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Σε μια κατάμεστη από συνεργάτες και φίλους του ΚΑΠΕ αίθουσα εορτάσθηκαν την
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2107 τα 30 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου. Προσκεκλημένοι
από όλους τους χώρους του δημοσίου βίου, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς,
κορυφαίες

δημόσιες

και

ιδιωτικές

επιχειρήσεις

του

ενεργειακού

τομέα,

πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και της αγοράς
τίμησαν με την παρουσία τους το έργο του ΚΑΠΕ, την συνεισφορά του στην έρευνα και
την καινοτομία, στην προώθηση των ΑΠΕ και της Εξοικονόμηση Ενέργειας στη χώρα
μας.
Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, ο εποπτεύων το ΚΑΠΕ Υπουργός Ενέργειας &
Περιβάλλοντος κ. Γ. Σταθάκης, αναφερόμενος στους κεντρικούς άξονες της στρατηγικής
που ακολουθεί η κυβέρνηση για τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό ενεργειακό μείγμα
και για την υποστήριξη της εξοικονόμησης ενέργειας, επεσήμανε «το ρόλο που μπορεί
και πρέπει να παίξει το ΚΑΠΕ, ως έμπειρος επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας».
Τόνισε, τέλος, ότι «το ΚΑΠΕ πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στη
μεγάλη αλλαγή που συνεπάγεται ο ενεργειακός μετασχηματισμός.»
Στις τεχνολογικές προτεραιότητες του ΚΑΠΕ, με ορίζοντα το 2050, αναφέρθηκε ο
Πρόεδρος του ΚΑΠΕ κ. Β. Τσολακίδης, σημειώνοντας πως η υλοποίηση του στόχου του
ενεργειακού μετασχηματισμού μέχρι το 2050 προϋποθέτει πριν από όλα την αποδοχή
και την ενεργό συμμετοχή του συνόλου του πληθυσμού, στον ρόλο του καταναλωτή,
του φορολογούμενου πολίτη, του επενδυτή, του ψηφοφόρου. Συγκινητική και
ουσιαστική ήταν η ομιλία του πρώτου Προέδρου του ΚΑΠΕ, καθηγητή Δ. Λάλα, που
εκπροσώπησε όλες τις πρώην διοικήσεις του Κέντρου.

Σημαντική υπήρξε η παρουσία μελών της κυβέρνησης, όπως του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλ. Χαρίτση, του Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών
Πόρων κ. Βερροιόπουλου, της Γ.Γ. Εργασίας κας Γιάντσιου κ.ά., αλλά και εκπροσώπων
οργανισμών και φορέων, μεταξύ των οποίων ο Αντιπροέδρος της ΔΕΗ κ. Γ. Ανδριώτης
και ο Πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου οι οποίοι και απεύθυναν χαιρετισμό,
ο Πρόεδρος του ΤπΔ κ. Κ. Βαρλαμίτης, κ.ά.
Μεγάλοι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και ELICA
του Ομίλου Κοπελούζου και χορηγοί οι: EUNICE ENERGY GROUP, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.,
ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ, R Energy1 και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ.

