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Η Σηµερινή Συγκυρία 

Σήµερα, περισσότερο ίσως από ποτέ, η ανθρωπότητα καλείται να αντιµετωπίσει µια 

σειρά προκλήσεων που απορρέουν από ένα διττό πρόβληµα. Από την µία µεριά, η 

σταδιακή εξάντληση των µη ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών (όπως το πετρέλαιο) 

καθώς και η συνεχής αύξηση της ζήτησής τους σε παγκόσµιο επίπεδο, οδηγούν σε µια 

σταθερή, µακροχρονίως, τάση αύξησης των τιµών τους. Από την άλλη, η όξυνση του 

φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής, η οποία αποτελεί σήµερα την µεγαλύτερη απειλή 

για την ανθρωπότητα, επιτάσσει την ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων για την προστασία 

του περιβάλλοντος µέσω της αναζήτησης νέων ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών.  

Οι διαπιστώσεις αυτές αντανακλώνται εξάλλου στις δεσµεύσεις της Ελλάδας, όπως 

άλλωστε και όλων των χωρών-µελών της Ένωσης, για την διείσδυση των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κατά 20% στην κάλυψη της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας και κατά 40% για ηλεκτρισµό.     

Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η στροφή προς τις Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας αποτελεί όχι µόνο επιτακτική ανάγκη αλλά µια λύση προσοδοφόρα και 

βιώσιµη. Σε αυτήν την προσπάθεια, σηµαντική θα πρέπει να είναι η συµβολή του 

γεωργικού τοµέα στην παραγωγή ενέργειας, ειδικότερα µέσω της παραγωγής 

βιοµάζας. Ο Έβρος διαθέτει έναν σηµαντικό αριθµό καλλιεργήσιµων εκτάσεων (1,7 

εκατ. στρ. περίπου, εκ των οποίων πάνω από 250 χιλιάδες στρέµµατα παραµένουν 

ακαλλιέργητα), οι οποίες µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για συµβατικές (πχ 

βαµβάκι, σιτάρι, τεύτλα, ηλίανθος, καλαµπόκι) ή δυναµικές καλλιέργειες (δενδρώδεις, 

κηπευτικά), ενώ δίνεται επίσης η δυνατότητα και για την ανάπτυξη ενεργειακών 

καλλιεργειών (όπως η αγριαγκινάρα, ο µίσχανθος κλπ). Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε 

στοιχεία σχετικών ερευνών, ο Νοµός µας διαθέτει τεράστιες ποσότητες βιοµάζας (περί 

τους 600 χιλιάδες τον.), προερχόµενες από τα υπολείµµατα των καλλιεργειών, η οποία, 

αντί να καταστρέφεται, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και να στηρίξει (σε συνδυασµό µε 

τις ενεργειακές καλλιέργειες) την δηµιουργία µονάδων µέχρι 50 MW. 



Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, έχουµε την πεποίθηση ότι η πρωτοβουλία µας 

για την σύσταση Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας στον Νοµό µας, όπως 

συµφωνήθηκε πρόσφατα σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις Φέρες, θα 

συµβάλλει στην αύξηση του πλούτου της περιοχής και θα φέρει εισόδηµα και θέσεις 

απασχόλησης σε µια τόσο δύσκολη οικονοµική συγκυρία.   

 

∆ηµιουργία Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας στον Έβρο – Οι Στόχοι µας 

Η πρόταση για τη δηµιουργία Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας στο Νοµό του 

Έβρου αποσκοπεί στο να συµβάλει στον προβληµατισµό και στο διάλογο αλλά και 

στην ευρύτερη συµµετοχή των κατοίκων στην αναπτυξιακή µας προσπάθεια. Η Εταιρία 

αυτή θα έχει τη νοµική µορφή του αστικού συνεταιρισµού (σύµφωνα µε τον Ν. 

1667/86), εξασφαλίζοντας την όσο το δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή. Η συνεταιριστική 

µερίδα καθορίζεται στο ποσό των 5.000€ µε µέγιστο δικαίωµα αγοράς 6 µερίδων. 

Ανάµεσα στα επόµενα βήµατα, θα είναι η δηµιουργία της πρώτης µονάδας 

συµπαραγωγής στον Προβατώνα του διευρυµένου ∆ήµου Σουφλίου, δίπλα στο 

εκκοκκιστήριο. Το µέγεθος της µονάδας αυτής θα εξαρτηθεί από το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν την προσεχή περίοδο.  

Οι βασικοί στόχοι της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Έβρου 

συνοψίζονται στους εξής:  

� Η οργάνωση της παραγωγής, της διαχείρισης, της επεξεργασίας και της 

διάθεσης της βιοµάζας. 

� Η διάθεση της παραγόµενης ενέργειας που µπορεί να προκύψει από κάθε 

µορφής αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Έβρου, 

δύναται να αναπτύσσει (ενδεικτικά) τις παρακάτω δραστηριότητες:  

� Να οργανώνει τη συλλογή της βιοµάζας κάθε µορφής (καλλιεργούµενη, 

παραγόµενη ως προϊόν ή παραπροϊόν πρωτογενούς, δευτερογενούς ή 

τριτογενούς δραστηριότητας) και να προβαίνει στις κατάλληλες συνεργασίες για 

το σκοπό αυτό. Ειδικότερα:  

o Να συνάπτει συµβόλαια συνεργασίας µε αγρότες που προτίθενται να 

καλλιεργήσουν ενεργειακά φυτά µε στόχο την παραγωγή βιοµάζας.  

o Να συνεργάζεται µε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που παράγουν ως 

παραπροϊόν βιοµάζα (όπως υπολείµµατα καλλιεργειών σίτου, καλαµποκιού 

βαµβακιού κλπ), ικανή να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας.  

o Να συνεργάζεται µε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που παράγουν ως 

παραπροϊόν βιοµάζα (όπως στερεά ή υγρά λύµατα), ικανή να αξιοποιηθεί 

για την παραγωγή βιοαερίου για διάφορες χρήσεις.  

o Να συνεργάζεται µε επιχειρήσεις (όπως σφαγεία, ξυλουργεία, τυροκοµεία) 

που παράγουν ως παραπροϊόν βιοµάζα, ικανή να αξιοποιηθεί για την 

παραγωγή τυποποιηµένης βιοµάζας ή βιοαερίου ή (τελικώς) ενέργειας.  



� Να ιδρύει µονάδες παραγωγής ενέργειας σε διάφορες µορφές (ηλεκτρισµός, 

θερµότητα, συµπαραγωγή) από βιοµάζα µόνη της ή από κοινού µε άλλους 

επενδυτές, την οποία να διαθέτει µε τους προσφορότερους τρόπους (λ.χ. 

πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, πώληση θερµικής ενέργειας για τηλεθέρµανση 

οµάδας χρηστών ή για ξήρανση αγροτικών προϊόντων ή σε θερµοκηπιακές 

µονάδες)  

� Να ιδρύει µεταποιητικές µονάδες για την επεξεργασία της βιοµάζας και τη 

µετατροπή της σε διάφορες εµπορικές µορφές (πελέτα, µπριγκέτα, µπάλα 

κ.λπ.)  

� Να διαθέτει βιοµάζα σε διάφορες µορφές στο εµπόριο και να την προωθεί µε 

τους πλέον κατάλληλους τρόπους.  

� Να ιδρύει µονάδες παραγωγής ενέργειας από άλλες ανανεώσιµες πηγές, όπως:  

o Υδραυλικό δυναµικό  

o Αιολικό δυναµικό  

o Γεωθερµία  

o Ηλιακή ακτινοβολία (φωτοβολταϊκά κλπ)  

� Να οργανώνει συναντήσεις και σεµινάρια ενηµέρωσης των µελών του σε 

θέµατα βιοµάζας και ΑΠΕ  

� Να συνεργάζεται µε Πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα µε στόχο να εισάγει 

καινοτοµίες και να εφαρµόζει ερευνητικά αποτελέσµατα επ’ ωφελεία των µελών 

του  

� Να υποδεικνύει στους αγρότες τις προσφορότερες καλλιέργειες για την 

παραγωγή βιοµάζας (αγριαγκινάρα, µίσχανθος, σόργος κλπ)  

� Να υποστηρίζει τεχνικά τους αγρότες στην επιλογή των προσφορότερων 

καλλιεργητικών τεχνικών και φροντίδων  

� Την προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
 

Καλούµε, λοιπόν, όλους τους φορείς του Έβρου, τις τοπικές αρχές, τα 

εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια, τις Ε.Α.Σ. και τα εργατικά κέντρα, 

τους επιστηµονικούς φορείς να παροτρύνουν τα µέλη τους και να 

συµµετάσχουν στο επενδυτικό σχήµα που προτείνουµε για την άµεση 

προώθηση των επενδύσεων στην βιοµάζα.  

 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή 

 

∆ηµούτσης Αθανάσιος 

Κιτσικίδης Λάζαρος 

Τσαλκίδης Άγγελος 

Χατζόπουλος Χρίστος  

 


