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ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ - Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   

Ένα όραμα δεκαετιών γίνεται πράξη. Ένα εμβληματικό έργο ολοκληρώνεται και η Μύκονος 
σε λίγες μέρες θα συνδέεται ενεργειακά με την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Ένεκα του σημαντικού ταξιδιού του Δημάρχου Μυκόνου στις ΗΠΑ, τη Δημοτική Αρχή 
Μυκόνου εκπροσώπησε στα εγκαίνια της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων στη 
Σύρο, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Ειρήνη 
Γρυπάρη , η οποία είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, 
τον οποίο ευχαρίστησε εκ μέρους του Δήμου Μυκόνου για την ολοκλήρωση του 
σημαντικού αυτού έργου. 

Η Σύρος συνδέεται πλέον μέσω καλωδίου μήκους 105 χιλιομέτρων με το Λαύριο. 
Ακολούθως, με αντίστοιχες καλωδιακές συνδέσεις, η Σύρος συνδέεται με την Τήνο, καθώς 
και με την Πάρο, που τροφοδοτεί μια σειρά από άλλα γειτονικά νησιά. Έτσι, η Σύρος, η 
Τήνος και η Πάρος, αλλά και η Αντίπαρος, η Νάξος, το Κουφονήσι, η Σχοινούσα, η Ηρακλειά, 
η Ίος, η Σίκινος και η Φολέγανδρος, συνδέονται πλέον με το ηπειρωτικό σύστημα. Με την 
ένταξη και της Μυκόνου, το αμέσως επόμενο διάστημα, ολοκληρώνεται η παρούσα φάση 
του έργου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Η 
ΜΥΚΟΝΟΣ 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Μύκονος, δεν πρόκεται να αντιμετωπίσει - εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου - ποτέ πρόβλημα ηλεκτροδότησης, καθώς πέραν της κύριας 
διασύνδεσης με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω Σύρου, θα βρίσκεται σε εφεδρεία και η 
σύνδεση με την Πάρο μέσω Νάξου για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. 

Πολλαπλά είναι τα οφέλη για τους Μυκονιάτες καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα που θα 
καταναλώνουν οι Μυκονιάτες, θα είναι φθηνότερο από αυτό που κατανάλωναν έως 
σήμερα, επιτυγχάνεται η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, ενώ τίθενται στέρεες 
βάσεις για νέα αναπτυξιακή πορεία στο νησί. 

Η ένταξη της Μυκόνου στην ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες μέρες. 

 

 

 

 

         

 

         



ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Πρόκειται κυριολεκτικά για ένα έργο πνοής τόσο για όλες τις Κυκλάδες όσο και για τη 
Μύκονο, το οποίο θα αλλάξει όλα τα δεδομένα και για το οποίο εργάστηκαν όλες οι 
Δημοτικές Αρχές της Μυκόνου από το 2009 έως και σήμερα, που ολοκληρώνεται με 
επιτυχία. 

Η παρούσα Δημοτική Αρχή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίσπευση των διαδικασιών και 
στην επίλυση ζητημάτων που προέκυψαν στην πορεία υλοποίησης του έργου (πχ 
αδειοδοτήσεις), με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της 
Μυκόνου πριν την έναρξη της φετινής τουριστικής σεζόν. 

ΠΟΙΟΙ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΑ ΛΑΜΠΕΡΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 

Τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα συνόδευαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Γιώργος Σταθάκης καθώς και στελέχη των διοικήσεων της ΔΕΗ, του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ. 

Παρόντες επίσης ήταν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριος 
Σαντορινιός, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο τ. Αναπληρωτής 
Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ξυδάκης, ο Βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ Γιάννης Βρούτσης, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Γιάννης Φλεβάρης και ο 
Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων Δαμιανός Γρυπάρης. 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ, καλεσμένος 
του Προέδρου κ. Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις της Ομογένειας 
για την Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας, δήλωσε σχετικά: 

 

«Η Μύκονος μπαίνει πλέον σε μια νέα ενεργειακή εποχή. 

Εμείς ως Δημοτική Αρχή, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να επισπεύσουμε την 
επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι από την έκβαση των εργασιών ηλεκτρικής 
διασύνδεσης της Μυκόνου με την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Πρόκειται για ένα ιστορικής σημασίας έργο, του οποίου το αποτύπωμα θα αντιληφθούμε 
πραγματικά σε λίγα χρόνια από σήμερα. 

Προστατεύουμε το περιβάλλον, παρέχουμε πιο φθηνή και πιο ποιοτική ενέργεια στους 
Μυκονιάτες και προσθέτουμε ακόμα ένα σημαντικό λιθαράκι στην πολυπόθητη 
αναπτυξιακή πορεία του νησιού μας.» 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 


