
Ονοµασία - Περιγραφή Τρο̟ο̟οιήσεων Έργου 

Το εγκεκριµένο έργο ̟ου ̟ρόκειται να τρο̟ο̟οιηθεί αφορά στην κατασκευή των 

διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό̟ολης. Πιο συγκεκριµένα, 

αφορά στην κατασκευή τεσσάρων νέων ΓΜ 400KV & 150 KV και την τρο̟ο̟οίηση 

δύο υφιστάµενων ΓΜ 150KV, οι ο̟οίες είναι οι εξής: 

Νέα έργα διασύνδεσης: 

• 1η ΓΜ 400KV (Σειρά 5) Νέο ΚΥΤ Μεγαλό̟ολης–Μεγαλό̟ολη ΙΙ  

• 2η ΓΜ 400KV (Σειρά 6) Νέο ΚΥΤ Μεγαλό̟ολης–Μεγαλό̟ολη ΙΙ 

• ΓΜ 150KV ΚΥΤ Μεγαλό̟ολης – Μεγαλό̟ολη Ι 

• ΓΜ 150KV Μεγαλό̟ολη ΙΙ - Μεγαλό̟ολη Ι 

Υφιστάµενες ΓΜ δικτύου ̟ρος τρο̟ο̟οίηση: 

• ΓΜ 150KV Πύργος–Υ/Σ Μεγαλό̟ολη ΙΙ 

• ΓΜ 150KV Μεγαλό̟ολη-Μεγαλό̟ολη ΙΙ 

 

Το συνολικό µήκος των εγκεκριµένων έργων διασύνδεσης του ΚΥΤ, ̟ου αναφέρεται 

στην ΜΠΕ είναι 19,9km (βλ. Εγκεκριµένος χάρτης ΤΜΓΜ1551-Π2/19.07.10), ενώ το 

συνολικό µήκος των έργων µε τις τρο̟ο̟οιήσεις ̟ου ̟εριγράφονται στο ̟αρόν 

συµ̟ληρωµατικό τεύχος, διαµορφώνεται στα 17,46km. 

Πιο αναλυτικά, οι τρο̟ο̟οιήσεις ̟ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και 

̟εριγράφονται στο ̟αρόν συµ̟ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: 

Τρο̟ο̟οιήσεις νέων έργων διασύνδεσης: 

• 1η ΓΜ 400KV (Σειρά 5) ΚΥΤ Μεγαλό̟ολης–Μεγαλό̟ολη ΙΙ:  

Πρόκειται για την 1η διασυνδετική Γ.Μ. 400KV ̟ου θα συνδέει το νέο ΚΥΤ 

Μεγαλό̟ολης µε τον Υ/Σ-ΘΗΣ Μεγαλό̟ολη ΙΙ (ΜΟΝΑ∆Α V). 

Τρο̟ο̟οιείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου και η νέα τρο̟ο̟οιηµένη ̟ροτεινόµενη 

όδευση φαίνεται στον αναθεωρηµένο ενδεικτικό χάρτη 



ΤΜΓΜ1551/Π2/10.10.12 του ̟αρόντος τεύχους ό̟ου ακολουθεί την εξής 

̟ορεία:  

Ικρίωµα(Κ1΄Α-Κ1΄∆)-Κ2΄-Κ3΄-Κ4΄-Κ5΄-Κ6΄-Κ7΄-Ικρίωµα(Κ8Ά-Κ8΄∆) 

Η νέα τρο̟ο̟οιηµένη όδευση έχει συνολικό µήκος 1,93km και αντικαθιστά 

την εγκεκριµένη όδευση Κ1-Κ8 του θεωρηµένου χάρτη 

ΤΜΓΜ1551/Π2/19.07.10 µήκους 2km.  

• 2η ΓΜ 400KV (Σειρά 6) ΚΥΤ Μεγαλό̟ολης–Μεγαλό̟ολη ΙΙ: 

Πρόκειται για την 2η διασυνδετική Γ.Μ. 400KV η ο̟οία θα χρησιµο̟οιηθεί 

για την α̟οµάστευση της ενέργειας α̟ό τη νέα µονάδα ̟αραγωγής 

συνδυασµένου κύκλου (ΜΟΝΑ∆Α V), την ο̟οία θα συνδέει µε το νέο ΚΥΤ 

Μεγαλό̟ολης. Ε̟ίσης, τρο̟ο̟οιείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου και η νέα 

τρο̟ο̟οιηµένη ̟ροτεινόµενη όδευση φαίνεται στον αναθεωρηµένο 

ενδεικτικό χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/10.10.12 του ̟αρόντος τεύχους ό̟ου 

ακολουθεί την εξής ̟ορεία:  

Ικρίωµα(Χ1΄)-Χ2΄-Χ3΄-Χ4΄-Χ5΄-Χ6΄-Χ7΄-Ικρίωµα(Χ8΄) 

Η νέα τρο̟ο̟οιηµένη όδευση έχει συνολικό µήκος 1,91km και αντικαθιστά 

την εγκεκριµένη όδευση Χ1-Χ9 του θεωρηµένου χάρτη 

ΤΜΓΜ1551/Π2/19.07.10 µήκους 2,1km.  

• ΓΜ 150 KV ΚΥΤ Μεγαλό̟ολης – Μεγαλό̟ολη Ι: 

Πρόκειται για τη νέα Γ.Μ. η ο̟οία θα εξυ̟ηρετεί την ανάγκη ε̟ι̟λέον 

διάχυσης της ̟αραγόµενης ενέργειας α̟ό τη νέα µονάδα ̟αραγωγής 

συνδυασµένου κύκλου (ΜΟΝΑ∆Α V), µέσω του νέου ΚΥΤ Μεγαλό̟ολης, 

̟ρος την υ̟όλοι̟η Πελο̟όννησο, λόγω του ισχυρού κόµβου ενέργειας ̟ου 

α̟οτελεί ο Υ/Σ Μεγαλό̟ολη Ι. Η όδευση τρο̟ο̟οιείται σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου µόνο στο δυτικό τµήµα της α̟ό το ΚΥΤ Μεγαλό̟ολης έως και τον 

̟υλώνα Λ5, ενώ στο υ̟όλοι̟ο τµήµα της (Λ9΄-Λ14΄) ̟αραµένει σχεδόν ίδια 

µε την εγκεκριµένη, µε µέγιστη τρο̟ο̟οίηση τη µετακίνηση της θέσης του 

̟υλώνα Λ9 κατά 15m βορειότερα. Η νέα τρο̟ο̟οιηµένη ̟ροτεινόµενη 

όδευση φαίνεται στον αναθεωρηµένο ενδεικτικό χάρτη 



ΤΜΓΜ1551/Π2/10.10.12 του ̟αρόντος τεύχους ό̟ου ακολουθεί την εξής 

̟ορεία:  

Ικρίωµα(ΙΛ)-Λ0-Λ1΄Α-Λ2΄Α&Λ1΄∆Λ2΄∆-Λ2΄-Λ3΄-Λ4΄-Λ5-Λ6-Λ7-Λ8-Λ9΄-Λ10΄-Λ11΄-

Λ12΄-Λ13΄-Λ14΄-Ικριώµατα(ΙΑ-Ι∆) 

Η νέα τρο̟ο̟οιηµένη όδευση έχει συνολικό µήκος 5,76km και αντικαθιστά 

την εγκεκριµένη όδευση (Ικρ/τα)-Λ0-Λ15-(ΙΚΡΛ) του θεωρηµένου χάρτη 

ΤΜΓΜ1551/Π2/19.07.10 µήκους 5,7km. 

Σηµειώνεται ότι οι τρείς ̟ροαναφερόµενες νέες ΓΜ τρο̟ο̟οιήθηκαν ως ̟ρος την 

όδευσή τους ώστε να µη διασταυρώνονται µε τους ταινιόδροµους µεταφοράς λιγνίτη. 

Με αυτόν τον τρό̟ο ε̟ιτυγχάνεται η βέλτιστη και α̟ρόσκο̟τη λειτουργία της 

υ̟οκείµενης αυλής λιγνίτη καθώς και η δυνατότητα µελλοντικής ε̟έκτασής της. 

• Νέα ΓΜ 150 KV Μεγαλό̟ολη ΙΙ - Μεγαλό̟ολη Ι: 

Πρόκειται για νέα  ΓΜ η ο̟οία εξυ̟ηρετεί την ασφαλή διακίνηση ισχύος 

µεταξύ των ενεργειακών κέντρων της Μεγαλό̟ολης (ΜΟΝΑ∆ΕΣ IV & Υ/Σ 

Μεγαλό̟ολη Ι). Η εγκεκριµένη όδευση αυτής της Γ.Μ. ε̟ιδέχεται µικρές 

µετακινήσεις σε τέσσερεις εγκεκριµένες θέσεις ̟υλώνων (Μ1΄,Μ4΄,Μ5΄,Μ7΄) 

λόγω τεχνικών δυσκολιών θεµελίωσης των ̟ύργων, µε µέγιστη αυτή του 

Μ4΄κατά 18m βορειοδυτικά. Ε̟ίσης το δυτικό άκρο της ΓΜ, τµήµα Μ11-Υ/Σ 

Μεγαλό̟ολη ΙΙ, χωρίζεται ̟λέον σε δύο κλάδους (κυκλώµατα) Μ11-Μ12Α-ΙΑ 

και Μ11-Μ12∆-Ι∆ µε την ̟ροσθήκη του νέου ̟υλώνα Μ12∆. Η συγκεκριµένη 

τρο̟ο̟οίηση ήταν α̟αραίτητη λόγω ̟εριορισµών στις θέσεις θεµελίωσης των 

̟ύργων (ύ̟αρξη ε̟αρχιακού οδικού δικτύου και ρέµατος) σε συνδυασµό µε 

την ύ̟αρξη ηλεκτρικής διασταύρωσης µε τις ΓΜ 400KV ̟ου διέρχονται 

άνωθεν. Η νέα τρο̟ο̟οιηµένη ̟ροτεινόµενη όδευση φαίνεται συνολικά στον 

αναθεωρηµένο ενδεικτικό χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/10.10.12 του ̟αρόντος 

τεύχους ό̟ου ακολουθεί την εξής ̟ορεία:  

Ικρίωµα(ΙΑ-Ι∆)- Μ1΄-Μ2-Μ3-Μ3Α-Μ4΄-Μ5΄-Μ6-Μ7΄-Μ8-Μ9-Μ10-Μ11- 

Μ12Α&Μ12∆-Ικριώµατα(ΙΑ-Ι∆) 



Η νέα τρο̟ο̟οιηµένη όδευση έχει συνολικό µήκος 4,4km και αντικαθιστά 

την εγκεκριµένη όδευση ΙΚΡΜΒ-ΙΚΡΜΑ του θεωρηµένου χάρτη 

ΤΜΓΜ1551/Π2/19.07.10 µήκους 4km. 

Τρο̟ο̟οίηση υφιστάµενου δικτύου: 

• ΓΜ 150KV Πύργος – Υ/Σ Μεγαλό̟ολη ΙΙ: 

Πρόκειται για τρο̟ο̟οίηση της υφιστάµενης Γ.Μ. 150KV Πύργος–Υ/Σ 

Μεγαλό̟ολη ΙΙ έτσι ώστε να εισέρχεται στο νέο ΚΥΤ Μεγαλό̟ολης και στην 

συνέχεια να εξέρχεται και να καταλήγει στον Υ/Σ Μεγαλό̟ολη ΙΙ. Με αυτόν 

τον τρό̟ο ε̟ιτυγχάνεται αφενός η ηλεκτρική διασύνδεση της Μονάδας IV µε 

το ΚΥΤ και αφετέρου η σύνδεση του ΚΥΤ µε τον Υ/Σ Πύργου και τις 

̟εραιτέρω το̟ικές καταναλώσεις. Η είσοδος της ΓΜ στο ΚΥΤ τρο̟ο̟οιείται 

εξολοκλήρου και ̟ιο συγκεκριµένα ελαττώνεται σε σχέση µε την εγκεκριµένη 

όδευση λόγω της ανθρω̟ογενούς δραστηριότητας ̟ου ̟ρόκειται να 

ανα̟τυχθεί µελλοντικά ̟λησίον της αδειοδοτηµένης όδευσης. Η νέα όδευση 

εισόδου της Γ.Μ. στο ΚΥΤ, ̟ου αντικαθιστά την εγκεκριµένη όδευση Ε1-Ε5 

µήκους 1,4km (τεύχος ΜΠΕ), έχει µήκος 0,63km και ̟αρουσιάζεται στον 

αναθεωρηµένο ενδεικτικό χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/10.10.12 του ̟αρόντος 

τεύχους και ακολουθεί την εξής ̟ορεία:      

Ε1΄-Ε2΄-Ε3΄-Ικριώµατα(ΙΑ-Ι∆) 

Στην έξοδο της ΓΜ α̟ό το ΚΥΤ ̟ροβλέ̟εται η µετατό̟ιση µόνο του ̟υλώνα 

Ξ1 στη νέα θέση Ξ1΄κατά 19m βορειότερα, εξαιτίας της µετατό̟ισης της θέσης 

των αντίστοιχων ικριωµάτων. Το µήκος της τρο̟ο̟οιηµένης εξόδου α̟ό το 

ΚΥΤ είναι 0,9km και αντικαθιστά την εγκεκριµένη όδευση Ξ1-Ξ3 µήκους 

0,987km (τεύχος ΜΠΕ). Η νέα ̟ροτεινόµενη έξοδος ΓΜ α̟ό το ΚΥΤ 

̟αρουσιάζεται στον αναθεωρηµένο ενδεικτικό χάρτη 

ΤΜΓΜ1551/Π2/10.10.12 του ̟αρόντος τεύχους και ακολουθεί την εξής 

̟ορεία:   

Ικριώµατα(ΙΑ-Ι∆)Ξ1΄-Ξ2-Ξ3 

Μετά τις αλλαγές ̟ου σχεδιάστηκαν στην είσοδο και την έξοδο στο νέο ΚΥΤ, 

το τµήµα της υφιστάµενης Γ.Μ. ̟ου ̟ρόκειται να α̟οξηλωθεί είναι το  



Ε1΄-ΠΜ173-ΠΜ174-ΠΜ175-Ξ3 

Το νέο µήκος του τµήµατος της υφιστάµενης Γ.Μ. ̟ου θα α̟οξηλωθεί είναι 

1,2km. Οι υφιστάµενοι ̟υλώνες ΠΜ173 και ΠΜ176 θα α̟οξηλωθούν και θα 

αντικατασταθούν α̟ό νέους ̟υλώνες ̟ου θα το̟οθετηθούν στις θέσεις Ε1΄και 

Ξ3 αντίστοιχα, ενώ οι ̟υλώνες ΠΜ174 και ΠΜ175 θα α̟οξηλωθούν και δεν 

θα αντικατασταθούν.  

Με τις αλλαγές ̟ου ̟ροτείνονται στο ̟αρόν τεύχος η τρο̟ο̟οίηση της 

υφιστάµενης Γ.Μ. 150KV Πύργος–Υ/Σ Μεγαλό̟ολη ΙΙ ̟λέον ̟εριλαµβάνει 

έργα συνολικού µήκους 1,56km νέων τµηµάτων και 1,2km α̟οξηλώσεων 

υφιστάµενου τµήµατος.  

 

• ΓΜ 150 KV Μεγαλό̟ολη-Μεγαλό̟ολη ΙΙ: 

Η τρο̟ο̟οίηση αυτή είναι αναγκαία ̟ροκειµένου να είναι δυνατή η 

̟αράλληλη όδευση των τριών ΓΜ 150KV ΚΥΤ Μεγαλό̟ολης–Μεγαλό̟ολη Ι, 

Μεγαλό̟ολη ΙΙ-Μεγαλό̟ολη Ι και Μεγαλό̟ολη ΙΙ–Μεγαλό̟ολη υ̟ό µορφή 

δέσµης. Η τρο̟ο̟οίηση αυτής της Γ.Μ. ̟εριλαµβάνει την κατασκευή του 

νέου τµήµατος Η1΄-Η11΄, µήκους 3km, το ο̟οίο θα συνδεθεί στο υφιστάµενο 

τµήµα Η1΄-ΜΜ14 µήκους 1,1km. Για το νέο τµήµα ̟ροβλέ̟ονται µικρές 

µετατο̟ίσεις στις ε̟τά θέσεις ̟υλώνων (Η11΄, Η7΄, Η6΄, Η5΄, Η4΄, Η3΄, Η1΄) 

µε µέγιστη αυτή του ̟υλώνα Η3΄κατά 20m βορειότερα. Η νέα ̟ροτεινόµενη 

όδευση της υφιστάµενης Γ.Μ. ̟αρουσιάζεται στον αναθεωρηµένο ενδεικτικό 

χάρτη ΤΜΓΜ1551/Π2/10.10.12 του ̟αρόντος τεύχους και ακολουθεί την εξής 

̟ορεία:   

Ικριώµατα(ΙΑ-Ι∆)-Η11΄-Η10-Η9-Η8-Η7΄-Η6΄-Η5΄-Η4΄-Η3΄-Η2-Η1΄-ΜΜ12-ΜΜ13-

ΜΜ14- Ικριώµατα(ΙΙΑ-ΙΙ∆) 

 

Στον ̟ίνακα 1.1 ̟αρουσιάζεται συνο̟τικά το σύνολο των έργων διασύνδεσης του 

ΚΥΤ και αναφέρονται αναλυτικά τα τµήµατα των ΓΜ καθώς και τα νέα µήκη για 

κάθε τµήµα ξεχωριστά, ό̟ως αυτά διαµορφώνονται µε τις ̟ροτεινόµενες 

τρο̟ο̟οιήσεις.    



Πίνακας 1.1 

α/α Τάση-Ονομασία  
Νέες κορυφές Γ.Μ. 

(ανευ ικριωμάτων) 
Νέο μήκος Γ.Μ. 

(km) 
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Γ.Μ. 400ΚV  

Νέο ΚΥΤ Μεγαλόπολης – Μεγαλόπολη ΙΙ  

(1
η
 διασυνδετική)  

Κ1΄-Κ8΄ 1,93 

2 

Γ.Μ. 400ΚV  

Νέο ΚΥΤ Μεγαλόπολης – Μεγαλόπολη ΙΙ  

(2
η
 διασυνδετική)  

Χ1΄-Χ9΄ 1,91 

3 
Γ.Μ. 150KV  

ΚΥΤ Μεγαλόπολης – Μεγαλόπολη Ι 
Λ0-Λ14΄ 5,76 

4 
Γ.Μ. 150KV  

Μεγαλόπολη ΙΙ – Μεγαλόπολη Ι 

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ Μ1΄-Μ8 1,9 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ Μ8-Μ9 0,72 

ΝΈΟ ΤΜΗΜΑ Μ9-Μ12/Α-Δ 1,4 
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Γ.Μ. 150KV  

Πύργος – Υ/Σ Μεγαλόπολη ΙΙ 

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ 

είσοδος στο ΚΥΤ 
Ε1΄-Ε3΄ 0,63 

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ 

έξοδος από ΚΥΤ 
Ξ1΄-Ξ3 0,93 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ Ξ3-ΠΜ179 0,92 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ Ε1΄-Ξ4 1,2 

6 
ΓΜ 150 KV  

Μεγαλόπολη-Μεγαλόπολη ΙΙ 

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ Η1΄-Η11΄ 3 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ Η1΄-ΜΜ14 1,1 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 
ΜΜ10-ΜΜ11 

ΜΜ5-ΜΜ8 

0,4 

0,8 

 

 


