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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
 
Από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), ο οποίος είναι 
αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο των Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), νοµίµως συσταθείσα και  καταχωρηθείσα στο Πρωτοδικείο Αθηνών 
το 1997,  ανακοινώθηκε ότι την Τρίτη 10 Μαΐου 2005 έλαβε χώρα Τακτική Γενική Συνέλευση,  
για την ενηµέρωση των Μελών του Συνδέσµου και την ανταλλαγή απόψεων επί των 
σηµαντικών εξελίξεων που δροµολογούνται σήµερα στο χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα, καθώς 
και για τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών του Συνδέσµου. 
 
Μεταξύ των άλλων, στη Γενική Συνέλευση διαπιστώθηκε και επαναβεβαιώθηκε η 
συσπείρωση και αρραγής ενότητα των µελών του Συνδέσµου, ο οποίος αριθµεί 59 µέλη 
(Ελληνικές Επενδυτικές εταιρείες σε έργα ΑΠΕ), που κατέχουν και λειτουργούν 40 περίπου 
Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος πλέον των 260 MW. 
 
Στην παραπάνω Γενική Συνέλευση εξετάσθηκαν, σχολιάσθηκαν και καθορίσθηκαν οι θέσεις 
και οι µελλοντικές ενέργειες του Συνδέσµου, σε θέµατα σχετικά µε : 
 

- Το Σχέδιο  Νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο θεσµικό και οργανωτικό 
πλαίσιο των έργων ΑΠΕ, το οποίο η Γενική Συνέλευση έκρινε ότι κινείται σαφώς προς 
τη σωστή κατεύθυνση, για την αντιµετώπιση των χρόνιων προβληµάτων που 
ταλανίζουν το χώρο των ΑΠΕ  

 
- Το υπό διαµόρφωση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ 
 
Στις αρχαιρεσίες του Συνδέσµου που επακολούθησαν, εξελέγησαν τα ακόλουθα τακτικά και 
αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ., κατά αλφαβητική σειρά :  
 
Αλεξανδράτου Βικτωρία,       WRE ΕΛΛΑΣ    ΑΕ  

Ανεµοδουράς Γεώργιος,       VECTOR    ΑΕ 

Γαρυφαλάκης Στέφανος,      ENERCON ΕΛΛΑΣ  ΑΕ 

Περιστέρης Γεώργιος,           ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   ΑΒΕΤΕ 

Περράκης Μανώλης   ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΟΕ 

Ραχιώτης ∆ηµήτριος,             ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ 

Σιετής Θεόδωρος,                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος,   GAMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕ       

Σπύρου Γεώργιος,                   IWECO ΧΩΝΟΣ  ΑΕ   

Φιλιππίδης Κωνσταντίνος,      ENTEKA     ΑΕ 



 
Τα  νεοεκλεγέντα µέλη σε συνεδρίαση της 10ης Μαΐου συγκροτήθηκαν σε σώµα ως εξής :  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ο κ. Περιστέρης   Γεώργιος 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ο κ.  Σιετής  Θεόδωρος  και 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ο  κ.  Ανεµοδουράς   Γεώργιος  
 
Η νέα διοίκηση του Συνδέσµου καλεί κάθε ενδιαφερόµενο επενδυτή να επισκεφθεί τον 
αναβαθµισµένο δικτυακό τόπο του Συνδέσµου, www.hellasres.gr,όπου µπορεί να βρει 
πλήθος χρησιµότατων πληροφοριών και ενηµέρωση, αλλά και ταυτόχρονα να διατυπώσει 
σκέψεις, προτάσεις και εµπειρίες του από τη δραστηριότητά του στο χώρο των ΑΠΕ. 
 
 
 
         Αθήνα,  19  Μαΐου 2005 

                   ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
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