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Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σας προσκαλεί στο 
Διεθνές Συνέδριο για τη Γαλάζια Ενέργεια, που πραγματοποιείται,  στο πλαίσιο του έργου 
PELAGOS, στην Αθήνα, την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019. 
 
Το έργο PELAGOS στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας και στην 
συνεργασία ενός μεγάλου αριθμού και είδους φορέων  της Μεσογείου εμπλεκομένων στην 
Γαλάζια Ενέργεια, μέσω της λειτουργίας του διακρατικού συνεργατικού σχηματισμού “Blue 
Energy Cluster”, που φέρνει κοντά 455 φορείς από ολόκληρη τη Μεσόγειο, από τη 
βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό και τεχνικό κόσμο, αλλά και από το ευρύ κοινό, ακολουθώντας 
την προσέγγιση της τετραπλής έλικας, ώστε να περιλαμβάνει μέλη από όλη την αξιακή 
αλυσίδα. Το σύνολο των φορέων αναπτύσσουν μια συν-αντίληψη των ευκαιριών και των 
προκλήσεων, επεξεργάζονται από κοινού έξυπνες λύσεις, προωθούν καινοτόμες 
τεχνολογίες αλλά και παρέχουν πολλαπλές δραστηριότητες  στήριξης στους εμπλεκόμενους 
όπως παρόχους τεχνολογίας, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς φορείς, αρχές, ΜΚΟ και 
βέβαια στους πολίτες για την αναγκαία, για την βιωσιμότητα κάθε αναπτυξιακού σχεδίου, 
κοινωνική συναίνεση. 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι εταίροι του έργου PELAGOS, θα παρουσιάσουν τα 
αποτελέσματα του έργου σε διαμορφωτές πολιτικής της ΕΕ, σε χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς και σε άλλους ενδιαφερόμενους και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά 
με την ανάπτυξη του τομέα της Γαλάζιας Ενέργειας στη περιοχή της Μεσογείου. Επίσης, 
εκπρόσωποι εταιριών από όλη τη  Μεσόγειο θα παρουσιάσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες 
και τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη θάλασσα που έχουν αναπτύξει.  
Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ 
που εμπλέκονται στον κλάδο της Γαλάζιας Ενέργειας, καθώς και άλλων φορέων όπως 
πανεπιστήμια, ενεργειακά κέντρα, περιφερειακές αρχές, γραφεία καινοτομίας. 
 
Το Διεθνές Συνέδριο του έργου PELAGOS έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του έργου, στο 
πεδίο NEWS  
https://pelagos.interreg-
med.eu/index.php?id=6843&tx_news_pi1%5Bnews%5D=5614&tx_news_pi1%5Bcontroller%
5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a4e422e9c4c01e68609838fff447029a 
 
Στην ίδια ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε την ατζέντα του Συνεδρίου καθώς και τη φόρμα 
εγγραφής. 
Registration Link: https://forms.gle/c4aXh1jyK7rxYY2g7 
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