
Χάλκη, 26/11/2021 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΣ «ΚΑΛΧΙΟΝ» 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ, επί του κοινωνικο-οικονομικού του σχεδιασμού, έχει θέσει ως 

θεμελιώδη προϋπόθεση και πολυδιάστατο σκοπό τις συνθήκες και τις προοπτικές 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο νησί μας, την Χάλκη.  

Νησιωτικότητα και Πράσινη Ενέργεια, με τα εφόδια των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και της οικείας νομοθεσίας σε συνδυασμό με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας, από εναλλακτική και δευτερεύουσα επενδυτική επιλογή μεταξύ των 

παραγωγικών συμφερόντων τίθενται στο επίκεντρο των σύγχρονων δημόσιων 

πολιτικών προς την οικονομία της αγοράς. Συνεπώς, η προώθηση των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συναθροίζοντας την περιβαλλοντική αειφορία και 

την οικολογία, την καινοτομία και την έρευνα με την επιχειρηματικότητα και την 

κυκλική οικονομία, αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για τον μετασχηματισμό της 

οικονομίας και της ελκυστικά βιώσιμης ταυτότητας του νησιού μας με έντονο το 

στοιχείο της κοινωνικής ανταποδοτικότητας. 

Στρατηγικός στόχος της ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ, είναι η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας, 

ώστε να συμβάλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και του ρόλου της στην συνολική 

προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας να συμμετάσχει και ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις της μετάβασης σ’ ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο, 

αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων καθώς και τη δημιουργία 

συνθηκών και προϋποθέσεων ανάπτυξης της περιοχής και ευκαιριών απασχόλησης 

τα επόμενα χρόνια. 

Η ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ επιβάλλεται να προσανατολιστεί θεσμικά προς τις παραπάνω 

κατευθύνσεις με διάθεση αποφασιστική και δυναμική, ανέκαθεν με άξονα τη φέρουσα 

ικανότητα του τόπου μας, ώστε να προαχθούν πολιτικές βίωσιμες διαχείρισης των 

τοπικών πόρων, που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά 

και στην αξιοποίησή του με αναβαθμιστικό τρόπο για την τοπική μας κοινωνία, αλλά 

και με ένα μικρό λιθάρακι ενάντια στη κλιματική αλλαγή και τη δημόσια υγεία, μακριά 

από την εκπομπή των ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων. Αναζητώντας την καθαρή 

ενέργεια για την πολύπλευρη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους.  

Η ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ φιλοδοξεί να προωθήσει τη μετάβαση προς την τεχνολογική 

πρωτοπορία με σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά, όπου η τοπική 

αυτοδιοίκηση, οι επιχειρήσεις, και κυρίως οι πολίτες, θα σχεδιάζουν, θα αξιοποιούν 

και θα χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές με κοινό και αμοιβαίο όφελος ενεργητικά 

και συμμετοχικά προς την κοινωνία των πολιτών. Κύριο μέλημα μας είναι να 

μετεξελίξουμε το νησί μας σ’ ένα Δήμο που θα βασίζει την ανάπτυξή του στη νέα 

γενιά, στην εκπαίδευση, στην ποιότητα της ζωής και στις ισορροπίες της καινοτομίας. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, πολλά νησιά και μέσα σε αυτά και το νησί της 

Χάλκης, εξαρτώνται από το πετρέλαιο για την κάλυψη των αναγκών τους σε 

ηλεκτρική ενέργεια και αυτό δεν συνεπάγεται μόνο την εξάρτησή τους από τις 

εισαγωγές καυσίμων, αλλά και την αύξηση της τοπικής ρύπανσης και των εκπομπών 

των αερίων του θερμοκηπίου. 



Χρειάζεται να δουλέψουμε με συναίνεση, με δημοκρατική πίστη, με θετικές 

προθέσεις και με αποτελεσματικότητα από κοινού όλοι μαζί για την επίτευξη του 

στόχου μετάβασης των νησιών μας, και δη της Χάλκης μας, σε μορφές καθαρής 

πράσινης ενέργειας, εξασφαλίζοντας μείωση του ενεργειακού κόστους για τους 

πολίτες και τη δημιουργία μίας πολυεπίπεδα προστιθέμενης αξίας για την τοπικη μας 

κοινωνία.  

Ένας κομβικός κινητήριος μοχλός σε αυτή την προσπάθεια και πρωτοβουλία, 

που θα μας βοηθήσει στην επίτευξη της παραπάνω ενεργειακής μετάβασης του 

νησιού μας είναι η ίδρυση και η λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας Χάλκης που 

όλοι εμείς σήμερα δημιουργήσαμε. 

Η Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης Κάλχιον ανήκει στο χώρο της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας, δηλαδή δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική ανάπτυξη, 

στο όφελος των μελών, στην αλληλεγγύη μεταξύ τους, στην τοπική κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας, στην προστασία των πλέον αδυνάμων, στην 

προστασία του περιβάλλοντος και λιγότερο στο κέρδος.  

Με βάση το καταστατικό διεξήχθησαν στις 23/11/2021 οι αρχαιρεσίες για την 

εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου  της Ενεργειακής Κοινότητας 

Χάλκης «Κάλχιον». 

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

 

Πρόεδρος: κος. Χαντζιάρας Βασίλειος  

Αντιπρόεδρος: κος. Σπυρίδης Διοσμάκης 

Γραμματέας: κος. Ρουσσάκης Βασίλειος 

Ταμίας: κος. Λύσανδρος Πασπαλάκης 

Υπεύθυνος Δ. Σχέσεων: κος. Φραγκάκης Ευάγγελος 

 

Το νέο Ελεγκτικό Συμβούλιο μετά την εκλογή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
 

Προϊστάμενος: κος. Συντυχάκης Εμμανουήλ  

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:  κος. Φραγκάκης Νεκτάριος 

Επόπτης Σύμβουλος: κος. Ιατρίδης Αλέξανδρος 

 
H Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης «Κάλχιον» είναι η πρώτη που λειτουργεί στα 
Δωδεκάνησα και μετά την εκλογή των οργάνων της μπαίνει πλέον και σε τροχιά 
λειτουργίας.  Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του νέου Δ.Σ και Ε.Σ  θα είναι 
να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες στο να εντάξουν όλους τους κατοίκους και 
όλους όσους επιθυμούν στην ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ και όλοι να επωφεληθούν απ τον Εικονικό 
Ενεργειακό Συμψηφισμό. 

Για την Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης «Κάλχιον» 

O Πρόεδρος του Δ.Σ 

Χαντζιάρας Βασίλειος 

 


