Αθήνα 7/12/2017

Ενεργειακή Κοινότητα Σαμοθράκης - Αλεξανδρούπολης
Ένας μικρός Δήμος συνήθως δεν έχει την λειτουργική ικανότητα ν’ ανταποκριθεί
εύκολα στις απαιτήσεις ενός νέου νόμου που ψηφίζεται.
Πολύ δε πιο σπάνιο –στην περίπτωση του Δήμου Σαμοθράκης συμβαίνει πρώτη
φορά- είναι να ξεκινάει την προετοιμασία από την φάση του προσχεδίου.
Αναφέρομαι στην απόφασή μας για σύσταση της πρώτης Ενεργειακής Κοινότητας.
(Εν. Κοιν.)
Η εισήγηση για τη δημιουργία της στην περιοχή μας έγινε προς εμένα από τον
Αντιδήμαρχο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τον
κ. Γιάννη Φαλέκα, ενός αυτοδιοικητικού στελέχους με επιτυχίες στον τομέα
αρμοδιοτητάς του, σ’ ένα Δήμο στον οποίο ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης έχει
δώσει αύρα μητροπολιτική και την ενσωματώνει στην πολιτική πρακτική του τα
τελευταία χρόνια.
Στην περίοδο προετοιμασίας λοιπόν ενός κοινού διαδημοτικού Συμβουλίου μεταξύ
των Δήμων Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης κι ενώ η υπηρεσία για τον Δήμο
Σαμοθράκης ήταν όλη κι όλη το μπλόκ και το στυλό του Δημάρχου, μετά την
πρωτοφανή φυσική καταστροφή που έχουμε υποστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, το
έβαλα ως θέμα στην ημερήσια διάταξη. Κι έτσι αποφασίστηκε η σύσταση
Ενεργειακής Κοινότητας μεταξύ των δύο Δήμων, της Ιεράς Μητρόπολης
Αλεξανδρούπολης - Σαμοθράκης, του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης και του
Επιμελητηρίου Έβρου.
Εν. Κοιν. Ορίζεται στο προσχέδιο νόμου ως «… αστικός συνεταιρισμός
αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα…»
Η κοινωνική οικονομία ως νέο σχετικά εργαλείο της ευρύτερης έννοιας «Οικονομία»
μας ενδιαφέρει. Ο Δήμος μας έχει πειραματιστεί.
Ήδη έληξε πρόσφατα μια τριετής προγραμματική σύμβαση με ΚΟΙΝΣΕΠ.
Επιχειρήσαμε στην αρχή του καλοκαιριού για μια δεύτερη προγραμματική με άλλη
ΚΟΙΝΣΕΠ και αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα με τη νομιμοποίηση των σχετικών
αποφάσεων του Δ.Σ. Πριν λίγες μέρες το Δ.Σ αποφάσισε σύναψη προγραμματικής
για 5-ετία (υπό προϋποθέσεις έως 10-ετία) εφαρμόζοντας το νόμο 4430/2016. Είναι
σχεδόν βέβαιο ότι κι εδώ θα έχουμε προβλήματα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Θα πρέπει να κατοχυρωθούν νομικά τα κενά που για τις Αποκεντρωμένες αποτελούν
αιτίες απόρριψης
Θεωρούμε πολύ ενδιαφέρουσα την διάσταση εφαρμογής της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας στον ενεργειακό τομέα με τα αναμενόμενα οφέλη για τις
κοινότητες και το περιβάλλον.
Κεντρικό κύτταρο του συλλογιστικού μας ιστού είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας καθαρότερες και φιλικότερες προς την φύση είναι περισσότερο προσιτές
οικονομικά και σε συνδυασμό με τις δυνατότητες εκμετάλλευσής τους από
συλλογικότητες θα δώσουν στις τοπικές κοινωνίες νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Η

μείωση του ενεργειακού κόστους σε μικρές επιχειρήσεις, οι παροχές κοινωνικού
χαρακτήρα καθώς και η δυνατότητα χάραξης μιας άλλης πολιτικής από το Δήμο είναι
κάποιες απ’ αυτές.
Τα τοπικά χαρακτηριστικά των κοινοτήτων δεν διαφοροποιούνται κατά τη γνώμη μου
στους σκοπούς που λίγο πολύ θα είναι κοινοί , όσο στις νομικές συνθέσεις τους και
τον συνδυασμό φυσικών πόρων που θα αξιοποιούν και την καινοτομία που θα
εισάγουν στην πράξη.
Η σύνθεση της Κοινότητάς μας είναι πολυεπίπεδη και διαλειτουργική με όρους
οικονομικούς, κοινωνικούς γιατί εκτός των δύο (2) Δήμων συμμετέχουν ο Οργανισμός
Λιμένα (με δύο (2) λιμάνια στην αρμοδιότητά του, ένα της Σαμοθράκης και του
διεθνούς πλέον ενδιαφέροντος της Αλεξανδρούπολης και δύο (2) αλιευτικά
καταφύγια), το Επιμελητήριο Έβρου που εκπροσωπεί τον επιχειρηματικό κλάδο του
νομού και η Μητρόπολη – μια ξεχωριστή παρουσία συμβολικά και πραγματικά.
Για τη δική μας Εν. Κοιν. οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι μας προσανατολίζουν ως εξής:





Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου πρώτα στην περιοχή της
Αλεξανδρούπολης.
Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας στην Αλεξανδρούπολη όπου βρίσκονται σε
εξέλιξη αντίστοιχα έργα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, και μελλοντική
αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Σαμοθράκης που έχει πλούσιες ενδείξεις.
Αξιοποίηση σε επόμενο στάδιο του αιολικού δυναμικού της Σαμοθράκης.

Για τις προαναφερόμενες προοπτικές αυτονόητη προϋπόθεση αποτελεί να
επεκταθεί η δυνατότητα αυτοπαραγωγής και από άλλες ΑΠΕ, δηλαδή να αρθεί ο
περιορισμός της μόνης διεξόδου σε φωτοβολταϊκά.
(Πιστεύω ότι θα λυθεί με το νέο νόμο.)
Σύμφωνα με τα γεωγραφικά δεδομένα, τα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη αρχικά
θα έχουν δυνατότητα ενεργειακού συμψηφισμού, το πέμπτο (5ο) δηλαδή για το νησί
μας η δυνατότητα του εικονικού συμψηφισμού. Μελλοντικά όταν θα εγκατασταθεί
μονάδα αυτοπαραγωγής και σ’ αυτό, θα συμβεί συγχρόνως και το αντίστροφο.
Ως προς την χρήση, στο πρώτο στάδιο μπορεί να τροφοδοτούνται κτιριακές
ανάγκες των μελών ή άλλες αστικές π.χ πάρκα, παιδικές χαρές, ηλεκτροκίνηση κτλ.
Στο Δήμο μας ενδεχομένως – δεν έχει ακόμα μελετηθεί- να καλύψει σημαντικό
μέρος του κοινόχρηστου φωτισμού μετά από ενεργειακή αναβάθμισή του και θα έχει
άμεση ευεργετική επίπτωση στα δημοτικά τέλη.
Δεν μπορεί βεβαίως να απουσιάζει από τους σχεδιασμούς μας και η άμεση
κοινωνική διάσταση εκτός των έμμεσων. Είναι αρκετοί οι πολίτες που
κατατάσσονται στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών που αντιμετωπίζουν
μεταξύ άλλων και ενεργειακή ένδεια.
Υπάρχει μια ακόμα σημαντική συνιστώσα που θέλω να αναδείξω.
Για κάποιες περιοχές της χώρας μας –κυρίως νησιά- είναι γνωστές οι
συγκρουσιακές καταστάσεις που έχουν εκδηλωθεί απέναντι στην προοπτική
ιδιωτικών επενδύσεων εγκαταστάσεων αιολικών πάρκων κατόπιν αδειοδοτήσεων
παραγωγής από την ΡΑΕ.

Και για τη Σαμοθράκη υπάρχουν δύο (2) αντίστοιχες άδειες (και μάλιστα η μια
μεγάλης παραγωγής 108 MW) οι οποίες έχουν διχάσει την τοπική κοινωνία ως
προς τα προβλεπόμενα συν και πλην του αναμενόμενου τελικού αποτελέσματος.
Είναι ανοικτή η συζήτηση και δύσκολη… Κάνω όμως την επισήμανση γιατί
διαισθάνομαι «εύφορο έδαφος» λόγω ευαισθητοποίησης για ώριμη, γρήγορη
ανταπόκριση και προσαρμογή στη νέα δυνατότητα των Εν. Κοιν.
Πιστεύω ότι παράλληλα με το πρώτο βήμα δραστηριοποίησης της κοινότητάς μας
θα εκδηλωθούν κι άλλες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο από φυσικά και νομικά
ιδιωτικού δικαίου πρόσωπα.
Επιχειρούμε κάτι νέο, με άμεσα αντανακλαστικά στην πρόκληση γιατί πιστεύουμε σ’
αυτό, στηριζόμαστε στην αρωγή του Υπουργείου, στη δύναμη και το κύρος των
εταίρων μας κι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό αν ληφθούν υπόψη όλες οι αδυναμίες
που έχει ένας μικρός δήμος.
Πρέπει και τα κίνητρα που θα προβλεφθούν για μικρούς νησιωτικούς δήμους να
προβλέπονται και στην περίπτωση που το νησί ανήκει σε ηπειρωτική Περιφέρεια
όπως στην περίπτωσή μας.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Κυρία Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίως κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος και
Ενέργειας πιστεύω ότι νιώθετε ικανοποιημένος –και δικαίως- για τη νομοθετική
πρωτοβουλία σας και την θετική απήχηση που αυτή έχει.
Από την πλοήγησή μου στη διαβούλευση του δικτυακού τόπου του Υπουργείου σας
διαπίστωσα το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί κι έχει αποτυπωθεί με
σχόλια και σκέψεις από διάφορες πλευρές.
Δεν έχω τη δυνατότητα να κρίνω τη νομική ορθότητά τους αν και τα περισσότερα
μου φαίνονται λογικά, όπως για παράδειγμα ο προβληματισμός περί όρων
συμμετοχής νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου σε ενεργειακό συνεταιρισμό, κ.ά.
Είμαι βέβαιος ότι στο τελικό σχέδιο που θα κατατεθεί και τελικά θα ψηφιστεί θα
υπάρχει η αρτιότητα που απαιτείται, και τελικά θα δίνεται η δυνατότητα άμεσης κι
απρόσκοπτης εφαρμογής.
Ελπίζω ότι και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα συνοδεύουν το νέο νόμο θα
έχουν επάρκεια και ευελιξία για εκκίνηση πολλών επιχειρηματικών ενεργειακών
πυρήνων διαφόρων συνθέσεων. Η οικονομία μας το έχει ανάγκη.
Η δική μας Κοινότητα καταθέτει τη βούλησή της για άμεση ανταπόκριση.
Το «στοίχημα» της επιτυχίας της θα το μοιραστούμε από κοινού.

Ευχαριστώ πολύ !!!

