
 
 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ �ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ �ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

το �ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ�ΡΙΟ "Renewable Energy Integration with 

Mini/Microgrid-REM 2018" 

Με στόχο την αξιοποίηση των Ανανεώσιµων και Ήπιων Μορφών Ενέργειας σε αποµονωµένες 

περιοχές του πλανήτη µας (νησιά, αποµακρυσµένες κοινότητες, κ.λπ.) µε τη χρήση έξυπνων 

µικροδικτύων, διοργανώθηκε στη Ρόδο 28-30 Σεπτεµβρίου το /ιεθνές Συνέδριο REM-2018, µε 

τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου /υτικής Αττικής, του Σουηδικού Πανεπιστηµίου KTH και του 

καθιερωµένου επιστηµονικού περιοδικού Applied Energy (Impact Factor=7.9). 

Πιο συγκεκριµένα, το REM-2018 εντάσσεται στις δραστηριότητες ενηµέρωσης του Ερευνητικού 

Προγράµµατος TILOS-Horizon 2020, το οποίο υλοποιεί την ανάπτυξη ενεργειακού 

µικροδικτύου βασισµένου σε ΑΠΕ για την ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού της Τήλου. Για 

τη γνωριµία δε των συνέδρων µε το πρωτοποριακό έργο της Τήλου, διοργανώθηκε επίσκεψη 

από το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του ΠΑ./.Α. στις 

εγκαταστάσεις του Υβριδικού Σταθµού της Τήλου. 

Κατά την έναρξη του διεθνούς Συνεδρίου οι πρόεδροι του Συνεδρίου καθηγητές κ.κ. Ι.Κ. 

Καλδέλλης (ΠΑ./.Α.) και J. Yan (KTH) αφού καλωσόρισαν τους συνέδρους επισήµαναν τη 

συµβολή των ΑΠΕ στον περιορισµό της επερχόµενης κλιµατικής αλλαγής αλλά και στη 

βελτίωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού. 

  

Εκδήλωση Έναρξης Εναρκτήρια Συνεδρία 



Ακολούθως, κατά τη διάρκεια του διεθνούς Συνεδρίου παρουσιάσθηκαν περίπου εκατό 

επιστηµονικές-ερευνητικές εργασίες από όλες τις περιοχές του πλανήτη καλύπτοντας το 

σύνολο του θεµατικού αντικειµένου του Συνεδρίου. Ενδεικτικά τα θέµατα του διεθνούς 

Συνεδρίου επικεντρώθηκαν στη διανεµηµένη ενεργειακή παραγωγή, τα µικροδίκτυα, την 

ενσωµάτωση των ΑΠΕ και την αλληλεπίδραση µεταξύ των συνιστωσών υβριδικών ενεργειακών 

σταθµών, την αποθήκευση ενέργειας και τη διαχείριση ζήτησης. Επιλεγµένες επιστηµονικές 

εργασίες θα συµπεριληφθούν σε ειδικό τεύχος-αφιέρωµα του επιστηµονικού περιοδικού 

Applied Energy. 

 

Ειδική Συνεδρία TILOS-Horizon 2020 

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας 

και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΠΑ./.Α. 

συµµετείχε στο Συνέδριο µε επτά 

επιστηµονικές εργασίες µελών και 

συνεργατών του σε θέµατα ανάπτυξης 

µοντέλων πρόβλεψης για τη βέλτιστη 

ενεργειακή διαχείριση σε αποµονωµένα 

δίκτυα, τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση 

έργων ΑΠΕ και µελέτης και προώθησης της 

κοινωνικής αποδοχής σύγχρονων 

ενεργειακών συστηµάτων σε 

αποµονωµένες νησιωτικές περιοχές. 

 

Τέλος, το Εργαστήριο οργάνωσε και επιµελήθηκε την πολύ επιτυχηµένη ειδική συνεδρία 

(Workshop) µε θέµα την Εφαρµογή των Έξυπνων Ενεργειακών Μικροδικτύων σε 

Αποµονωµένες Κοινότητες µε έµφαση στο ευρωπαϊκό καινοτοµικό παράδειγµα της νήσου 

Τήλου. 


