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Ο σκοπός, το όραμα, οι δράσεις, το έργο





Αγαπητά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που μου δίνεται η ευκαιρία να σας
παρουσιάσω την καταπληκτική προοπτική που δίνουν στη Σίφνο,
σε μάς, και κυρίως στα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, οι πολύ
καίριες χρονικά, επιτυχημένες συλλογικές προσπάθειες, της
ομάδας των κατοίκων και φίλων της Σίφνου που
δραστηριοποιήθηκαν στα πλαίσια του Ενεργειακού &
Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου.



Ζούμε μία μεταβατική περίοδο όσον αφορά την ενέργεια.

Τόσο οι δεσμευτικοί στόχοι της ΕΕ για αξιοποίηση των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για το 80% της ενέργειας που
καταναλώνουμε μέχρι το 2050, όσο και η Παγκόσμια Συμφωνία του
Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, φανερώνουν
ξεκάθαρα ότι βιώνουμε τη μεταβατική περίοδο από την αξιοποίηση
των υδρογονανθράκων, στην αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Βασικό όχημα της μέχρι στιγμής προόδου στην αξιοποίηση των ΑΠΕ
στη Β.Δ. και Δυτική Ευρώπη αναδείχτηκαν οι Ενεργειακοί
Συνεταιρισμοί πολιτών που σε διάστημα 25 χρόνων ξεπέρασαν ήδη
τους 2,400 επιτυχημένους και ιδιαίτερα αποδοτικούς παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας. Προφανώς δε μιλάμε για πείραμα.



Στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα μη διασυνδεδεμένα με το
κεντρικό δίκτυο της χώρας νησιά(ΜΔΝ), έχουμε αφ’ ενός πολύ
ακριβή παραγωγή για ηλεκτρική ενέργεια από πετρέλαιο και
αφ’ ετέρου εξαιρετικά πλούσιο δυναμικό ΑΠΕ που θεωρείται το
πλέον αξιοποιήσιμο στην Ευρώπη.

Για αυτό και ήδη βιώνουμε ένα καταιγισμό αιτήσεων αλλά και
Αδειών Παραγωγής στα νησιά του Αιγαίου, όπως αποτυπώνεται
στο Γεωπληροφορικό Χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
(ΡΑΕ).



Τοποθεσίες περιοχών αιτήσεων ανάπτυξης ΑΠΕ

Αστυπάλαια



Αμοργός



Ίος Κύθνος



Κρήτη, που εν’ όψη της διπλής διασύνδεσης  υποβλήθηκαν 
ή αδειοδοτήθηκαν  αιτήσεις για ανάπτυξη 5.000MW 



Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ στα νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους δεν είναι   ...μονόδρομος, είναι διάδρομος 
απογείωσης  επιχειρηματικών σχεδίων και επενδύσεων.

Όπως ανέφερε ο καθ. Κατσαπρακάκης πρόσφατα στη συζήτηση της 
Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου, οι  διαθέσιμες επιλογές 
είναι οι εξής 3:

1. Αναπτύσσεις της  ΑΠΕ σύμφωνα με τον δικό σου σχεδιασμό

2. Αφήνεις να τις αναπτύξουν ξένοι στον τόπο σου επιχειρηματίες

3. Παλεύεις να αντισταθείς, με μεγάλη πιθανότητα να χάσεις, όπως 
βλέπουμε από πολλά παραδείγματα γύρω μας.



Η Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014
με σκοπό να αξιοποιήσει το νέο αυτό ενεργειακό μοντέλο και να
αναπτύξει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, από τους
κατοίκους της Σίφνου, για τους κατοίκους της Σίφνου, με τον
ιδιαίτερο νοικοκυρεμένο τρόπο της Σίφνου, ώστε ότι κατασκευαστεί,
όχι μόνο να μην προκαλεί όχληση και αλλοίωση του τουριστικού
χαρακτήρα του νησιού, αλλά αντίθετα να είναι όμορφο και ταιριαστό
και σημαντικός πόλος έλξης επισκεπτών από όλο τον πλανήτη.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα έργο υποδομής μεγάλης
χρονικής εμβέλειας, που να καλύπτει αξιόπιστα το σύνολο των
ενεργειακών αναγκών στο νησί με χαμηλό κόστος, απόλυτο σεβασμό
στο περιβάλλον και στην υψηλή αισθητική που χαρακτηρίζει
παραδοσιακά τη Σίφνο.



Τα τεχνικά στοιχεία του προτεινόμενου έργου έχουν βεβαίως ήδη
παρουσιαστεί στη Σίφνο αρκετές φορές αλλά παρακαλώ επιτρέψτε
μου να τα παρουσιάσω εν συντομία ακόμη μια φορά για όσους τυχόν
δεν έτυχε να τα ακούσουν.

Ως γνωστόν, το πρόβλημα που δημιουργείται με την αξιοποίηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ότι η παραγωγή ενέργειας από
τα αιολικά η τα ηλιακά συστήματα δεν ταυτίζεται με τη ζήτηση για τη
κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας π.χ. το βράδυ που
χρειαζόμαστε φως, δεν παράγουν τα φωτοβολταϊκά και αν δεν
φυσάει άνεμος δεν παράγουν τα αιολικά. Η λύση στο πρόβλημα αυτό
είναι οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας.



Ο πιο αποδοτικός γνωστός τρόπος αποθήκευσης ενέργειας σε μεγέθη
που να μπορεί να καλυφθεί ένα αστικό δίκτυο ηλεκτροδότησης όπως
αυτό της Σίφνου, είναι το σύστημα της αντλησιοταμίευσης.

Όταν φυσάει ο άνεμος και οι εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες
παράγουν ενέργεια, ένα σύστημα αντλιών ανεβάζει νερό από μια
χαμηλή δεξαμενή σε μια δεξαμενή που βρίσκεται ψηλά. Όταν δεν
φυσάει ο άνεμος, ελευθερώνεται το νερό από την επάνω δεξαμενή
και αφού κινήσει ένα υδροστρόβιλο που παράγει ενέργεια, καταλήγει
στη κάτω δεξαμενή. Έτσι, υπάρχει πάντοτε διαθέσιμη ενέργεια για τη
κάλυψη των αναγκών του δικτύου.



Τον Φεβρουάριο του 2016 έγινε ανοιχτή διαβούλευση για την 
κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων για την ενεργειακή αυτονομία 
της Σίφνου όπου η Γενική Συνέλευση της ΣΕΣ επέλεξε ομόφωνα ως 
βέλτιστη πρόταση τη δημιουργία υβριδικού σταθμού παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ και αποθήκευσή της παραγόμενης ενέργειας με 
τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης και έδωσε εντολή στο Δ.Σ. για την 
έναρξη υλοποίησης του έργου. 
Ανατέθηκε η μελέτη του έργου (Μάρτιος 2016),η εκπόνηση της 
οποίας ολοκληρώθηκε (Ιούνιος 2016) και κατατέθηκε στις 5-9-2016 
για Άδεια Παραγωγής στη ΡΑΕ.



Σύμφωνα με τη μελέτη, το πρώτο και βασικό βήμα για την ενεργειακή
αυτονομία της Σίφνου από ΑΠΕ είναι η εγκατάσταση ενός Υβριδικού
Σταθμού συνολικής εγγυημένης ισχύος 8MW που περιλαμβάνει ένα
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.

Αυτό το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε
συνδυασμό με αποθήκευση της ενέργειας ονομάζεται «Υβριδικός
σταθμός» και έχει σχεδιαστεί να εγκατασταθεί στη θέση «Σελάδι»
στο Β.Α. μέρος του νησιού μας.





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.



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
σαν παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση, μέσω του μοναδικού
βίντεο που έφτιαξε, για την προώθηση των ΑΠΕ σε όλο τον κόσμο.

Το σχετικό βίντεο προβολής της προσπάθειάς μας είναι διαθέσιμο
στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=UdkWDwqRqZY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=UdkWDwqRqZY&feature=youtu.be


Στο διάστημα 8-12/10/18 επισκέφθηκε τη Σίφνο κλιμάκιο της Ειδικής
Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια
στα νησιά της ΕΕ (Clean Energy for EU Islands Secretariat),
προκειμένου να πιστοποιήσει την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας
και φορέων (Δήμος, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, Λιμεναρχείο, Καθηγητές &
Δάσκαλοι, Σύλλογοι Επαγγελματιών κλπ) στο προτεινόμενο έργο και
παράλληλα να συζητήσει με τα μέλη της ΣΕΣ τεχνοοικονομικά θέματα
της μελέτης του έργου που τους είχαμε ήδη κοινοποιήσει, με
κυριότερο τη σύγκριση ωφέλειας του έργου με ενδεχόμενη
μελλοντική υποθαλάσσια διασύνδεση.



Σαν απόρροια αυτής της επίσκεψης, προσκληθήκαμε στο Lanzarote
σαν ένα από τα τρία πρώτα Πιλοτικά Ευρωπαϊκά Νησιά που προ-
επελέγησαν να ενισχυθούν στην ενεργειακή τους μετάβαση από τη
Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια στα
Ευρωπαϊκά νησιά προκειμένου να αποτελέσουν παράδειγμα και για
άλλα Ευρωπαϊκά Νησιά.

Στα πλαίσια αυτής της δράσης κληθήκαμε και παρουσιάσαμε το έργο
της ΣΕΣ στη Κρήτη, στη Κάσο, στην Σύμη και στην Χάλκη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε στο νησί μας την ιδιαίτερα μεγάλη τιμή
να επιλέξει τη Σίφνο για να εκπροσωπήσει τους Ευρωπαίους πολίτες
που συμμετέχουν στην Ενεργειακή Μετάβαση της Ε.Ε. στην
εκδήλωση «Ημέρα Ενέργειας» που διοργάνωσε ο ΟΗΕ για την
αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στο Katowice της Πολωνίας
τον Δεκέμβριο 2018.





Διεθνής βράβευση της ΣΕΣ από SEF και ASHOKA [Βόννη, 13-14/11/2017]

Στους 15 βραβευθέντες είναι και η Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου
επειδή επιχειρεί να καταπολεμήσει την ενεργειακή φτώχεια αφ’
ενός των Ελλήνων καταναλωτών που επιβαρύνονται με το κόστος
των ΥΚΩ και αφ’ ετέρου των κατοίκων της Σίφνου που κινδυνεύουν
να πληρώνουν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής με diesel, με την
ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου από ΑΠΕ μέσω της κατασκευής
του Υβριδικού Σταθμού Σίφνου.



Στη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΣΕΣ στις 18/2/18,
αποφασίστηκε ομόφωνα η μετατροπή του Ενεργειακού
Συνεταιρισμού Σίφνου σε Ενεργειακή Κοινότητα σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου 4513/2018, προκειμένου να διευκολυνθεί η
είσοδος νέων μελών καθώς και η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου.

Ο μετασχηματισμός αυτός θα επιτρέψει τη μείωση της αξίας της
μερίδας από 700 σε 100 ευρώ προκειμένου να μπορούν να
συμμετάσχουν στο εγχείρημα και κάτοικοι της Σίφνου με μικρότερα
διαθέσιμα εισοδήματα και παράλληλα όσοι θέλουν να επενδύσουν
περισσότερα χρήματα στην ενέργεια να μπορούν να αποκτήσουν
περισσότερες μερίδες, μέχρι το 20% του κεφαλαίου της Ενεργ.Κοιν.
πάντοτε με μία ψήφο. Επίσης στην Ενεργειακή Κοινότητα θα μπορεί
να συμμετάσχει και ο Δήμος Σίφνου, με όποιο τρόπο επιλέξει, με
μερίδιο μέχρι το 50% του κεφαλαίου της.



Το καταστατικό της υπό ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας έχει ήδη
δοθεί στο Δήμο Σίφνου και κατατεθεί στο αρμόδιο για τις Εν. Κοιν.
μητρώο του ΓΕΜΗ μαζί με όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο
έγγραφα και περιμένουμε την απάντηση για την έναρξη της
Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου, στις αμέσως επόμενες ημέρες.



Σας ευχαριστώ για τη προσοχή 
σας και είμαστε στη διάθεση σας 
προκειμένου να απαντήσουμε σε 
τυχόν ερωτήσεις που θα θέλατε 

να μας κάνετε.


