
Συνοπτική περιγραφή Έργου 
 
ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ 400/150 kV 

Το ΚΥΤ Πάτρας 400/150 kV προβλέπεται να κατασκευασθεί σε εκτός σχεδίου 
περιοχή του ∆ήµου Ρίου, στην θέση Καστελόκαµπος, στο χώρο αποθηκών ∆ιανοµής 
της ∆ΕΗ (Γενική ∆/νση ∆ιανοµής, ιδιόκτητη έκταση). Το γήπεδο έχει συνολικό 
εµβαδόν 26487,72 m2. 

Το ΚΥΤ Πάτρας θα συνδεθεί µε το σύστηµα 400 kV και 150 kV ως εξής:  

Γραµµές Μεταφοράς 400kV 

• Γ.Μ. 400kV (υποβρύχιο καλώδιο) προς ΚΥΤ Αχελώου 
• Γ.Μ. 400kV (υποβρύχιο καλώδιο) προς ΚΥΤ ∆ιστόµου 
• ∆υο (2) συνδέσεις Γ.Μ. 400kV προς ΚΥΤ Μεγαλόπολης 
Γραµµές Μεταφοράς 150kV 

• Γ.Μ. 150kV ΚΥΤ Πάτρας – Υ/Σ Πάτρα Ι 
• Γ.Μ. 150kV ΚΥΤ Πάτρας – Υ/Σ Πάτρα ΙΙ 
• Γ.Μ. 150kV ΚΥΤ Πάτρας – Υ/Σ Ξυλοκάστρου 
• Γ.Μ. 150kV ΚΥΤ Πάτρας – Υ/Σ Αιγίου 
• ∆ύο (2) µελλοντικές συνδέσεις Γ.Μ.150kV 
 
Σύµφωνα µε την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Αναφοράς 2008-2012, το ΚΥΤ 
Πάτρας έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστεί µε τεχνολογία κλειστού τύπου GIS, Gas 
Insulated Substation (αµφότερες οι πλευρές 150 και 400 kV) για λόγους περιορισµού 
της αισθητικής όχλησης, επιτάχυνση της κατασκευής, αλλά και µείωση του 
απαιτούµενου χώρου. 

Γ.Μ. Ηλεκτρικής Ενέργειας 400 kV 

Η υπό µελέτη Γραµµή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει συνολικό µήκος 
περίπου 15,7 km και περιλαµβάνει εναέριο, υπόγειο και υποβρύχιο τµήµα. Το 
εναέριο τµήµα έχει µήκος περίπου 8,9 km, το υπόγειο 4,2 km και το υποβρύχιο 
2,6 km. Πιο συγκεκριµένα ισχύουν τα εξής: 

• Εναέρια Γ.Μ. ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV µήκους περίπου 8,9 km επί της 
Αιτωλοακαρνανίας, τµήµα Κ0 – Κ1/1 – Κ13/28, βλ. Χάρτες 62270 Π7Α και 
62270 Π7Β. Συγκεκριµένα, µήκος της Γ.Μ. περίπου 2,7 km οδεύει επί του ∆ήµου 
Ναυπάκτου και µήκος περίπου 6,2 km επί του ∆ήµου Αντιρρίου. 

• Υπόγεια Γ.Μ. ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV από το σηµείο Κ13/28 µέχρι την νέα 
γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου µήκους περίπου 2,0 km. 

• Υποβρύχια Γ.Μ. ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV από το σηµείο προσαιγιάλωσης 
στην πλευρά του Αντίρριου (Κ17) πλησίον της γέφυρας µέχρι το σηµείο 
προσαιγιάλωσης στην πλευρά του Ρίου (Κ19), σε απόσταση από την γέφυρα 
περίπου 350 m ανατολικά – νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου, ενώ το συνολικό 
µήκος του υποβρύχιου τµήµατος εκτιµάται σε περίπου 2,6 km 



• Υπόγεια Γ.Μ. ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV στην περιοχή της Αχαΐας από το 
σηµείο προσαιγιάλωσης µέχρι το ΚΥΤ Πάτρας, η γραµµή ακολουθεί υπόγεια 
όδευση σε µήκος περίπου 2,2 Km  

Η υπό µελέτη εναέρια Γ.Μ. ηλεκτρικής ενέργειας είναι διπλού κυκλώµατος µε δίδυµο 
αγωγό. Το διπλό κύκλωµα έχει δύο τριφασικά κυκλώµατα µε εναέρια καλώδια για 
την µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε την τυποποίηση της ∆ΕΗ 
χαρακτηρίζεται ως ΄΄Γραµµή µεταφοράς 400 KV διπλού κυκλώµατος µε δίδυµο 
αγωγό΄΄. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της γραµµής µεταφοράς είναι τα παρακάτω: 

• Ονοµαστική τάση: 400 kV 
• Φυσική ισχύς: 2x536 MW 
• Θερµικό όριο: 2x1400 MVA 
 


