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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την υποστήριξη της ΕΛΕΤΑΕΝ πραγματοποιήθηκε ο αγώνας δρόμου
βουνού δίπλα στα αιολικά πάρκα Παναχαϊκού
Με την υποστήριξη της ΕΛΕΤΑΕΝ, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Αιολικής
Ενέργειας 15 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Μαΐου 2018 ο αγώνας δρόμου
PANACHAIKO TRAIL 2018.
Τον αγώνα οργανώνει κάθε χρόνο η Πολιτιστική Δράση Δ.Ε. Βραχναίικων. Οι δρομείς έχουν την
ευκαιρία να απολαύσουν το βουνό, την αίσθηση από τις ανεμογεννήτριες στα εμβληματικά αιολικά
πάρκα του Παναχαϊκού, τη θέα στη γέφυρα του Ρίου και την πόλη της Πάτρας.
Τα δύο αιολικά πάρκα Παναχαϊκού αποτελούνται από 57 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 48,5
MW τύπου Vestas και Siemens-Gamesa που ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2006 και το 2009
αντίστοιχα.
Φέτος, σε μια εκδήλωση με άριστη διοργάνωση, πάνω από 200 δρομείς, ανάμεσά τους μέλη της
διοίκησης και φίλοι της ΕΛΕΤΑΕΝ, ξεκίνησαν από τον οικισμό Πουρναρόκαστρο και έτρεξαν στις
διαδρομές 14 χλμ. και 20 χλμ στο Παναχαϊκό όρος.
Έπαθλα στους νικητές απένειμε ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Λαδακάκος.
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Σημείωμα για τους συντάκτες
H ΕΛΕΤΑΕΝ ιδρύθηκε το 1990 με την ονομασία Ελληνική Εταιρεία Αιολικής Ενέργειας και μετονομάστηκε το
2005 σε Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας. Είναι μέλος και εθνικός εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας WindEurope (πρώην EWEA).
Η ΕΛΕΤΑΕΝ διατηρεί και υπηρετεί διπλό σκοπό:
• επιδιώκει την προαγωγή της επιστήμης και έρευνας στον τομέα της αιολικής ενέργειας και παράλληλα
• προσπαθεί να εκφράσει και να προωθήσει αποτελεσματικά τα ενδιαφέροντα του κλάδου της αιολικής
ενέργειας.
Μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ γίνονται εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και φυσικά πρόσωπα,
επαγγελματίες και επιστήμονες.
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