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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2017 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Ιανουαρίου, η γιορτή κοπής της 

Βασιλόπιτας της Ελληνικής  Επιστημονικής  Ένωσης Αιολικής Ενέργειας – ΕΛΕΤΑΕΝ για το 

2017. 

Στη δεξίωση που δόθηκε στην αίθουσα ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ του Πνευματικού Κέντρου 

Ρουμελιωτών στο κέντρο της Αθήνας και συμμετείχαν τα μέλη, οι φίλοι και οι εταιρείες του 

κλάδου της Αιολικής Ενέργειας, παρευρέθηκαν τιμώντας την εκδήλωση με την παρουσία 

τους: 

 ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Σιούφας, 

 ο πρώην Υπουργός ΠΕΚΑ καθηγητής κ. Γιάννης Μανιάτης, 

 η πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και αντιπρόεδρος της Steering 

Committee του Global Water Partnership Organization κα Διονυσία Αυγερινοπούλου, 

 ο πρώην Γ.Γ. ΠΕΚΑ καθηγητής κ. Κώστας Μαθιουδάκης, 

 ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΡΑΕ κ. Διονύσης Παπαχρήστου,  

 ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανανεώσιμων Πηγών (EREF) κ. Σάββας 

Σεϊμανίδης, 

 ο Πρόεδρος του ΙΕΝΕ κ. Γιάννης Χατζηβασιλειάδης 

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν από την ΕΛΕΤΑΝ τα βραβεία ΑΙΟΛΟΣ, τα 

οποία απονέμονται κάθε 2 έτη. Η ΕΛΕΤΑΕΝ καθιέρωσε τον θεσμό των βραβείων ΑΙΟΛΟΣ το 

2005 θέλοντας να τιμήσει αυτούς που με το έργο τους και κάτω από αντίξοες συνθήκες, 

άνοιξαν τον δρόμο της ανάπτυξης μιας εγχώριας, ανεξάντλητης, ανανεώσιμης και καθαρής 

πηγής ενέργειας.  

Τα περασμένα χρόνια η τιμητική αυτή διάκριση απονεμήθηκε (με χρονολογική και στη 

συνέχεια με αλφαβητική σειρά) στους: 
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Νίκο Αθανασιάδη, Αρθούρο Ζερβό, Δημήτρη Λάλα, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Ρέα Τασίου, 

Κωνσταντίνο Φιλιππίδη, Γιώργο Ανεμοδουρά, Χρήστο Ρόκα, Γιάννη Χατζηβασιλειάδη, 

Γιάννη Τσιπουρίδη, Δημήτρη Κοπελούζο, Γιώργο Περιστέρη, Τάκη Χαβιαρόπουλο, 

Αναστάσιο Πεπονή, Μανώλη Μαραγκουδάκη, Νίκο Χαραλαμπίδη και Andrew Garrad 

 

Στη φετινή εκδήλωση βραβεύτηκαν από την ΕΛΕΤΑΕΝ τρεις προσωπικότητες που με τον 

τρόπο τους και στον τομέα τους έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της αιολικής 

ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών γενικότερα.  

 

Το Βραβείο ΑΙΟΛΟΣ στην κατηγορία ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ απονεμήθηκε στον καθηγητή 

του Ε.Μ.Π. κ. Σπύρο Βουτσινά.  

Την απονομή πραγματοποίησε ο Καθηγητής Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος στο χαιρετισμό του 

αναφερόμενος αφενός στην επιτυχία του κλάδου να κάνει το 2016 το δεύτερο καλύτερο έτος για 

τις αιολικές επενδύσεις και αφετέρου στα δυσάρεστα μηνύματα για την αντιμετώπιση της 

παγκόσμιας προσπάθειας για το κλίμα από το νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, κάλεσε τον κλάδο να 

συνεχίσει την προσπάθεια του για την αξιοποίηση της εγχώριας καθαρής αιολικής ενέργειας, για 

το καλό του τόπου.   

 

Το Βραβείο ΑΙΟΛΟΣ στην κατηγορία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του 

Ομίλου Ι.Τ.Α. και πρωτοπόρο της ανάπτυξης Α.Π.Ε. κ. Αντώνη Γερασίμου. 

Την απονομή πραγματοποίησε η Δρ. Διονυσία Αυγερινοπούλου η οποία εξέπεμψε αισιόδοξο 

μήνυμα αναφέροντας τις χρηματοδοτήσεις και τα κεφάλαια που διατίθενται για επενδύσεις στις 

ΑΠΕ και ειδικότερα την αιολική ενέργεια μέσω των διεθνών χρηματοπιστωτικών οίκων και των 

ευρωπαϊκών οργανισμών, υπογραμμίζοντας πως τα στοιχεία αυτά δείχνουν την ισχυρή δέσμευση 

της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.  

 

Το Βραβείο ΑΙΟΛΟΣ στην κατηγορία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ απονεμήθηκε στη δημοσιογράφο του ΣΚΑΙ 

και υπεύθυνη της εκπομπής ECONEWS κα Κατερίνα Χριστοφιλίδου 

Την απονομή πραγματοποίησε ο Καθηγητής Κώστας Μαθιουδάκης ο οποίος επισήμανε το 

σημαντικό ρόλο της επικοινωνίας και των ΜΜΕ ώστε το μήνυμα για την ανάγκη προώθησης της 

αιολικής ενέργειας ως μέσο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ανάπτυξης της 

εθνικής  οικονομίας, να φθάνει καθαρό και σαφές σε κάθε σπίτι.  
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Την κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποίησε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης 

Σιούφας, που είναι σταθερά παρών σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ. 

 

Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής μετά την κοπή της βασιλόπιτας της ΕΛΕΤΑΕΝ, ευχήθηκε καλή 

χρονιά, ευχαρίστησε τις επιχειρήσεις και τον επιστημονικό κόσμο της αιολικής ενέργειας για τις 

επιτυχίες τους στην προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης στην πατρίδα μας 

και έκανε μια μικρή ανασκόπηση της πορείας του κλάδου από το 2006 όταν ψηφίστηκε ο νόμος 

3468 έως σήμερα και έκλεισε την σύντομη ομιλία του, καλώντας τον κλάδο να προσδιορίζει την 

Αιολική ενέργεια με τον επίθετο «ανεξάντλητη» που εκφράζει πληρέστερα τη μοναδικότητα του 

φυσικού ανανεώσιμου πόρου. 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Γιάννης Τσιπουρίδης, αφού ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους, τους 

συμμετέχοντες,  τους χορηγούς και τους δωροθέτες κατέληξε,    

«Παρ’ όλο που οι χρονιές που περνάμε είναι ιδιαίτερα δύσκολες για το επιχειρείν, ο 

κλάδος έδειξε την αποφασιστικότητα του, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι υπάρχει 

μόνο ένας δρόμος ανοιχτός, αυτός που οδηγεί προς τα εμπρός, καταγράφοντας το 

2016 τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση όλων των ετών σε εγκατεστημένη αιολική 

ισχύ. Φανταστείτε τι θα πετύχουμε αν βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον. 

Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και τους αγαπημένους σας.» 

 

Η λαμπρή εκδήλωση που ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε εφικτή χάρη στη 

γενναιοδωρία των χορηγών και των δωροθετών.  

 

Συνημμένα 

 Φωτογραφίες  

 Κατάλογος Χορηγών και Δωροθετών 

 

Πληροφορίες για το παρόν Δελτίο Τύπου 

Γιάννης Τσιπουρίδης,  

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 

Τηλ. 6972338150 

Email info@eletaen.gr & eletaen@eletaen.gr  

mailto:info@eletaen.gr
mailto:eletaen@eletaen.gr
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