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ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ
1. Σκοπός – Αναγκαιότητα
Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών µε το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας αποτελεί πάγια πολιτική δεκαετιών
της χώρας διότι εµφανίζει µια σειρά πλεονεκτηµάτων, έναντι της ηλεκτροδότησής τους µε τοπικούς
σταθµούς παραγωγής µε καύση πετρελαϊκών προϊόντων.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν διασυνδεθεί πολλά νησιά που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα παράλια της
ηπειρωτικής χώρας, µέσω δικτύου µέσης τάσης (π.χ. Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού κ.α.) ή και υψηλής
τάσης (π.χ. Ιόνια Νησιά). Ωστόσο, νησιά που βρίσκονται σε σχετικά πιο µακρινές αποστάσεις δεν
διασυνδέθηκαν, είτε λόγω υψηλού σχετικά κόστους, ή και λόγω τεχνικής αδυναµίας, και κατά συνέπεια
εξακολουθούν να τροφοδοτούνται από τους τοπικούς πετρελαϊκούς σταθµούς.
Οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία των καλωδίων και των ηλεκτρονικών ισχύος που συνδέονται άµεσα
µε τον τρόπο διασύνδεσης των νησιών, καθώς και οι πληθαίνουσες χρόνο µε το χρόνο εφαρµογές τους σε
παγκόσµια κλίµακα, σε συνδυασµό µε την συνεχή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά,
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να επανεξετασθούν, υπό το πρίσµα των εξελίξεων αυτών, τα τεχνικά
ζητήµατα των διασυνδέσεων σε συνδυασµό , µε την οικονοµικότητά τους σε µακροχρόνιο ορίζοντα, καθώς
και µε την ποιότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Περαιτέρω, η προβληµατική πλέον λειτουργία των τοπικών πετρελαϊκών σταθµών στα περισσότερα µη
διασυνδεδεµένα νησιά, εφόσον οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν εντός ή πλησίον πόλεων και εν γένει
κατοικηµένων και τουριστικών περιοχών, καθώς και η αδυναµία εξεύρεσης θέσεων για την ανάπτυξη νέων
σταθµών παραγωγής µε συµβατικά καύσιµα, ανάγουν σε αδήριτη την ανάγκης εξεύρεσης άλλων λύσεων, οι
οποίες δεν µπορεί παρά να είναι, σύµφωνα µε τις σηµερινές συνθήκες, οι διασυνδέσεις των νησιών µε το
ηπειρωτικό δίκτυο ή/και η ανάπτυξη στα νησιά µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µέσω της αξιοποίησης του
δυναµικού τους σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό και διασφαλίζει
υψηλής ποιότητας παρεχόµενη ενέργεια στους καταναλωτές. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού
καθίσταται ακόµη πιο επιτακτική λαµβανόµενης υπόψη της µε υψηλούς ρυθµούς αύξησης της ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά.
Παράλληλα, η συνεχής βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των καταναλωτών των νησιών αυξάνουν ολοένα
και περισσότερο τις απαιτήσεις για καλύτερη ποιότητα τάσης, και γενικότερα καλύτερη ποιότητα παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας λαµβανοµένης υπόψη και της ευαισθησίας των σύγχρονων συσκευών που
εγκαθίστανται σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιοτεχνίες/βιοµηχανίες.
Σε περιβάλλον απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η συµµετοχή των καταναλωτών σε
µεγαλύτερες αγορές τους παρέχει περισσότερα οφέλη και ευκαιρίες από αυτά που απολαµβάνουν
τροφοδοτούµενοι από µικρές ή και µονοπωλιακού χαρακτήρα αγορές (δικαίωµα επιλογής προµηθευτή σε
καλύτερες τιµές, συγκέντρωση υπηρεσιών σε ένα προµηθευτή κλπ).
∆εδοµένου του υψηλού κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών µε καύση ελαφρού (ντίζελ) ή βαρέος (µαζούτ)
πετρελαίου χαµηλού θείου, συγκριτικά µε το κόστος ηλεκτροδότησης των καταναλωτών στην ηπειρωτική
χώρα (διασυνδεδεµένο δίκτυο), είναι αναγκαία η διερεύνηση της οικονοµικότητας της διασύνδεσης των
νησιών, µε αυστηρά τεχνικοοικονοµικούς όρους και λαµβάνοντας υπόψη και το κόστος των ρύπων, ώστε να
διαπιστωθεί εάν η διαφορά του συνολικού αυτού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά από
το συνολικό κόστος ηλεκτροδότησής τους µε ενέργεια από το διασυνδεδεµένο δίκτυο αντισταθµίζει τις
δαπάνες διασυνδέσεων των νησιών ή και δηµιουργείται όφελος.
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Η αξιοποίηση του πλούσιου δυναµικού των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα νησιά, προκειµένου να
συµβάλουν και τα νησιά στους στόχους της χώρας για µείωση των εκπεµπόµενων αέριων ρύπων µε Αέρια
του Θερµοκηπίου (ΑτΘ), καθώς και για τη συµµετοχή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο
ενεργειακό ισοζύγιο (π.χ. κατ’ ελάχιστον σε 29% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το
2020), είναι αναγκαία στο µέγιστο δυνατό βαθµό, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονοµιά θα είναι οι ελάχιστες δυνατές. Προφανώς, η αξιοποίηση των
ανανεώσιµων πόρων λαµβάνει χώρα στις περιοχές όπου αυτοί διατίθενται, και µάλιστα µε υψηλό δυναµικό,
και κυρίως πρέπει να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα εκείνες οι πηγές των οποίων οι τεχνολογίες
αξιοποίησής εµφανίζονται ως οι πλέον ανταγωνιστικές έναντι των συµβατικών, ώστε να περιορίζεται η
οικονοµική επιβάρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα σηµαντικό από την άποψη αυτή
είναι και το γεγονός ότι το µοναδιαίο κόστος επένδυσης σε µονάδες παραγωγής µε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας παρουσιάζει σηµαντική µείωση διαχρονικά η οποία σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις όπως τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα αναµένεται να είναι µεγάλη τα προσεχή χρόνια. Περαιτέρω, για λόγους
κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, η αξιοποίηση των πηγών θα πρέπει να λάβει χώρα σε όλη την
επικράτεια κατά το δυνατόν ισότιµα, ανάλογα µε τις δυνατότητες κάθε περιοχής.

2. Ενέργειες – Βασικά Συµπεράσµατα
Ενόψει των ανωτέρω, η ΡΑΕ, επιφορτισµένη µε την αρµοδιότητα εισήγησης του µακροχρόνιου
προγραµµατισµού της ηλεκτροδότησης των µη διασυνδεδεµένων νησιών, οδηγήθηκε στην εκπόνηση
σχετικών µελετών. Στο πλαίσιο αυτό ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) την εκπόνηση δύο
µελετών, µία για τη διασύνδεση νησιών των ανατολικών Κυκλάδων και µία γενικότερη, για τις δυνατότητες
διασύνδεσης σχεδόν του συνόλου των µη διασυνδεδεµένων νησιών.
Η µελέτη για τη διασύνδεση των ανατολικών Κυκλάδων (Σύρος, Μύκονος, Νάξος και Πάρος µε ήδη
διασυνδεδεµένη την Άνδρο και την Τήνο), η οποία αποτέλεσε µετεξέλιξη των προγενέστερων µελετών της
∆ΕΗ, που εκπονήθηκαν κατά τη δεκαετία του ’90, διαφοροποιώντας κατά βάση τον σχεδιασµό της
διασύνδεσης µε την αποφυγή κατασκευής έργων υψηλής τάσης επί των νησιών και ιδίως εναέριων γραµµών.
Η µελέτη στηριζόµενη σε αυστηρά τεχνικοοικονοµικά κριτήρια κατέδειξε κατ’ αρχήν ότι η διασύνδεση των
νησιών αυτών είναι τεχνικά δυνατή και οικονοµικά συµφέρουσα συγκρινόµενη µε τη συνέχιση της
τροφοδότησής τους από τοπικούς πετρελαϊκούς σταθµούς. Μάλιστα, στη σύγκριση δεν συνυπολογίστηκαν
τα λοιπά ποιοτικά οφέλη της διασύνδεσης που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η µελέτη αποτέλεσε τη βάση για τις
µετέπειτα εκτενέστερες και αναλυτικότερες µελέτες που εκπονήθηκαν από τους συναρµόδιους φορείς, ήτοι
τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, και τη ∆ΕΗ ΑΕ, µε τη συνεργασία της ΡΑΕ και υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο υιοθέτησε πλήρως τη στρατηγική διασύνδεσης των εν λόγω
νησιών.
Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάστηκε µε προτάσεις, σχόλια και παρατηρήσεις η τοπική αυτοδιοίκηση, και ιδίως
η Νοµαρχία Κυκλάδων, αποδεικνύοντας ότι η διασύνδεση των νησιών µε σεβασµό στο περιβάλλον και την
παράδοσή τους αγκαλιάζεται από τους τοπικούς φορείς. Η «∆ιασύνδεση Κυκλάδων» υιοθετήθηκε και
εγκρίθηκε πλέον ως έργο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, προϋπολογισµού περί τα 250 εκ €, ενταγµένο στην
Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010, και ήδη έχει ανατεθεί στη ∆ΕΗ
ΑΕ η εκτέλεσή του, µε ορίζοντα έως το 2010. Το έργο βρίσκεται στη φάση των περιβαλλοντικών µελετών
και εγκρίσεων και ευελπιστούµε ότι θα ολοκληρωθεί εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και
προϋπολογισµού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι αναγκαία η συµβολή όλων των εµπλεκόµενων
φορέων, πρωτίστως της ∆ΕΗ ΑΕ και του ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ που έχουν αναλάβει την ευθύνη της έγκαιρης
πραγµατοποίησής του, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων, καθώς και των
περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών της ∆ιοίκησης που γνωµοδοτούν ή αποφασίζουν για την
αδειοδότησή του.
Η δεύτερη και γενικότερη µελέτη διασύνδεσης των νησιών του Αιγαίου κατέληξε σε παρόµοια
συµπεράσµατα, καταδεικνύοντας ότι οι διασυνδέσεις των νησιών είναι εφικτές και οπωσδήποτε
συµφέρουσες, µε καθαρά τεχνικοοικονοµικά κριτήρια, ακόµα και αν κάποιες από αυτές προϋποθέτουν την
κατασκευή έργων ενίσχυσης του διασυνδεδεµένου Συστήµατος, ή ακόµα και µερική λειτουργία τοπικών
σταθµών.
Σταθµίζοντας περαιτέρω και τα λοιπά οφέλη των διασυνδέσεων, κρίνεται αναγκαία, στην παρούσα φάση, η
εκπόνηση λεπτοµερέστερων τεχνικοοικονοµικών µελετών, κατά το πρότυπο της διασύνδεσης των
Κυκλάδων, ώστε να µελετηθούν βαθύτερα οι τεχνικές πτυχές κάθε διασύνδεσης και να επιλυθούν τα όποια
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τεχνικά ζητήµατα ανακύπτουν και να προσδιοριστεί ασφαλέστερα το κόστος τους. Το συνολικό κόστος
διασύνδεσης όλων των νησιών εκτιµάται κατ’ αρχάς σε περίπου 1,5 δις €. Είναι αυτονόητο ότι τόσο από
πλευράς κόστους όσο και από πλευράς µελετών και κατασκευαστικών δυνατοτήτων, η πραγµατοποίηση
ενός τέτοιου µεγαλεπήβολου σχεδίου εκτείνεται σε περίοδο τουλάχιστον 15-20 ετών. Θα πρέπει στο σηµείο
αυτό να σηµειωθεί ότι το κόστος κάθε διασύνδεσης θα καλυφθεί µε χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία ενισχύει τα έργα αυτού του είδους, τη συµµετοχή των νέων παραγωγών ΑΠΕ που θα
επωφεληθούν από τα έργα αυτά, καθώς και τα τέλη χρήσης Συστήµατος που καλούνται να πληρώσουν όλοι
οι καταναλωτές, µέσω µιας δίκαιης και αντικειµενικής µεθοδολογίας επιµερισµού.
Σύµφωνα µε τις µελέτες αυτές, σε όλα τα µη διασυνδεδεµένα νησιά τίθενται σε ψυχρή εφεδρεία οι τοπικοί
σταθµοί παραγωγής αµέσως µε τη διασύνδεση των νησιών, µε εξαίρεση την Κρήτη ή τη Ρόδο, στις οποίες
παρατηρείται η ανάγκη λειτουργίας ορισµένων σταθµών σε µεγάλες περιόδους του έτους για τη στήριξη της
διασύνδεσής τους. Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση λειτουργίας σταθµού φυσικού αερίου στην Κρήτη,
σύµφωνα µε τον σχετικό σχεδιασµό της ηλεκτροπαραγωγής του νησιού, ο σταθµός αυτός, πέρα από την
υποχρεωτική λειτουργία του για την ανάγκη της διασύνδεσης, θα µπορεί να συµµετέχει ανταγωνιστικά στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας.

3. Αξιοποίηση ΑΠΕ
Οι µελέτες αυτές καταδεικνύουν επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης των ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων
των νησιών, και κυρίως της αιολικής ενέργειας, σε επίπεδα πέραν αυτών που επιβάλλουν λειτουργικοί
περιορισµοί στα αυτόνοµα συστήµατα των νησιών οι οποίοι περιορίζουν την εγκατεστηµένη ισχύ αιολικών
σταθµών σε περίπου 25-30% της µέγιστης ζήτησης (αιχµή) τους. Ωστόσο, η συµµετοχή κάθε νησιού στην
προσπάθεια της χώρας για µεγιστοποίηση της µείωσης των εκποµπών των αέριων ρύπων (ΑτΘ) και της
ανάπτυξης των ΑΠΕ, όπως τονίστηκε ανωτέρω, θα πρέπει να είναι ανάλογη των δυνατοτήτων του νησιού
και µε γνώµονα την ισότιµη συµβολή όλων των περιοχών της χώρας.
Είναι βέβαιο ότι οι δυνατότητες ένταξης και λειτουργίας αιολικών σταθµών στο διασυνδεδεµένο δίκτυο δεν
είναι απεριόριστες. Για τον προσδιορισµό της τάξης µεγέθους της συνολικής ισχύος των αιολικών σταθµών
που δύνανται να λειτουργήσουν µε παράλληλη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του ηλεκτρικού
συστήµατος, αλλά και των σχετικών αναγκαίων µέτρων που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να µεγιστοποιηθεί
η διείσδυση των αιολικών, εκπονείται σειρά µελετών από το ΕΜΠ και το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), κατόπιν σχετικών αναθέσεων της ΡΑΕ και του ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ. Τεκµηριωµένα
αποτελέσµατα της µελέτης αναµένονται περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. Από τα µέχρι τώρα στοιχεία
καθίσταται φανερό ότι η ανάπτυξη αιολικών σταθµών στο διασυνδεδεµένο δίκτυο φαίνεται να περιορίζεται
σε ορισµένες χιλιάδες MW συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος, παρά το γεγονός ότι το ήδη εκφρασµένο
επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο µάλιστα, ακολουθώντας και την παγκόσµια τάση, προσανατολίζεται στην
αξιοποίηση περιοχών µε όλο και χαµηλότερο αιολικό δυναµικό, αφορά στην ανάπτυξη αιολικών σταθµών
σε όλη τη χώρα πολύ µεγαλύτερης συνολικής ισχύος, για την οποία ενδεχοµένως να διατίθενται οι σχετικές
εκτάσεις στα νησιά Ο περιορισµός όµως αυτός λόγω δυνατοτήτων δικτύου επιβάλλει τη συµµετοχή κάθε
περιοχής της χώρας, περιλαµβανόµενων και των νησιών, στην επίτευξη των στόχων, ισότιµα, µε βάση
βεβαίως το δυναµικό των ΑΠΕ που διαθέτουν αλλά και µε βάση την αρχή της αναλογίας.
Για το λόγο αυτό, η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία και τα συµπεράσµατα των ανωτέρω µελετών των
διασυνδέσεων των νησιών σε συνδυασµό µε τα ήδη αδειοδοτηµένα επιχειρηµατικά σχέδια αιολικών
σταθµών, καθώς και µε τα πρώτα αποτελέσµατα των µελετών διείσδυσης της αιολικής ισχύος στο
διασυνδεδεµένο δίκτυο της χώρας, κρίνει ως εύλογη την ανάπτυξη αιολικών σταθµών σε κάθε νησί
συνολικής ισχύος κατ’ αρχάς έως τα επίπεδα της αιχµής της ζήτησης που αυτό εµφανίζει σε µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα (π.χ. 10-ετίας). Η εύλογη αυτή ισχύς των αιολικών σταθµών ενδεχόµενα να
αυξηθεί µέχρι και διπλασιασµού, ανάλογα µε τις συνολικές δυνατότητες διείσδυσης αιολικών στο
διασυνδεδεµένο δίκτυο της χώρας που θα προσδιοριστούν από τις σχετικές µελέτες που εκπονούνται.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σήµερα, το άθροισµα των αιχµών όλων των νησιωτικών συστηµάτων ανέρχεται
σε 1255 MW και αυξάνεται µε ετήσιο ρυθµό της τάξης του 5-7%. Προφανώς η στρατηγική επιλογή αυτή
δεν µπορεί να αφορά τα µη κατοικηµένα νησιά, για τα οποία η χορήγηση άδειας παραγωγής βασίζεται σε
διαφορετικά κριτήρια, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικές καταναλώσεις.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ήπια ανάπτυξη αιολικών σταθµών στα νησιά, συµβατή και µε τις
απαιτήσεις και περιορισµούς του υπό δηµόσια διαβούλευση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού για
τις ΑΠΕ, εφόσον διατηρείται σε χαµηλότερα από τα µέγιστα προβλεπόµενα επίπεδα, χωρίς να προκαλούνται
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προβλήµατα ανεξέλεγκτης ανάπτυξης αιολικών σταθµών και συνεπώς διαφυλάσσεται το ευαίσθητο
περιβάλλον των νησιών και ο χαρακτήρας τους, ενώ παράλληλα τα νησιά συµβάλλουν, κατά το µέρος που
τους αναλογεί, στην επίτευξη των στόχων της χώρας για µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων και την αύξηση
του µεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό της ισοζύγιο.

4. Συµπέρασµα
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, συµπεραίνεται ότι η µακροπρόθεσµη ενεργειακή στρατηγική που ενδείκνυται να
ακολουθηθεί για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά πρέπει να βασίζεται στη διασύνδεσή τους µε το δίκτυο της
ηπειρωτικής χώρας και την αξιοποίηση των πλούσιων ανανεώσιµων ενεργειακών τους πόρων, µε κανόνες
και αρχές που σέβονται το περιβάλλον και τον χαρακτήρα των νησιών, αφού τόσο η χώρα όσο κυρίως τα
ίδια τα νησιά αποκοµίζουν µεγάλα µετρήσιµα οφέλη.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007

Σχετικά:
- ∆ιασύνδεση Κυκλάδων
- ∆ιασύνδεση λοιπών νησιών
o Περίληψη στρατηγικής µελέτης διασύνδεσης αυτόνοµων νησιωτικών συστηµάτων
o Παρουσίαση µελέτης διασυνδέσεων (PDF)
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