νάξου, αφετέρου την αναβάθμιση των υφιστάμενων καλωδιακών συνδέσεων Άνδρου- Τήνου 

και Άνδρου - Λιβαδιού (Εύβοια). Το σημαντικό αυτό έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

Ο ΑΔΜΗΕ, εξάλλου, πρόσφατα αποφάσισε την επίσπευση της Γ΄Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων 

(που περιλαμβάνει την πόντιση δευτέρου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου και Σύρου) κατά δύο χρόνια, 

ώστε το έργο να περατωθεί το 2020 αντί για το 2022.

Με την ολοκλήρωση και της Γ΄Φάσης θα μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της διασύνδεσης, 

με τη σωρευτική εξοικονόμηση πόρων να υπολογίζεται σε 2,7 δις ευρώ σε ορίζοντα εικοσαετίας.

Οι Διασυνδέσεις αυτές σηματοδοτούν τη νέα εποχή στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας για τη χώρα, αλλά  

και των σημαντικών επενδύσεων που θα αποτελέσουν αναπτυξιακό πυλώνα 

για τον ευρύτερο ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα, αλλά και για το σύνολο της εθνικής οικονομίας.

Δεύτερον, διότι βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων αυτών κυκλαδίτικων νησιών 

αφού θα μειωθεί δραστικά η μόλυνση από τους ρυπογόνους πετρελαϊκούς σταθμούς που θα τεθούν 

σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας. Τρίτον, επειδή δίνει πρόσθετη ώθηση στην τουριστική δραστηριότητα 

καθώς θα ενισχύσει την αξιοπιστία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα μέχρι σήμερα αυτόνομα νησιωτικά

συστήματα ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, οπότε αυξάνεται και η κατανάλωση ρεύματος.
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