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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  
Πώς μπορούν να προωθηθούν, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας 

 
Ημερίδα, Σάββατο 06/09/2014, ώρα 10.30-14.30 

Αίθουσα του Ιδρύματος Πρόκου, Απολλωνία, Σίφνος 
 

Ο Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Συνεταιρισμών και Ομίλων Πολιτών Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
(RESCoop), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων για τη Βιώσιμη Ενέργεια (Sustainable Energy 
Youth Network) και το γερμανικό πράσινο Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας σας καλούν να 
συμμετάσχετε στη διεθνή ημερίδα για την προώθηση των ενεργειακών συνεταιρισμών 
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. 
 

Με τη συμμετοχή εισηγητών από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη θα συζητηθούν οι 
αναγκαιότητες για τη μετάβαση σε μια εποχή χωρίς ορυκτά καύσιμα για λόγους 
κλιματικούς, ενεργειακούς, οικονομικούς και κοινωνικούς. Συγκεκριμένα θα 
παρουσιαστούν εμπειρίες ευρωπαϊκών ενεργειακών συνεταιρισμών και θα αναλυθούν οι 
προκλήσεις, οι δυσκολίες και οι ευκαιρίες προώθησής τους στον ευρωπαϊκό νότο, 
ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά. Επίσης, θα εξετασθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης 
των αναγκαίων επενδύσεων ενεργειακών συνεταιρισμών μέσω της αξιοποίησης 
καινοτόμων εργαλείων, αλλά και μέσα από τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τέλος, 
μέλη του ευρωπαϊκού Δικτύου Νέων για τη Βιώσιμη Ενέργεια θα παρουσιάσουν τρόπους 
συμμετοχής της νεολαίας στην προώθηση ενεργειακών συνεταιριστικών πρακτικών. 
 
 

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη. Θα είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
με διερμηνεία. Παρακαλείστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο τηλέφωνο 22840-31030 
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο info@sifnosislandcoop.gr
 
 

Όσοι παρακολουθήσουν την ημερίδα θα καλύψουν μόνοι τους τα έξοδα, αλλά η 
Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου μπορεί να βοηθήσει για την καλύτερη διαμονή στο νησί.  
 
 

Η ημερίδα πραγματοποιείται σε συνεργασία και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου, που 
το διάστημα 4 - 6 Σεπτεμβρίου διοργανώνει στη Σίφνο το 8ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας “Ν. 
Τσελεμεντές” στο οποίο συμμετέχουν φορείς και άτομα από πολλά νησιά. Με την 
ευκαιρία αυτή δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής πολλών νησιωτών και στην διεθνή 
ημερίδα για την ενέργεια.  
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Σάββατο, 6.9.2014 
Αίθουσα Ιδρύματος Πρόκου, Απολλωνία, Σίφνος 

 
 

Πρόγραμμα 

 

10.00-10.30: Εγγραφές 

 
 
10.30-10.40: Έναρξη - Εισαγωγικοί χαιρετισμοί 

Αντρέας Μπαμπούνης, Δήμαρχος Σίφνου 

Απόστολος Δημόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ  Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου 

Χρύσανθος Βλάμης, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας 

 

 

10.45-12.15  

H ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και την προστασία κλίματος και η συνεισφορά των 
ενεργειακών συνεταιρισμών στην οικονομία, το περιβάλλον και την τοπική οικονομία 

Κλιματική αλλαγή και μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Ο ρόλος και οι 
δυνατότητες των ΑΠΕ στον Ευρωπαϊκό Νότο, 
Άλκηστη Φλώρου, Πρόγραμμα για τις Κλιματικές Πολιτικές της E.E., Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Κλίματος, Βρυξέλλες 

Κοινά και δημόσια αγαθά στα χέρια των πολιτών προς όφελος των κοινοτήτων τους, 
Dirk Knapen, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνεταιρισμών και Ομίλων Πολιτών Παραγωγής 
Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές [RESCoop], Βρυξέλλες 

Εμπειρίες από την δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών στην Κροατία και εισαγωγή 
στο πρόγραμμα "Ενέργεια Πολιτών", 
Robert Pasicko, Προγράμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών «Ενέργεια και 
Περιβάλλον», Ζάγκρεμπ 

Ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, 
Marina Petrovic, Συνεταιρισμός "Πράσινη Ενέργεια", Ζάγκρεμπ 
Jamie Peters, Συνδιευθύνων της Συμμαχίας Νέων για το Κλίμα [UKYCC] Γλασκόβη 

Συντονισμός : Νίκος Χρυσόγελος 
 

 

12.15-12.30 Διάλειμμα 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

12.30 – 13.30  

Εμπειρίες από προγράμματα για “βιώσιμη ενέργεια” σε νησιά 

Ενεργειακός Σχεδιασμός για τη Σίφνο - Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές, 
Κώστας Κομνηνός, Δίκτυο ΔΑΦΝΗ  

Τα σχέδια της Συνεταιριστικής κι Αναπτυξιακής Εταιρίας Σίφνου, 
Απόστολος Δημόπουλος, πρόεδρος ΔΣ Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου 

Η πράσινη ενεργειακή επανάσταση και πώς μπορεί να συμμετέχουν σε αυτήν οι 
πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες, 
Νίκος Χρυσόγελος, πρώην ευρωβουλευτής ΠΡΑΣΙΝΩΝ  

Καλά και κακά παραδείγματα από προγράμματα βιώσιμης ενέργειας σε νησιά,  
Πάνος Κορογιαννάκης, Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Νησιών 
[ISLENET] και Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης [CPMR] 
Γραφείο Βρυξελλών 

Βιώσιμη Χωροθέτηση Μονάδων ΑΠΕ στα νησιά, 
Χάρης Τσούτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Επικεφαλής 
Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων (σύνδεση με skype) 

Συντονισμός: Γιάννης Γκύλλης, μέλος Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου 

 

 

13.30 – 14.30 Ερωτήσεις - απαντήσεις - παρεμβάσεις - συζήτηση.  
  Συμπεράσματα - Κλείσιμο. 

  Συντονισμός: Απόστολος Δημόπουλος, Xρύσανθος Βλάμης 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:  
 
Απόστολος Δημόπουλος  κιν.: 694 2052 842 
Νίκος Χρυσόγελος  κιν.: 693 6672 882 
Χρύσανθος Βλάμης  κιν.: 694 5536 386 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Από την ιδρυτική διακήρυξη του Ενεργειακού και Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου 
 

“Η εξοικονόμηση ενέργειας και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος 
του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας έχει ευρύτερες διαστάσεις και συμβολισμούς, είναι 
ένα εργαλείο για να περιορίσουμε τις οικογενειακές δαπάνες αλλά και να κρατήσουμε στη Σίφνο 
τα πολλά χρήματα, εκατομμύρια ευρώ, που σήμερα φεύγουν για τις εισαγωγές πετρελαίου, για 
να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα ή θέρμανση και κίνηση. Έτσι μπορούμε να ενισχύσουμε την τοπική 
οικονομία, την απασχόληση και την ευημερία του νησιού μας, να αναπτύξουμε μια βιώσιμη 
οικονομία των ίδιων των Σιφνιών, που θα συμπληρώνει και θα συνδέεται με τις άλλες 
οικονομικές δραστηριότητες του νησιού. Αν είμαστε εμείς που κάνουμε τις επιλογές, θα 
οργανώνουμε λύσεις και θα κάνουμε επιλογές που θα  είναι συμβατές με την ομορφιά και τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μας.” Μπορείτε να δείτε την καταχώρηση του συνεταιρισμού 
μας στο χάρτη στο  της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών πολιτών για τις ΑΠΕ στον 
ακόλουθο σύνδεσμο:  www.rescoop.eu/rescoop-map  
 
www.sifnosislandcoop.gr 
 
 
Οι στόχοι του REScoop 
 

Το REScoop 20-20-20 είναι μία πρωτοβουλία του Συνδέσμου συνεταιρισμών και ομίλων πολιτών 
για την ανανεώσιμη ενέργεια στην Ευρώπη, με την υποστήριξη του προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρώπη Έξυπνη Ενέργεια». Δώδεκα οργανισμοί από επτά χώρες έχουν 
ενώσει τις δυνάμεις τους προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των επιτυχημένων έργων από 
πολίτες σε όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας. Για την επιτάχυνση 
τοπικών έργων ανανεώσιμης ενέργειας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος 20-20-20 μέσω της αύξησης της συμμετοχής των πολιτών. Συγκεκριμένα το 
REScoop 20-20-20 αποσκοπεί στην αύξηση της κοινωνικής αποδοχής νέων εγκαταστάσεων 
ανανεώσιμης ενέργειας μέσω της διάχυσης πρακτικών γνώσεων για την ίδρυση και τη διαχείριση 
τοπικών συνεταιρισμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ελέγχονται από πολίτες (Συν. ΑΠΕ), 
σε όλη την Ευρώπη. Ο τελικός στόχος είναι η επιτάχυνση της δημιουργίας έργων ΑΠΕ και των 
αντίστοιχων συνεταιρισμών σε διάφορα Μέλη Κράτη.  
 
www.rescoop.eu 
 
 
Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας 
 

Ο στόχος του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ είναι να υποστηρίξει τα άτομα στα οράματα και τις δράσεις 
τους που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη μιας βιώσιμης, κοινωνικό-οικολογικής μορφής της 
οικονομίας, η οποία να ενδυναμώνει τόσο κατά το παρόν όσο και στο μέλλον την κοινωνική 
συνοχή και να τους προσφέρει μια αυτοτελή ζωή την οποία να είναι σε θέση να συντηρήσουν με 
την εργασία τους. Μια τέτοια μορφή ανάπτυξης είναι δυνατή και στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του 
Green New Deal, του Πράσινου Κοινωνικού Συμβολαίου, που αποσκοπεί σε μια νέα οικονομικό-
οικολογική βιομηχανική επανάσταση, μπορούν να δημιουργηθούν πολυάριθμες θέσεις εργασίας 
σε τομείς όπως η βιώσιμη παραγωγή ενέργειας, οι πράσινες μεταφορές, η αειφόρος διαχείριση 
απορριμάτων. Όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες πολιτών στηρίζουν και προστατεύουν τα 
δημόσια συλλογικά αγαθά, όπως είναι ο καθαρός αέρας, το πόσιμο νερό, ο δημόσιος χώρος, η 
εκπαίδευση και η υγεία και τους. Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδος στηρίζει το κοινωνικό-
οικολογικό και συμμετοχικό πνεύμα που αναπτύσσεται για την έξοδο της Ελλάδας από τη κρίση 
με δημοσιεύματα, ταινίες, επιμορφώσεις, ανοικτές συζητήσεις και συνέδρια και με την ενίσχυση 
της συνεργασίας των Δήμων με τις οργανώσεις και τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών. 
 
www.gr.boell.org
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