
 
 

 

 

Πρόςκληςη 

Σο Κζντρο Ανανεώςιμων Πηγών και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ (ΚΑΠΕ) ςασ προςκαλεί ςτο 7ο 

Διεθνζσ Συνζδριο για την Ενεργειακή Μετάβαςη τησ ευρφτερησ περιοχήσ τησ Μεςογείου, που 

κα πραγματοποιθκεί υπό τθν αιγίδα του Διμου Ρόδου, ςτθ Νζα Πτζρυγα του Νεςτορίδειου 

Μελάθρου του Μουςείου Μοντζρνασ Τζχνησ, ςτθν πόλθ τθσ Ρόδου, την Πζμπτη 26 Σεπτεμβρίου 

2019.  

Σο υνζδριο με τίτλο «Βιώςιμεσ Ενεργειακζσ Λφςεισ για τα νηςιά και τισ απομακρυςμζνεσ 

περιοχζσ: πρωτοπόροι τησ ενεργειακήσ μετάβαςησ ςτην Ευρω-μεςογειακή περιοχή» 

διοργανώνεται ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του ζργου MeetMED (Mitigating Enabling 

Energy Transition in the Mediterranean Region) που χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

και υλοποιείται από κοινοφ από τουσ οργανιςμοφσ MEDENER1 και RCREEE2. 

τα νθςιά και ςτισ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ Μεςογείου, τα ςυςτιματα παραγωγισ και 

μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ βαςίηονται ςτα ειςαγόμενα ορυκτά καφςιμα, επθρεάηοντασ 

ςθμαντικά τισ τοπικζσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ και ειδικότερα τθ διαχείριςθ των υδάτων και 

των αποβλιτων και τα υπάρχοντα οικοςυςτιματα που οφτωσ ι άλλωσ πλιττονται από τουσ 

λιγοςτοφσ φυςικοφσ πόρουσ και τθν περιοριςμζνθ επιφάνεια των νθςιών και των 

απομακρυςμζνων περιοχών. 

Οι εργαςίεσ του υνεδρίου κα αναδείξουν τισ κοινζσ προκλιςεισ των περιοχών αυτών και κα 

εςτιάςουν ςε εκείνεσ τισ καινοτόμεσ τεχνολογικζσ λφςεισ, όπωσ ςυςτιματα μεγιςτοποίθςθσ τθσ 

διείςδυςθσ των ΑΠΕ, ςυςτιματα αποκικευςθσ ενζργειασ, ζξυπνα δίκτυα, ςυςτιματα 

ενεργειακισ απόδοςθσ, διαχείριςθσ και ηιτθςθσ, ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα διαχείριςθσ 

φδρευςθσ και αποβλιτων, εφαρμογζσ κυκλικισ οικονομίασ που μποροφν να οδθγιςουν ςτθν 

αςφαλι ενεργειακι μετάβαςθ τουσ ςτθν κακαρι ενζργεια, ςφμφωνα με το υπάρχον κεςμικό και 

νομοκετικό πλαίςιο. Παράλλθλα, κα προβλθκοφν καλζσ πρακτικζσ ςτθν ευρφτερθ Ευρω-

Μεςογειακι περιοχι ςε νθςιά, όπωσ το τυνθςιακό νθςί Djerba, το ιταλικό νθςί Salina, το 

‘εικονικό’ νθςί τθσ Heliosthana, περιπτώςεισ ελλθνικών νθςιών όπωσ θ Κφκνοσ, θ περίπτωςθ των 

ιςπανικών νθςιών,  θ ενεργειακι προςζγγιςθ που ακολουκείται ςτισ Αηόρεσ και ςτθν Μάλτα. 

Σο υνζδριο κα διεξαχκεί ςτθν Αγγλικι γλώςςα και θ ςυμμετοχι είναι ελεφκερθ, απαιτείται όμωσ 

προεγγραφι πατώντασ εδώ  

https://meetmed.org/7th-medener-international-conference-on-energy-transition-in-the-euro-mediterranean-region/ 

Σο αναλυτικό πρόγραμμα του υνεδρίου βρίςκεται εδώ 

https://meetmed.org/wp-content/uploads/2019/05/7th-MEDENER-International-Conference-2019-PRELIMINARY-

Agenda.pdf 

 
1 Η Μεςογειακι Ζνωςθ Ενεργειακών Κζντρων για τθ Διαχείριςθ τθσ Ενζργειασ MEDENER είναι ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ 

οργανιςμόσ, αποτελοφμενοσ από εκνικοφσ και περιφερειακοφσ φορείσ με ςτόχο τθν προώκθςθ τθσ Εξοικονόμθςθσ 

Ενζργειασ και των Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ.    

2
Σο Περιφερειακό Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ και Ενεργειακισ Απόδοςθσ RCREEE είναι ζνασ διπλωματικόσ 

διακυβερνθτικόσ οργανιςμόσ με ςτόχο τθν προώκθςθ τθσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ και των Ανανεώςιμων Πθγών 

Ενζργειασ ςτισ αραβικζσ περιοχζσ. 
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