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              Ερµούπολη 21 Σεπτεµβρίου 2011 
                                                     Αρ. πρωτ. 10968 

Προς:  
Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
κ. Τζώρτζη Μακρυωνίτη 
Επτανήσου 35 
84100 – Σύρος  
Fax. 2281085090 
 
Κοινοποίηση: 
 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου  
κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη 
 
Θέµα: Ενεργειακή αυτονοµία µη διασυνδεδεµένων νησιών 
 
 
 
Αξιότιµε κύριε Αντιπεριφερειάρχη,   

 
 

Το Επιµελητήριο Κυκλάδων σαν εκφραστής της επιχειρηµατικότητας στο Νοµό µας, καταβάλει 
συνεχείς προσπάθειες προκειµένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής. Η γνώση και η 
τεχνολογία αποτελούν βάση αλλά και στόχο των δράσεων του επιχειρησιακού µας σχεδίου, το 
οποίου δύο κύριοι άξονες, είναι α) Ανάπτυξη και εφαρµογή των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας 
& Επικοινωνιών και  β) Ενέργεια (Α.Π.Ε. – Αυτονοµία νησιών).  
 
Μέχρι σήµερα, έχουµε υλοποιήσει µελέτες και έργα που σε µεγάλο βαθµό χαρακτηρίζονται από 
υψηλή τεχνολογία στον τοµέα της επικοινωνίας και της πληροφορίας.  
Σχετικά µε τον δεύτερο άξονα, η περιοχή µας αλλά και η χώρα συνολικά, έχει σηµειώσει σηµαντική 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη και εφαρµογή νέων ενεργειακών προτύπων. Θεωρούµε, ότι η 
ιδιαιτερότητα – και όχι µόνο γεωγραφική – του Νοµού µας δεν επιτρέπει περαιτέρω αναβολές στον 
τοµέα της Ενέργειας. Έχουµε ένα τεράστιο κενό ζωτικής σηµασίας για τα νησιά µας, που οι 
περιστάσεις µας καλούν να καλύψουµε, το συντοµότερο δυνατόν. 
 
Το όραµα για «πράσινα» νησιά και οι ενέργειες µας  
 
Το Επιµελητήριο Κυκλάδων αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται 
για τις νησιωτικές περιοχές από το νέο ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο για την κλιµατική αλλαγή καθώς 
και τις δυνατότητες από τη χρήση µοχλευόµενων πόρων για την υποστήριξη ενεργειακών 
επενδύσεων τα επόµενα χρόνια, ξεκίνησε ως θεσµικός εκφραστής και εκπρόσωπος της 
επιχειρηµατικότητας στο Νοµό µια προσπάθεια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών 
κοινωνιών και σε συνεργασία µε τους ∆ήµους που εκδήλωσαν  ενδιαφέρον τους, τη συλλογή 
στοιχείων και δεδοµένων, προκειµένου να  ξεκινήσει η υλοποίηση αυτών των υποχρεώσεων που 
έχουν ήδη αναλάβει οι τοπικές αρχές, από την υπογραφή του Συµφώνου των Νησιών.   
 
Όπως γνωρίζετε, τα νησιά των Κυκλάδων και ιδιαίτερα τα µη διασυνδεδεµένα, αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα µε την ηλεκτροδότηση τους. Τα τοπικά εργοστάσια, όπου λειτουργούν, 
χρησιµοποιούν πετρέλαιο, µε αποτέλεσµα την µόλυνση, το υψηλό κόστος και την 
περιβαλλοντολογική υποβάθµιση του χώρου που λειτουργούν. Αυτό το ξεπερασµένο ενεργειακό 
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πρότυπο, δηµιουργεί και άλλα προβλήµατα, όπως συχνές διακοπές ρεύµατος µε αποτέλεσµα 
οικονοµικές ζηµίες και υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των νησιών. 
 
Το Επιµελητήριο, µε βάση και τον θεσµικό του ρόλο, έχει αναλάβει ενεργή δράση µε σκοπό να  
συµβάλει στη µείωση των ενεργειακών προβληµάτων των νησιών και κυρίως των µη 
διασυνδεδεµένων.  

 
Είναι προφανές  ότι  τα  νησιά  πρέπει  όχι  µόνο  να  απεξαρτηθούν  από  το πετρέλαιο,  αλλά  και  
να  συνεισφέρουν  στην  επίτευξη  των  εθνικών  στόχων.  
 
Για το λόγο αυτό, αναζητήσαµε λύσεις βασισµένες σε αυτόνοµα ενεργειακά συστήµατα, µε χρήση 
ανανεώσιµων πηγών και δυνατότητα συσσώρευσης ενέργειας για την κάλυψη των   αναγκών 
ηλεκτροδότησης των νησιών.  
 
Κατά την επίσκεψη τους στη Σύρο την 21η Μαρτίου 2011, τόσο ο κ. Πρωθυπουργός όσο και ο 
Υφυπουργός Π.Ε.Κ.Α. κ. Γιάννης Μανιάτης, ενηµερώθηκαν για τις πρωτοβουλίες του 
Επιµελητηρίου µας. 
 
 
Τρόπος υλοποίησης 
  
Κατά την πρωτοβουλία αυτή, λάβαµε πρωτίστως υπόψη µας την σηµασία της αποδοχής, της  
συναίνεσης, αλλά και της συµµετοχής των τοπικών κοινωνιών. 
Άµεσα µετά τη διεξαγωγή της έρευνάς µας, ξεκινήσαµε κύκλο επαφών µε τους ∆ηµάρχους των 
νησιών, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουµε τις τοπικές κοινωνίες, προς αυτή την κατεύθυνση. 
Με ενηµερωτικές επιστολές που στείλαµε σε όλους τους ∆ηµάρχους του νοµού, κάναµε γνωστή 
την πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου µας και τα οφέλη από µια ευρεία συνεργασία µε τους ∆ήµους, 
στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και τη δυνατότητα αποθήκευσης της 
ώστε να γίνεται χρήση της στα χρονικά σηµεία της µέγιστης ζήτησης.  
Όπως αναφέραµε και στις επιστολές µας προς τους ∆ηµάρχους του Νοµού, η συνεργασία µπορεί 
να υλοποιηθεί, µέσω της δηµιουργίας ανωνύµων εταιρειών ευρείας µετοχικής βάσης - σε επίπεδο 
νησιού, µε τη συµµετοχή του ∆ήµου, της Περιφέρειας, του Επιµελητηρίου, τοπικών επιχειρήσεων 
και ιδιωτών – οι οποίες θα υλοποιήσουν την επένδυση.  
Ένας πιθανός και εφικτός τρόπος χρηµατοδότησης µιας τέτοιας ανώνυµης εταιρείας µε ξένα 
κεφάλαια είναι η σύναψη οµολογιακού δανείου, το οποίο εκδίδεται από την εταιρεία και διαιρείται σε 
οµολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν δικαιώµατα των οµολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά 
τους όρους του δανείου.  
 
Πράγµατι η  ανταπόκριση στο κάλεσµά µας για συνεργασία, ήταν µεγάλη, έτσι προχωρήσαµε στο 
επόµενο βήµα, δηλαδή α) την προεπιλογή κάποιων νησιών µε βάση τη σειρά εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος τους και β) τον προγραµµατισµό συναντήσεων προκειµένου να καθορίσουµε από 
κοινού µε τους ∆ήµους τις λεπτοµέρειες των επόµενων κοινών ενεργειών µας, την υπογραφή 
µνηµονίου συνεργασίας και την σύνταξη προµελέτης σκοπιµότητας. 
Η γενική στάση των κατοίκων και των ΟΤΑ των νησιών απέναντι στις ΑΠΕ και στις  τεχνικές 
εξοικονόµησης ενέργειας,  όσον  αφορά  επεµβάσεις  µικρής  κλίµακας,  θα  λέγαµε  πως  είναι 
µάλλον  θετική,  χωρίς  να λείπουν ωστόσο αντιδράσεις, αντιρρήσεις,  διαφωνίες και σκεπτικισµός. 
 
Επόµενα βήµατα  
 
Ήδη υπάρχει ως δεδοµένο, η καταρχήν οµόφωνη συµφωνία των δηµοτικών συµβουλίων της Μήλου 
και της Σίφνου για την συνέχεια του εγχειρήµατος, ενώ αναµένονται άµεσα και οι αποφάσεις των 
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δηµοτικών συµβουλίων των δήµων Σύρου, Αµοργού και Ανάφης, οι οποίοι καταρχήν έχουν 
συµφωνήσει. Τα επόµενα βήµατα στα οποία θα προχωρήσουµε άµεσα, θα είναι: 
  

• Υπογραφή προγραµµατικών συµβάσεων 
• Σύνταξη µελετών σκοπιµότητας και επιχειρησιακών σχεδίων 
• Προετοιµασία φακέλων και υποβολή αιτήσεων στην Ρ.Α.Ε. 
• Σύσταση των τοπικών (ανά νησί) φορέων, µετά τη λήψη της άδειας παραγωγής.   

 
 
 
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη,   
 
Αυτές οι πρωτοβουλίες του Επιµελητηρίου µας, λαµβάνονται σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από 
ποικίλες προκλήσεις. Προκλήσεις για το περιβάλλον, την οικονοµία, την κοινωνία, το ίδιο µας το 
µέλλον. Οι περιστάσεις δεν επιτρέπουν να παραµείνουµε αδρανείς. Επιβάλλουν την άµεση και χωρίς 
καθυστερήσεις στροφή  α) προς την απαλλαγή µας από το πετρέλαιο – στο µέγιστο βαθµό -  και β) 
προς τη συνεργασία παραγωγικών δυνάµεων, αυτοδιοίκησης και κυβέρνησης.  
 
Από αυτή τη δύσκολη για την πατρίδα µας οικονοµική συγκυρία – που δεν είναι µόνο οικονοµική – δεν 
υπάρχει άλλη αφετηρία προς την οδό εξόδου, από την ίδια την επίγνωση της θέσης µας. Ειδικότερα, 
στον τοµέα της πράσινης ενέργειας, πρέπει να ξεκινήσουµε από την δυσάρεστη παραδοχή, ότι είµαστε 
αρκετά πίσω σε σχέση µε τους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και διαθέτουµε πλούσιες 
φυσικές ενεργειακές πηγές. Αν τις αξιοποιήσουµε γρήγορα και σωστά, θα επιτύχουµε σηµαντική 
εξοικονόµηση πόρων, αφού το σύνολο των νησιών επιδοτείται µε τεράστια ποσά ετησίως, 
προκειµένου οι κάτοικοί τους να απολαµβάνουν τιµή ανά kw/h ϊση µε αυτή που πληρώνουν οι κάτοικοι 
της ηπειρωτικής Ελλάδας. 
 
Για το λόγο αυτό, τα νησιά πρέπει άµεσα να υιοθετήσουν ένα ενεργειακό πρότυπο, 
 

• Απαλλαγµένο από τα ορυκτά καύσιµα 
• Που θα εγγυάται σταθερό κόστος παραγωγής για τα επόµενα έτη 
• Ελκυστικό για δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στην περιοχή 
• Φιλικό για τον επισκέπτη 
• Που θα δηµιουργήσει συνθήκες δηµιουργίας άµεσων και έµµεσων θέσεων εργασίας 

 
Με την παρούσα, ζητούµε τη συνεργασία και συµµετοχή της Περιφέρειας στο δύσκολο αυτό 
εγχείρηµα, προκειµένου να υλοποιηθεί ένα όραµα, µια ανάγκη, που φιλοδοξούµε να σηµατοδοτήσει 
µια νέα εποχή για τον ελληνικό νησιωτικό χώρο.  
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, παρακαλούµε όπως εξετάσετε καταρχήν την δυνατότητα 
συµµετοχής στην ως άνω αναφερόµενη προγραµµατική σύµβαση για την υλοποίηση και 
χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου σταδίου, που είναι η εκπόνηση των απαραίτητων µελετών και η 
σύνταξη του  φακέλου που θα υποβληθεί στην Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας για την λήψη άδειας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθµό. Στον φάκελο θα περιλαµβάνονται τα 
παρακάτω: 
 

1. Γενική περιγραφή του έργου  
2. Ενεργειακή µελέτη τεκµηρίωσης δυναµικού ΑΠΕ και αξιολόγησης των προτεινόµενων 

θέσεων εγκατάστασης του σταθµού 
3. Προκαταρκτική τεχνική µελέτη 
4. Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο 
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5. Στοιχεία τεκµηρίωσης της οικονοµικής δυνατότητας υλοποίησης του έργου 
6. ∆ηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα 
7. Συµπληρωµατικά στοιχεία φακέλου Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής  

Ενέργειας από Σταθµό ΑΠΕ σε νησί που συνδυάζεται µε Μονάδα Αφαλάτωσης 
 

Το κόστος σύνταξης των φακέλων που θα υποβληθούν στη ΡΑΕ, υπολογίζεται σε 25.000 € για κάθε 
ένα από τα νησιά (Αµοργός, Ανάφη, Μήλος, Σίφνος και Σύρος) ήτοι συνολικά 125.000 €. Στο κόστος 
αυτό, δεν περιλαµβάνονται: 
 
Ο ΦΠΑ, το τυχόν κόστος κτήσης ανεµολογικών δεδοµένων, τα παράβολα κατάθεσης της αίτησης και 
τα έξοδα δηµοσίευσης αυτής. 
   
Επισυνάπτουµε στην παρούσα τα σχετικά στοιχεία για την εξέταση της πρότασής µας. 
 

         Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε είδους διευκρίνιση. 
 
 
 
 Με εκτίµηση,  

 
 

 


