
 

 

 

 

 

 

Δημόσιες ενημερωτικές εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή των πολιτών 

των Οινουσσών και της Χίου, για το πρόγραμμα MUSICA 

Τα νησιά μας συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα με την παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας και με την έλλειψη πόσιμου νερού. Το πρόγραμμα 

MUSICA προσφέρει μια καινοτόμα και ολοκληρωμένη λύση στο 

πρόβλημα αυτό μέσω της δημιουργίας μιας πλωτής πλατφόρμας 

πολλαπλών χρήσεων, η οποία θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές (αιολική, ηλιακή και κυματική ενέργεια). Η 

πλατφόρμα θα εγκατασταθεί στον θαλάσσιο χώρο των Οινουσσών. Η 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες παρακείμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και μιας μονάδας 

αφαλάτωσης που θα παράγει πόσιμο νερό για τις ανάγκες των 

κατοίκων. Η ποσότητα νερού που θα παράγεται από τη μονάδα 

αφαλάτωσης της πλατφόρμας θα είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες 

800 ατόμων. 

Το έργο εντάσσεται στο Horizon 2020, περιλαμβάνει 15 Ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς και στην Ελλάδα συντονίζεται από το τμήμα Ναυτιλίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το θέμα αυτό, να θέσετε 

ερωτήματα και να παρουσιάσετε τις ιδέες σας, σας καλούμε να 

συμμετέχετε στις ανοιχτές δημόσιες συζητήσεις που θα 

πραγματοποιηθούν στις Οινούσσες και στη Χίο στις 14/10/2020. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

10:30 - 12:30:  

 Συζήτηση με τις δημοτικές αρχές και τους φορείς του νησιού για 

το έργο 



 Διαδραστικό εργαστήριο με τους κατοίκους των Οινουσσών. Πώς 

η πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων θα επηρεάσει την κοινότητα 

των Οινουσσών, τους πολίτε(ς, τις ιχθυοκαλλιέργειες; Ποια θα 

είναι τα οφέλη για τους πολίτες; 

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στην εκδήλωση εδώ: 

https://musica-project.eu/event/first-public-engagement-workshop-

with-the-island-communities-of-chios-and-oinousses/ 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και με την 

τήρηση όλων των προβλεπόμενων προστατευτικών μέτρων για την 

αποφυγή διάδοσης του COVID-19.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χίου 

Τετάρτη, 14/10/2020, Χίος, διαδικτυακή εκδήλωση που θα μεταδοθεί 

με live streaming 

18:00 - 20:00. Ποια θα είναι τα οφέλη της πλατφόρμας πολλαπλών 

χρήσεων για το Δήμο της Χίου; 

Λόγω του προβλήματος με τον κορονοιό, η εκδήλωση στην Χίο θα 

πραγματοποιηθεί με ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση και όχι με φυσική 

παρουσία. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στην εκδήλωση εδώ: 

https://musica-project.eu/event/first-public-engagement-workshop-

with-the-island-communities-of-chios-and-oinousses/ 

Και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στον σύνδεσμο zoom: 

https://zoom.us/j/97316837584 

Meeting ID: 973 1683 7584 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στο 

σύνδεσμο:  

https://musica-project.eu/  

Σας περιμένουμε για έναν ζωντανό και δημιουργικό διάλογο! 
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