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Η ΣΙΦΝΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

Η Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου είναι  η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στις Κυκλάδες.  Φιλοδοξεί να κάνει τη 

Σίφνο το πρώτο πράσινο νησί στις Κυκλάδες με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) πολύ πριν το 2030. 

Αυτό θα γίνει με την κατασκευή ενός υβριδικού πάρκου εγγυημένης ισχύος 8ΜW με τέσσερις Α/Γ και 

σύστημα αποθήκευσης με την τεχνική της αντλησιοταμίευσης, που στην περίπτωσή μας θα χρησιμοποιήσει το 

θαλασσινό νερό που υπάρχει παντού γύρω μας.  

Είναι ένα σχέδιο που θα επιτρέψει την ασφαλή και εγγυημένη μετάβαση του νησιού στην καθαρή ενέργεια. 

Θα ενισχύσει τις αναπτυξιακές δυνατότητές του, ανοίγοντας τον δρόμο και για πλήρη ηλεκτροκίνηση. Θα 

δώσει νέες δυνατότητες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για οικιακή και αγροτική χρήση. Θα γίνει με όρους 

προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με απόλυτη τεχνική ασφάλεια, χωρίς να είναι 

ορατό από κανένα οικισμό, με σεβασμό στην αναντικατάστατη φυσική ομορφιά του τόπου.  

Το όφελος από τη λειτουργία του θα διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία της Σίφνου. Κάθε πολίτης της 

Σίφνου, κάθε τουριστικός επιχειρηματίας, κάθε αγρότης θα μπορέσει να επωφεληθεί από τις νέες 

δυνατότητες. Κάθε κάτοικος και κάθε φίλος της Σίφνου μπορεί να συμμετάσχει ως μέλος στην Ενεργειακή 

Κοινότητα, με ελάχιστη μερίδα 100 ευρώ και κατ’ ανώτατο μέχρι το 20% του κεφαλαίου. 

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από τον Ενεργειακό Συνεταιρισμό Σίφνου το 2013 (που πρόσφατα 

μετασχηματίστηκε σε Ενεργειακή Κοινότητα) και χρειάστηκε αρκετά χρόνια, πολλά ταξίδια, συναντήσεις και 

εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ένα σοβαρό και ρεαλιστικό σχέδιο που υποστηρίζεται από 

εξαιρετικούς επιστήμονες, μελέτες και  προσαρμογή σε νέα νομοθετικά πλαίσια, επιμονή παρά τις δυσκολίες 

και τις καθυστερήσεις, πίστη στην αξία της προσπάθειας, για να φτάσει σήμερα να αποτελεί ένα βραβευμένο 

σχέδιο ενεργειακής μετάβασης που ξεκίνησε από πολίτες, που έχει άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ και φήμη 

που ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας.  

Το σχέδιο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Ενεργειακή 

Κοινότητα Σίφνου με νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 05.06.21 ξεκινάει καμπάνια 

ενημέρωσης των φορέων των Κυκλάδων και αύξησης των μελών της. 

Για την ενημέρωσή σας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους : 

Κώστας Σούλης – Πρόεδρος , Γιώργος Παπαπαύλου – Αντιπρόεδρος, Σοφία Αρμελινιού – Γραμματέας, Γιάννης 

Γκύλλης– Ταμίας, Ρόνια Αναστασιάδου – Μέλος, Γιάννης Κωλέττης – Μέλος, Γιώργος Τρούλλος – Μέλος  

Θα είναι χαρά μας να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε. 

Με εκτίμηση, 

Για το ΔΣ ο Πρόεδρος 

Κώστας Σούλης 
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