
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 
 

 
Η Wioletta Dunin-Majewska είναι υπάλληλος της ΕΕ με πάνω από δέκα 

χρόνια εμπειρίας στον διεθνή δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η Wioletta εργάστηκε στην Περιφερειακή Πολιτική, τις 

Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις και την Αντιπροσωπεία της ΕΕ 

στο Λονδίνο ως Περιφερειακός Διευθυντής. Πριν από την πρόσληψή της 

στην Επιτροπή, η Wioletta ήταν σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα, 

Αντιπρόεδρος Οικονομικής Διαχείρισης και Μείωσης της Φτώχειας, και 

συγγραφέας-σύμβουλος της Economist Intelligence Unit (EIU), με επίκεντρο 

τα μακροοικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα. Από το 2014, η Wioletta 

είναι συντονιστής πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας με 

αρμοδιότητα τις υποδομές κοινού ενδιαφέροντος , τη  χρηματοδότηση 

ενεργειακών έργων και  την ενεργειακή ένδεια. Η Wioletta είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου John 

Hopkins με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνή Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο 

Jagiellonian της Κρακοβίας. 

 
 
Ο Κώστας Κομνηνός,  Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ 2006) 

με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αιολική Ενέργεια (Πολυτεχνείο Δανίας, DTU 

2008) διαθέτει εμπειρία σε έργα σχετικά με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τον ενεργειακό σχεδιασμό 

σε επίπεδο Δήμων. Στην πόλη της Κοπεγχάγης εργάστηκε για διάστημα εννέα 

(9) μηνών στο τμήμα αιολικής ενέργειας της συμβουλευτικής εταιρίας COWI 

A/S. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο πεδίο του τοπικού 

ενεργειακού σχεδιασμού για νησιωτικούς Δήμους του Αιγαίου σε συνεργασία 

με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) και το Ενεργειακό Γραφείο 

Αιγαίου. Από τον Ιούλιο του 2015 είναι Διαχειριστής του Δικτύου Αειφόρων 



Νήσων ΔΑΦΝΗ. Επίσης, ως μελετητής και συντονιστής έχει ασχοληθεί με την ωρίμανση ενεργειακών έργων 

δημοτικού ενδιαφέροντος τόσο στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης όσο και 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από το 2015 είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ 

του ΔΕΔΔΗΕ τον οποίο και εκπροσωπεί στην Ένωση Διαχειριστών του Συστήματος ΝΑ Νήσων της 

Eurelectric Group ως εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

 

Η Άλκηστη Φλώρου συντονίζει το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 

Πολιτικής του Ενεργειακού και Περιβαλλοντικού Γραφείου Αιγαίου. 

Ασχολείται με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, την προετοιμασία 

προτάσεων και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και με την 

παρακολούθηση, ανάλυση και διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής που 

αφορούν κατά προτεραιότητα νησιωτικές και παράκτιες περιοχές στους 

τομείς: κλίμα, ενέργεια, διακυβέρνηση, βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο 

και για την προώθηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Έξυπνα 

Νησιά» συνεργάζεται με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων, συντονιστή της 

Πρωτοβουλίας. Έχει εργαστεί μεταξύ άλλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για το Κλίμα στις Βρυξέλλες, καθώς και στο Γραφείο του ΟΗΕ για το Περιβάλλον. Είναι 

πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Παν/μιου και κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το London School of Economics and Political Science. 

 

 

 

Ο Joan Groizard Payeras είναι ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής της Περιφερειακής Κυβέρνησης των Βαλεαρίδων 

Νήσων. Είναι κάτοχος διπλώματος BA και μεταπτυχιακού τίτλου στη 

Μηχανική Ενέργειας και Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο του 

Cambridge. Εργάστηκε ως μηχανικός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

υπεύθυνος ανάπτυξης ηλιακών και αιολικών πάρκων καθώς και ως τεχνικός 

και στρατηγικός σύμβουλος σε υπηρεσίες για συστήματα χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα. Έλαβε μέρος στην κατάρτιση της πολιτικής για το 

κλίμα για τα συμβαλλόμενα μέρη των Βαλεαρίδων, της Ισπανίας και της 

Ευρώπης και εργάζεται επί του παρόντος για την πραγματοποίηση της 

ενεργειακής μετάβασης στις Βαλεαρίδες Νήσους.  

 
 

O Νίκος Δ. Χατζηαργυρίου είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 

Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ A.E.), 

από τον Απρίλιο 2015. Είναι τακτικός Καθηγητής του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της 

Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Διευθυντής 

του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και ιδρυτής της Ερευνητικής 

Ομάδας Smart Research Unit for Electricity (SmartRue). Διετέλεσε Αντιπρόεδρος 

(2007-2010) και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (2007-2012) της ΔΕΗ Α.Ε., 

Πρόεδρος της ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες, Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (2007-

2010) και Αντιπρόεδρος του ΚΑΠΕ. 

 



 
Ο Βασίλειος Νικολόπουλος είναι διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Είναι συνιδρυτής της 

εταιρίας Intelen.Inc, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που με γνώμονα τις καθαρές 

τεχνολογίες, ασχολείται με την ανάλυση ενεργειακών δεδομένων και την 

αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την κατανάλωση ενέργειας. Αριστούχος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Dundee) με διευρυμένες σπουδές στο Imperial 

College, το LSE, το French Ecole Polytechnique και το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, έχει αφιερώσει πολλά χρόνια στην προηγμένη έρευνα στον 

χώρο της Ενεργειακής Πληροφορικής. Επικεντρώνεται στους τρόπους 

μετατροπής των καινοτόμων αποτελεσμάτων της έρευνας σε χειροπιαστά 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε μεγάλα ενεργειακά και κοινωνικά 

προβλήματα. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται ένα βιβλίο για τα υπολογιστικά δίκτυα, πάνω 

από 50 δημοσιεύσεις και άρθρα για την ενέργεια, την καινοτομία και την τεχνολογία, ενώ έχει καταθέσει 2 

προτάσεις ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. Έχει δώσει διαλέξεις σε πολυάριθμα Πανεπιστήμια με θέμα την 

Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα, την Ενεργειακή Πληροφορική.  

 

 

Η κα Ακριβή (Βιβή) Κιούση είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Μεταφορών του Τμ. 

Έρευνας & Ανάπτυξης της iNTRASOFT A.E. Με θητεία δεκαεννέα ετών στην έρευνα, 

η Κα Κιούση έχει εμπειρία στους τομείς των Μεγα-Δεδομένων,των Διαδικασιών 

( Logistics), της Αστικής Κινητικότητας, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και  των 

Στρατηγικών Προώθησης & Διάχυσης της Πληροφορίας. Αξιοσημείωτα 

παραδείγματα εργασιών είναι το  Transforming Transport H2020 Big Data 

Lighthouse project (Impact Manager), το MaaS4EU H2020 (Project Manager) 

OPTIMUM H2020 (Project Manager) και το CORE IP, CIVITAS WIKI. Είναι κάτοχος 

διδακτορικού από το Παν/μιο του Wolverhampton με αντικείμενο  την σχεδίαση 

συστημάτων μεταφορών.Είναι ακόμη  κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων 

στις Γνωστικές Επιστήμες και στην Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς και μεταπτυχιακού 

στις Τηλεπικοινωνίες & Ανθρωποκεντρικά Συστήματα από το Παν/μιο του 

Birminghalm και έχειε εκπαιδευθεί σε μεθόδους management. 

 

 

  
Ο Paddy Phelan, απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών (BE Πολιτικός) από 

την UCD το 2000, είναι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος της 3CEA, 

Αντιπρόεδρος της Ιρλανδικής Ένωσης Βιοενέργειας και μέλος  στην 

Εκτελεστική Επιτροπή του Ιρλανδικού Συνδέσμου Αγροτικών Αιολικών 

Εφαρμογών. Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης της Τοπικής 

Πολιτικής Ανάπτυξης, μέλος του Sustainable Energy Authority of Ireland 

(SEAI) και διδάσκων μερικής απασχόλησης στο Waterford Institute of 

Technology (WIT) στην Αειφόρο Ενεργειακή Τεχνολογία. Έχει σημαντική 

εμπειρία σε όλους τους τομείς της ενέργειας, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τη διαχείριση ενέργειας και 

τις ανανεώσιμες τεχνολογίες .  

 



Ο Stefano Barberis απέκτησε το διδακτορικό δίπλωμα του Μηχανικού 

ενεργειακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας το 2016. Είναι 

Ανώτερος Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, διαχείριση έργων, τεχνικοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας και  

ερευνητικές δραστηριότητες αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με 

συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την καινοτομία και τη μεταφορά 

τεχνολογίας. Απασχολείται στην RINA Consulting από το Σεπτέμβριο του 2016 

που εργάζεται σε Ευρωπαϊκά Έργα με ιδιαίτερη αναφορά στην καινοτομία στις 

πόλεις και τα έξυπνα δίκτυα. Είναι επί του παρόντος συντονιστής έργου 

PLANHEAT και EVERYWH2ERE H2020 και μέρος της τεχνικής ομάδας 

συντονισμού του έργου SMILE. 

 
Ο Χρήστος Παγώνης γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1956. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι, επίσης, απόφοιτος της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών. Η 

ενασχόλησή του με την τοπική αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το 1998 αρχικά ως δημοτικός 

σύμβουλος. Το 2011 διετέλεσε επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο 

Χαλκιδέων και στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 εκλέχθηκε Δήμαρχος του Δήμου 

Χαλκιδέων. 

 

Ο Παναγιώτης Νίκας γεννήθηκε στο Κέντρο Αβίας (Μάνη) το 1950.  Σπούδασε στη 

Φιλοσοφική και στη Νομική Σχολή (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών). Ως καθηγητής εργάσθηκε για πολλά χρόνια στην 

Καλαμάτα (4ο Λύκειο) και υπήρξε ενεργό συνδικαλιστικό στέλεχος από την αρχή της 

σταδιοδρομίας του, όπου πάντοτε τιμήθηκε με την ψήφο των συναδέλφων του σε 

δεκάδες εκλογικές αναμετρήσεις. Στην πόλη της Καλαμάτας διαμένει πάνω από 40 

χρόνια και είναι δημότης από το 1978. Εξελέγη, τρεις φορές Νομαρχιακός 

Σύμβουλος, με το ψηφοδέλτιο του νομάρχη Παναγιώτη Φωτέα και του σημερινού 

νομάρχη Δημ. Δράκου. Για δώδεκα χρόνια διετέλεσε στέλεχος της Ν.Α. Μεσσηνίας 

και συγκεκριμένα για 7 χρόνια αναπληρωτής του νομάρχη και Πρόεδρος 

Νομαρχιακών Επιτροπών (Διοίκησης, Οικονομίας, Παιδείας, Υποδομών) και για 5 

χρόνια Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, 

επανεξελέγη Δήμαρχος Καλαμάτας. 

 

 

Ο Γιώργος Τσουκαλάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Σπούδασε στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία της Λαμίας, όπου και εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου Φοιτητών. Εξελέγη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος (στην 

αντιπολίτευση) το 1990, σε ηλικία μόλις 25 ετών. Στις δημοτικές εκλογές του 1994 

και του 1998 κατέρχεται ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό 

«Ανθρώπινη Ελευσίνα». Το 2002 εκλέγεται με το συνδυασμό του Γιώργου 

Αμπατζόγλου και για την τετραετία 2003 – 2006 γίνεται Αντιδήμαρχος με 

καθήκοντα εποπτείας στα συνεργεία του Δήμου. Στις εκλογές του 2006 και του 

2009 επανεκλέγεται (ορίζεται και πάλι Αντιδήμαρχος) και μάλιστα στις 

τελευταίες καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε σταυρούς προτίμησης. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 

επανεκλέχτηκε δήμαρχος. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. 

 



O Γεώργιος Μαρινάκης, δήμαρχος Ρεθύμνου, γεννήθηκε το 1957. Από το 1975 

έως το 1980 σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, απ΄ όπου αποφοίτησε με άριστα. Από το 1982 εργάζεται ως 

δικηγόρος στο Ρέθυμνο και διετέλεσε Ταμίας και Γενικός Γραμματέας στο 

Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου. Υπηρετεί την Αυτοδιοίκηση από το 1998. Αρχικά 

με την ιδιότητα του Νομαρχιακού Συμβούλου και του Αναπληρωτή Νομάρχη 

και στη συνέχεια με αυτή του Δημοτικού Συμβούλου. Ως επικεφαλής του 

Συνδυασμού «Νέα Αντίληψη για το Ρέθυμνο» εξελέγη το 2007 και διατελεί μέχρι 

και σήμερα Δήμαρχος Ρεθύμνης. Παράλληλα, είναι Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

(Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης), του Σ.Ε.Δ.Η.Κ. 

(Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης). Επίσης, είναι μέλος της Επιτροπής 

«Οικονομικών των Ο.Τ.Α» της ΚΕΔΕ και της Περιφερειακής Επιτροπής 

Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κρήτης. Τα προηγούμενα χρόνια διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του 

Ε.Σ.Δ.Α.Κ. (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης) και Αντιπρόεδρος Π.Ε.Δ. Κρήτης. 

 

Ο Δημήτριος Νασίκας γεννήθηκε στο Βελεστίνο Μαγνησίας το 1961 όπου ζει 

και εργάζεται μέχρι σήμερα. Ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στο Λύκειο 

Βελεστίνου. Το 1980, εισήχθη στη Φυσικομαθηματική Σχολή του ΑΠΘ, από 

όπου αποφοίτησε το 1985. 

Από το 1987 έως το 2008 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο χώρο της 

εκπαίδευσης, ως ιδιοκτήτης δύο φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, με έδρες 

στο Βελεστίνο και στο Στεφανοβίκειο. Παράλληλα, ίδρυσε το Εργαστήριο 

Ελευθέρων Σπουδών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Βιβλιοπωλείο στο 

Βελεστίνο. Για δύο συνεχόμενα χρόνια, εξέδιδε την τοπική εφημερίδα 

«Ελεύθερη Γνώμη». Συμμετείχε ως σύνεδρος σε επιστημονικά συνέδρια και 

σεμινάρια. Σήμερα είναι διορισμένος καθηγητής και υπηρετεί στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου, ενώ 

παράλληλα φοιτά ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Φυσικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Είναι κάτοχος πιστοποίησης στις νέες τεχνολογίες. Διετέλεσε γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Βελεστίνου και έχει πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος 

του συλλόγου Φροντιστών – Καθηγητών του Νομού Μαγνησίας (1993 έως το 2003). Εκπρόσωπος των 

καθηγητών φροντιστών του Νομού Μαγνησίας στην ΟΕΦΕ (1996-2003). Ενεργό μέλος της κίνησης πολιτών 

για τον Κόμβο του Βελεστίνου. Στις δημοτικές εκλογές του 2014, εκλέχθηκε Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου. 

 

 

 

 

O Μιχάλης Βερροιόπουλος γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Είναι 

πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1989). Το 

2002 απέκτησε Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2000 απέκτησε Δίπλωμα στη 

«Διοίκηση Συστημάτων Ποιότητας» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Ποιότητας (E.O.Q) και την ΕΕΔΕ Από τον Ιούνιο του 2015 είναι Διευθύνων 

Σύμβουλος στην εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Από το 2010 έως το Μάιο του 

2015 εργάσθηκε στην εταιρεία Ενεργειακών Συστημάτων Conergy ως 

Διευθυντής Μεγάλων Έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Από το 1999 έως το 2010 εργάσθηκε στο Διεθνή Αερολιμένα 

Αθηνών Α.Ε «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου διετέλεσε Διευθυντής Μελετών και Κατασκευών του 

Αεροδρομίου Από το 1991 έως το 1999 εργάσθηκε ως Διευθυντής Έργων στη Μελέτη, Κατασκευή και θέση 



σε Λειτουργία κτηριακών έργων και έργων υποδομής. Το 2014 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο 

Βριλησσίων. Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιο και μια κόρη. 

 
Ο Willebrordus Sluijters σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Radboud του Nijmegen 

(Ολλανδία), και έχει MA στην Οικονομική Ιστορία και Περιφερειακή Ανάπτυξη 

και PhD στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Εργάστηκε από το 1987 ως το 1991 ως 

ερευνητικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Radboud Nijmegen και 

αναπληρωτής καθηγητής στο Vrije Universiteit Amsterdam. Έχει συνεργαστεί 

από το 1991 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορες υπηρεσίες,  από το 2000 

για τη Γ.Δ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, και τώρα είναι επικεφαλής της 

μονάδας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής για 

Ελλάδα και την Κύπρο. 

 
 
 

Η Lada Strelnikova είναι υπεύθυνη για το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στο 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης στο πλαίσιο της μονάδας Deutsche 

Asset. Πριν από την ανάληψη αυτού του ρόλου, η Lada συμμετείχε στην 

ίδρυση και τη διαχείριση του Ταμείου Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για το 

Κλίμα, επικεντρωμένο στις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στις 

αναδυόμενες αγορές, και κατείχε διάφορες θέσεις σε στρατηγικούς τομείς 

ανάπτυξης επιχειρήσεων σε όλες τις μονάδες της Deutsche Bank. Έχει 18 

χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, είναι πτυχιούχος MBA του Αυστραλιανού 

Εθνικού Πανεπιστημίου με επίκεντρο τη διαχείριση των επιχειρήσεων στην 

Ασία και έχει πτυχίο στα οικονομικά και τη λογιστική από την Οικονομική 

Ακαδημία υπό την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Μόσχα. 

 

 
Ο Σάββας Χιονίδης γεννήθηκε το 1959 στην Κατερίνη. Ολοκλήρωσε τις 

γυμνασιακές του σπουδές στην Κατερίνη και στη συνέχεια αποφοίτησε από 

το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης. Εργάζεται ως Πολιτικός Μηχανικός και ασχολείται 

αποκλειστικά με ιδιωτικά έργα και μελέτες, ενώ από το 1990 

δραστηριοποιείται στον τουρισμό ιδρύοντας ξενοδοχειακή μονάδα στην 

Ολυμπιακή Ακτή. Εκλέγεται Δήμαρχος Κατερίνης από 01/01/2007 μέχρι 

σήμερα. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών και Τοπικής 

Διακυβέρνησης της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. από το 2010 έως το 2014. Είναι μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. από το 2014 έως σήμερα. Είναι επίσης 

Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών & Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε. από το 2014 έως σήμερα. 

Μιλάει αγγλικά και γερμανικά. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. 

 



Ο Παναγιώτης Τουρναβίτης γεννήθηκε το 1978 στην Καρδίτσα. Σπούδασε 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Υπηρέτησε σε αρκετές θέσεις από το 2008 στην Συνεταιριστική Τράπεζα 

Καρδίτσας και από το 2015 είναι Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό μέλος 

του Διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, 

μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ένωσης Συνεταιριστικών 

Τραπεζών Ελλάδος καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA). Ο κ. 

Τουρναβίτης συμμετέχει ως επικεφαλής ή μέλος σε αρκετές επιτροπές συντονισμού εθνικών και 

ευρωπαϊκών έργων, με κύριους τομείς ενδιαφέροντος την διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση 

των κοινωνικών επιχειρήσεων, της καταπολέμησης του οικονομικού αναλφαβητισμού και της ενίσχυσης 

του ρόλου των Συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην τοπική ανάπτυξη. 

 
 
Η Δρ. Eugenia Kazamaki Ottersten είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης για 

έξυπνη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ/ Jaspers), από 

το 1999, όπου κατείχε διάφορες θέσεις, μεταξύ άλλων ως επικεφαλής του 

τμήματος περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης στη διεύθυνση έργων. Η Δρ 

Kazamaki Ottersten ήταν προηγουμένως στο Τμήμα Οικονομικών στο 

Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, όπου δίδαξε Οικονομικά. Έλαβε το 

διδακτορικό της στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης όπου 

και έγινε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Η Δρ. Kazamaki Ottersten ήταν επίσης 

επισκέπτης μελετητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο 

του Στάνφορντ όπου διεξήγαγε έρευνα στην οικονομία της εργασίας και 

έκανε μεταδιδακτορική διατριβή στο ίδιο τμήμα. Πριν από την ένταξη στην ΕΤΕ εργάστηκε στο Ερευνητικό 

Ίδρυμα Βιομηχανικής Οικονομίας στη Στοκχόλμη ως ερευνητής στην οικονομία της εργασίας. Είναι επίσης 

μέλος της Βιομηχανικής Ερευνητικής Ομάδας, της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Τεχνικών Επιστημών 

(IVA) και μέλος /  οικονομικός σύμβουλος του Βιομηχανικού Οικονομικού Συμβουλίου (Σουηδία). 

Εργάστηκε επίσης ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής πριν από την ένταξη της Σουηδίας στην ΕΕ. 

 
 

Ο Massimo Merighi έχει εμπειρία σε θέματα Τεχνικής Βοήθειας και Πόρων 

της ΕΕ για τη Συνοχή και την Περιφερειακή ανάπτυξη. Έχει επίσης εμπειρία 

στη διαχείριση ενεργειακών έργων καθώς και στιη διαχείριση κινδύνων. Έχει 

ακόμα ευρύ φάσμα εμπειριών σε ενεργειακά έργα όπως πετρέλαιο & φυσικό 

αέριο, αγωγοί φυσικού αερίου, υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου, καθώς  

και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρική 

ενέργεια και αφαλάτωση. Έχει συμμετάσχει σε αποστολές στην Ευρώπη, την 

Κίνα, τη Μέση Ανατολή, την Άπω Ανατολή και τις χώρες της Καραϊβικής. 

Διαθέτει μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Μεταλλευτική Μηχανική και έχει κάνει 

μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και τον Περιφερειακό 

Σχεδιασμό. Μητρική γλώσσα του είναι η  Ιταλική με επαγγελματική γνώση αγγλικών και ισπανικών καθώς 

και με δυνατότητες γαλλικών και πολωνικών. Διδάσκει επίσης στο European Institute of Public 

Administration - EIPA στη Βαρκελώνη. 

 
 



Ο Ivo Georgiev είναι ειδικός (πιστοποιημένος) σε χρηματοοικονομικά 

θέματα σχετικά με την πράσινη οικονομία και το κλίμα, με εμπειρία επτά 

ετών στον τομέα. Ως διευθυντής έργου και σύμβουλος στο Τμ. 

Οικονομικών & Διαχείρισης της εταιρείας COWI, παρέχει υπηρεσίες στον 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι υπηρεσίες του 

στοχεύουν κυρίως στην εκπόνηση στρατηγικών για θέματα ενέργειας, 

αειφορίας, και επιχειρηματικότητας μέσω πολύπλοκων διεπιστημονικών 

έργων, που απαιτούν συνδυασμό οικονομικών, τεχνικών και νομικών 

γνώσεων. Ο Ivo έχει εργαστεί στην Ευρώπη, Βόρειο Αμερική (ΗΠΑ & 

Μεξικό), και στην Υπό-Σαχάρια Αφρική. 

 

 

 

Ο Ηλίας Ευθυμιόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε φυσικές επιστήμες 

στην Ελλάδα και την Γαλλία και είναι κάτοχος διαδακτορικού. Το 1981 γίνεται 

διευθυντής στη νέα Οικολογία. Το 1990 ιδρύει την Ελληνική Greenpeace την 

οποία διευθύνει μέχρι το 1999. Το 2000 συμμετέχει ως υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ στη 

κυβέρνηση Σημίτη. Στη συνέχεια και μέχρι το 2014,  διευθύνει το Διεπιστημονικό 

Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών. Σήμερα δραστηριοποιείται στο Δίκτυο 

Αειφόρων Νήσων Αιγαίου ΔΑΦΝΗ και το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο 

Αιγαίου του οποίου είναι Γεν. Διευθυντής. Έχει αρθρογραφήσει στο Αντί, το Βήμα, 

τον Οικονομικό Ταχυδρόμο και στα Νέα. Έχει συγγράψει βιβλία και κείμενα 

δοκιμιακού χαρακτήρα. Τα δύο  τελευταία του βιβλία είναι το  «Παράθυρο στην 

κρίση»,  εκδ. Μεταίχμιο, 2015 και το “Δίλημμα της Πεταλούδας”  εκδ. της Ακαδημίας Αθηνών, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Υπό την Αιγίδα 

 

 

Μέγας Χορηγός 

 

Χάλκινος Χορηγός 

 

 

Χορηγοί 

 

 
 
 

Διοργάνωση: 

                                                              
 
 
 

http://www.ypeka.gr/
https://www.deddie.gr/
https://www.nbg.gr/

