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Η Δημιουργία της απειλής της ενεργειακής φτώχειας των ΜΔΝ
• Όταν η ΔΕΗ ήταν Κρατικό μονοπώλιο, και είχε την ευθύνη της παροχής του βασικού
αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους κατοίκους και περιοχές της Ελληνικής
Επικράτειας, αξιοποιούσε κάθε πρόσφορο διαθέσιμο μέσο για τη παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Χρησιμοποιούσε τα Δημόσια λιγνιτικά και υδατικά αποθέματα που της είχαν
παραχωρηθεί δωρεάν για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εξαιρετικά χαμηλό κόστος
και επί πλέον, εισαγόμενα καύσιμα όπως μαζούτ, diesel και φυσικό αέριο με σημαντικά
υψηλότερο κόστος για τη κάλυψη των συνολικών αναγκών ηλεκτροδότησης της χώρας.
• Το επί μέρους κόστος όλων των μεθόδων παραγωγής, αθροίζονταν και έβγαινε το
συνολικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας επιχείρησης. Με βάση
το συνολικό αυτό κόστος, προέκυπτε και η ενιαία τιμή πώλησης της παρεχόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) σε όλους τους κλάδους καταναλωτών (ιδιωτικό, εμπορικό,
βιομηχανικό τιμολόγιο) της χώρας.

• Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. και τη κατάργηση
των κρατικών μονοπωλίων, άλλαξαν τα πράγματα.
• Η πάλαι ποτέ Δημόσια Επιχείρηση, έγινε Α.Ε., εισήλθε στο Χρηματιστήριο και η βασική
ευθύνη της μετατοπίστηκε από την παροχή του βασικού αγαθού σε όλους, τους
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, στη δημιουργία κερδών για τους
μετόχους της. Ταυτόχρονα, υποχρεώθηκε να μοιραστεί τα οφέλη της αξιοποίησης του
χαμηλού κόστους Δημόσιου λιγνίτη και υδατικού δυναμικού με άλλους ιδιώτες
ανταγωνιστές της και πρόσφατα υποχρεώνεται να τους εκχωρήσει «βίαια» μερίδια
αγοράς. Είναι αυτονόητο ότι οι νεοεισερχόμενοι ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας
δεν ενδιαφέρονται για τα ζημιογόνα κομμάτια της αγοράς όπως είναι οι νησιωτικές
περιοχές όπου οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί χρησιμοποιούν diesel που είναι το
ακριβότερο καύσιμο για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά για την ενδοχώρα.
Έτσι, η ΔΕΗ που καλείται να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος παραγωγής των
νησιωτικών περιοχών κατέχοντας μόνο το 50% της συνολικής Ελληνικής αγοράς
ηλεκτρικού, ξεκίνησε να προειδοποιεί τους καταναλωτές για το τι μέλλει γενέσθαι.

Τα δεδομένα της Σίφνου
• Η Σίφνος είναι ένα από τα μη διασυνδεδεμένα με το κεντρικό δίκτυο
ηλεκτροδότησης (ΜΔΝ) της Ελλάδος νησί των Κυκλάδων με περίπου
2,500 μόνιμους κάτοικους, το κύριο εισόδημα των οποίων προέρχεται
από τους κατά μέσο όρο τα πέντε τελευταία χρόνια 85.000
τουριστικούς επισκέπτες του νησιού. Η μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής
ισχύος επί οκτώ μήνες το χρόνο είναι της τάξης των 2,5MW ενώ κατά το
μήνα Αύγουστο φτάνει τα 6,5MW και η ετήσια συνολική ζήτηση της
τάξης των 17MWh ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού παρέχεται από
σταθμό της ΔΕΗ με ντηζελογεννήτριες, συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος 8,7MW.

• Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, το συνολικό
κόστος παραγωγής του σταθμού της Σίφνου το 2012 ήταν
380,36€/MWh, ενώ για το 2015 με τιμές πετρελαίου περί τα
30$/βαρέλι το αντίστοιχο κόστος ήταν της τάξης των 300€/MWh,
σημαντικά υψηλότερο από τα 180€/MWh που χρεώνονται οι
καταναλωτές.
• Η ανησυχία για την ξαφνική διακοπή της επιδότησης της τιμής του
ρεύματος στα ΜΔΝ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, σε συνδυασμό με τους διακηρυγμένους στόχους της
Ε.Ε. για ανάπτυξη των ΑΠΕ και την υπογραφή της συμφωνίας στις
15/12/15 στο Παρίσι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
οδήγησαν στη δημιουργία τον Δεκέμβριο του 2013 του Ενεργειακού &
Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου.

Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου - Ίδρυση
•

Ο Ενεργειακός & Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου (ΣΕΣ)
ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
1667/1986 και τις βασικές αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής
Συμμαχίας με κύριο σκοπό την ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου
από ΑΠΕ με τη συμμετοχή των κατοίκων και των φίλων της Σίφνου
και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

Σκοπός του Συνεταιρισμού
Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι να οργανώσει:
• την παραγωγή και τη διάθεση της ενέργειας που μπορεί να
προκύψει από κάθε μορφή αξιοποίησης των Ανανεώσιμων
Πηγών και του συνολικού δυναμικού του νησιού
• την παραγωγή, τη διαχείριση, την επεξεργασία και τη διάθεση
των προϊόντων και των υπηρεσιών του νησιού
• την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων λύσεων και
δραστηριοτήτων στη Σίφνο

•Προς επίτευξη του σκοπού της η ΣΕΣ:
• υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με το Δήμο Σίφνου και έγινε
μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών
ΑΠΕ REScoop.eu
• εκπόνησε μελέτη για την προοδευτικά 100% ενεργειακή αυτονομία
της Σίφνου από ΑΠΕ και ανέπτυξε κάποιες δράσεις βιώσιμης
ανάπτυξης μικρότερης εμβέλειας όπως η δράση για τη μείωση της
χρήσης της πλαστικής σακούλας στο νησί.

•Σύμφωνα με τη μελέτη, το πρώτο
βήμα για την ενεργειακή αυτονομία
της Σίφνου από ΑΠΕ είναι η
εγκατάσταση ενός Υβριδικού
Σταθμού συνολικής εγγυημένης
ισχύος 8MW που περιλαμβάνει
αιολικό πάρκο ισχύος 11,5MW και
ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό
εγγυημένης ισχύος 8MW που
αποτελείται από σταθμό άντλησης
ισχύος 10,8MW και ταμιευτήρα
θαλασσινού νερού χωρητικότητας 1,1
εκατομμύρια m3, συνολικού
προϋπολογισμού 37.255.000 ευρώ.

• Ο προτεινόμενος Υβριδικός Σταθμός Σίφνου θα καλύπτει το σύνολο της
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Σίφνου, που αναμένεται να αυξηθεί
σταδιακά, αφ’ ενός καλύπτοντας τις ανάγκες θέρμανσης των κτηρίων και
κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων και σκαφών και αφ’ ετέρου τις ανάγκες της
τουριστικής ανάπτυξης που αναμένεται να δημιουργήσει η ενεργειακή
αυτονομία της Σίφνου από ΑΠΕ.
• Το προτεινόμενο έργο, εκτός του ότι είναι ένα έργο υποδομής μακράς
διάρκειας με προοπτική αξιοποίησης και από τις επερχόμενες γενεές,
σχεδιάστηκε με τρόπο που να έχει μηδενικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις,συμπεριλαμβανόμενης της αισθητικής όχλησης, αφού δεν θα
είναι ορατό από κανένα από τους οικισμούς του νησιού, διαφυλάττοντας
στο ακέραιο τον τουριστικό χαρακτήρα του.

Ο στόχος της ενεργειακής αυτονομίας της Σίφνου
προσεγγίστηκε με μία σειρά από δράσεις και ενέργειες
• Ξεκινήσαμε αποκτώντας απαραίτητες γνώσεις για την ελληνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τους τρόπους παραγωγής και
αποθήκευσης ενέργειας, τις ΑΠΕ και τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και την
εξέλιξη αυτών
• Κάναμε επαφές με άλλους ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ΑΠΕ και την Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Συνεταιρισμών ΑΠΕ, της οποίας γίναμε μέλος τον Μάρτιο του 2014
• Συμμετείχαμε σε συνέδρια και ημερίδες σε όλη την Ευρώπη, σχετικά με τις ΑΠΕ και
τους τρόπους χρηματοδότησης έργων σαν το δικό μας, αποκομίζοντας πολύτιμες
γνώσεις
• Διοργανώσαμε εκδηλώσεις ενημέρωσης και μία διεθνή ημερίδα στη Σίφνο με θέμα
«Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί – πώς μπορούν να προωθηθούν, ιδιαίτερα στις νησιωτικές
περιοχές της Ελλάδας» (6/9/2014).

Ως άμεσα αποτελέσματα των ανωτέρω
αρχικών δράσεων είχαμε τα ακόλουθα
•

Η Σίφνος και η προσπάθεια της Συνεταιριστικής Εταιρείας Σίφνου για το έργο
της ενεργειακής αυτονομίας του νησιού μας από ΑΠΕ προβλήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνεταιρισμών ΑΠΕ (REScoop.eu) ως παγκόσμιο
παράδειγμα προς μίμηση, μέσω του μοναδικού βίντεο που έφτιαξε, για την
προώθηση των συνεταιρισμών ΑΠΕ σε όλο τον κόσμο:
• https://rescoop.eu/energy-democracy-video
• Προσκληθήκαμε και παρουσιάσαμε το σχέδιό της ενεργειακής αυτονομίας της
Σίφνου στο ευρωκοινοβούλιο (Βρυξέλλες, 19/11/2015).

Ως άμεσα αποτελέσματα των ανωτέρω
αρχικών δράσεων είχαμε τα ακόλουθα
• Προσκληθήκαμε και παρουσιάσαμε το σχέδιο στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Πάνο Σκουρλέτη και τους συνεργάτες του (Αθήνα, 30/11/2015).
• Προσκληθήκαμε και συζητήσαμε για την υλοποίηση του έργου με το Γενικό
Γραμματέα Ενέργειας κ. Μιχάλη Βερροιόπουλο, τους συνεργάτες τουκαι τη
Διευθύντρια διαχείρισης ΜΔΝ του ΔΕΔΔΗΕκ. Σταυροπούλου (Αθήνα, 25/1/2016).
• Προσκληθήκαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συμμετείχαμε
μαζί με άλλους επτά φορείς σε διαβούλευση για τη διαμόρφωση του νομικού
πλαισίου που αφορά στους συνεταιρισμούς ΑΠΕ στην Ελλάδα (Αθήνα, 9/2/2016).

Ως άμεσα αποτελέσματα των ανωτέρω
αρχικών δράσεων είχαμε τα ακόλουθα
• Ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών ΑΠΕ από το Μάρτιο του 2014,
συμμετείχαμε σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις της: στην Lille της Γαλλίας (Οκτώβριος
2014), στο Aarschotτου Βελγίου (Μάρτιος 2015)
και στο SanSebastian
της Ισπανίας
(Μάιος 2016).

• Από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των Αστικών
Συνεταιρισμών, είναι το πολύ διαφορετικό υπόβαθρο,
επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες των μελών του, η
συλλογική δράση των οποίων δημιουργεί εκθετικά
αποτελέσματα.
• Ένα μέλος της ΣΕΣ έδωσε την ιδέα να επιδιώξουμε τη μείωση
της χρήσης της πλαστικής σακούλας στη Σίφνο, 17 μέλη
ασχολήθηκαν για να το υλοποιήσουν και 3 επαγγελματίες του
marketing το παρουσίασαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το
έκαναν θέμα με 1,200,000 αποκλειστικούς αναγνώστες.

Δράσεις προσέγγισης κοινωνίας της Σίφνου
•Εξάλειψη πλαστικής σακούλας
Η Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου, στο πλαίσιο της
δραστηριότητάς της για την πράσινη ανάπτυξη του
νησιού ξεκίνησε από 15 Απριλίου 2016 την
εφαρμογή της Οδηγίας 2015/720 για τη μείωση
χρήσης της πλαστικής σακούλας.

Δράσεις προσέγγισης κοινωνίας της Σίφνου
• Η εκστρατεία για τη μείωση της χρήσης της
πλαστικής σακούλας αποτυπώνει τη μακρά
παράδοση της Σίφνου στη νοικοκυροσύνη, την
καθαριότητα και την ουσιαστική και διαρκή
φροντίδα των κατοίκων της για τη προστασία του
περιβάλλοντος και της υψηλής ποιότητας ζωής στο
νησί, ξεκίνησε τον Ιούνιο 2015 με τη διάθεση σε
πολύ χαμηλό κόστος 3 μεγεθών πάνινης τσάντας
πολλαπλών χρήσεων που παράγεται στο νησί.
• Η εκστρατεία γνώρισε μεγάλη απήχηση, καθώς
περισσότερες από 2.400 πάνινες τσάντες
διατέθηκαν μέσα στις πρώτες 40 ημέρες.

• Η Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου, συνεργάστηκε με τους
εκπαιδευτικούς και υλοποίησε δράσεις
ευαισθητοποίησης & προβληματισμού γύρω από την
συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά και τους υπόλοιπους
στόχους της για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Σίφνου.
• Έγινε ενημέρωση των μαθητών με επισκέψεις των
μελών της ΣΕΣ στα νήπια, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο
και στο λύκειο. Επίσης προσφέρθηκαν υφασμάτινες
τσάντες της ΣΕΣ σε όλους τους μαθητές του νησιού.

•

•

Στις 20 Μαρτίου 2016, ημέρα της γης, η ΣΕΣ διοργάνωσε σε
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της Σίφνου εκδήλωση,
όπου 377 μαθητές παρουσίασαν ζωγραφισμένες τις
υφασμάτινες τσάντες που τους χαρίστηκαν, βίντεο που
έφτιαξαν για το περιβάλλον, κουκλοθέατρο, καθώς και δικά
τους τραγούδια με θέμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος από
τις πλαστικές σακούλες.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, μέλη της ΣΕΣ, μοίρασαν δωρεάν
στους γονείς των παιδιών που συμμετείχαν στην εκδήλωση 200
πάνινες τσάντες πολλαπλών χρήσεων.

• Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω προσπαθειών ήταν να
διατεθούν το 2016 περισσότερες από 6.500 υφασμάτινες
τσάντες πολλαπλών χρήσεων και ντορβάδες (παραδοσιακά
Σιφνέϊκα υφασμάτινα σακίδια), παραγωγής ΣΕΣ και το
κυριότερο, αυξήθηκαν οι επιοκέπτες του νησιού κατά 12%.
• Παρ’ όλο που δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς με σιγουριά πόσο
ακριβώς συνετέλεσε η δημοσιοποιήση της δράσης «Κάν’ το
όπως ο Σιφνιός» στην αύξηση των επισκεπτών, η όλη
προσπάθεια κατέληξε στο να έχουν θετική γνώμη για τη ΣΕΣ
περισσότεροι από 8 στους 10 μόνιμους κατοίκους της Σίφνου!

•Κλείνοντας θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας και τις
ευχαριστίες των μελών του Δ.Σ. και όλων των μελών της ΣΕΣ προς
την ομάδα της Ashoka Ελλάδας για της για την πολύ τιμητική
πρόσκληση μας στη σημερινή εκδήλωση καθώς και σε όλους τους
συμμετέχοντες που είχατε την καλοσύνη να πληροφορηθείτε για τις
προσπάθειες και τα έργα της Συνεταιριστικής Εταιρείας Σίφνου.
•Είμαστε και θα παραμείνουμε στη διάθεση όλων όσων
ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη Ενεργειακών Συνεταιρισμών με την
ελπίδα να φανούμε με κάποιο τρόπο χρήσιμοι.

www.sifnosislandcoop.gr

