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Ο Παντελής Κάπρος είναι καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και 

Επιχειρησιακής Έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. 

Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της 

Ελλάδος (2000-2004), ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΗ για 5 χρόνια (1995-2000) και Καθηγητής Οικονομικών στη 

Σορβόννη. Ως επικεφαλής του E3MLab έχει κατασκευάσει και 

χρησιμοποιήσει μεγάλης κλίμακας μαθηματικά μοντέλα για τις Ενεργειακές Αγορές, το 

Περιβάλλον και τη Γενική Οικονομική Ισορροπία τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα 

διεθνώς και αποτελούν τα μοντέλα με τα οποία εκπονούνται οι περισσότερες αναλύσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τομείς της ενέργειας, περιβάλλοντος, μεταφορών και 

οικονομικής ανάπτυξης. Έχει πολύχρονη διεθνή πείρα ως σύμβουλος επιχειρήσεων και 

κυβερνήσεων στον τομέα της Ενεργειακής και Οικονομικής πολιτικής. Έχει δημοσιεύσει 

περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνείς επιστημονικές εκδόσεις 

 

 

Σπουδές: Πτυχιούχος Mηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος 
ΕΜΠ, 1979. 
Επαγγελματικές Δραστηριότητες (από 1982 – σήμερα): 

- ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ (1982-2011) , σε διάφορες 
διευθυντικές θέσεις μεταξύ των οποίων  Δ/ντής  Νέων 
έργων  (1989-2008) , και   Δ/ντής  Ενέργειας  (2006-
2011) 

- Μέλος ΔΣ ΕΒΙΚΕΝ (2010-2019) 

- Πρόεδρος ΔΣ ΕΒΙΚΕΝ 2020 

- ΒΙΟΧΑΛΚΟ - Σύμβουλος Ενέργειας (2012- σήμερα) 

 

 

 

 

 

 

Καθηγ. Παντελής Κάπρος, Διευθυντής του E3M Lab , Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ΙΕΝΕ 

Αντώνης Κοντολέων, Πρόεδρος του ΔΣ  της Ένωσης Βιομηχανικών 

Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) 
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 Ο Ανδρέας Πετροπουλέας είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός ΔΠΘ, κατέχει επίσης M.Sc. in Electrical Power 

Engineering από το UMIST (University of Manchester Institute 

of Science & Technology) καθώς και M.Sc. in Finance & Banking 

από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).  

Από το 2010 έως σήμερα είναι Διευθυντής Διαχείρισης 

Ενέργειας στην ELPEDISON, υπεύθυνος για τη χονδρεμπορική 

αγορά Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου καθώς και για το 

διασυνοριακό εμπόριο στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE). 

Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Ενεργειακή Θεσσαλονίκης Α.Ε., στον Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), στον όμιλο ΤΙΤΑΝ Α.Ε, στη 

πολυεθνική ALSTOM καθώς και ως Ενεργειακός Σύμβουλος. 

 

 

Είναι ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης 

(ΙΕΝΕ-2003), του οποίου εξελέγη τρεις φορές πρόεδρος (2003, 

2005 και 2019).  Ίδρυσε και οργανώνει ανελλιπώς από το 1996 

μέχρι σήμερα το ετήσιο εθνικό συνέδριο «Ενέργεια & 

Ανάπτυξη». Έχει λάβει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως προσκεκλημένος ομιλητής. 

Έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 

έχει αρθρογραφήσει εκτενώς για θέματα ενέργειας, 

περιβάλλοντος και τεχνολογίας σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό, και έχει εκδώσει βιβλία σχετικά με ενεργειακά θέματα. Υπήρξε 

εκδότης και διευθυντής του περιοδικού «Ενέργεια» (1994-2002), ενώ από το 2001 

μέχρι σήμερα διευθύνει τον  εξειδικευμένο διαδικτυακό χώρο www.energia.gr. Από 

το 2018 είναι μέλος του ΕΣΕΚ. 

 

Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής σε Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία. Εργάσθηκε ως ανεξάρτητος 

μελετητής πάνω σε εφαρμογές ηλιακής ενέργειας στα κτίρια, έχοντας ιδρύσει και 

διευθύνει ένα από τα πρώτα γραφεία μελετών ΑΠΕ καθώς και εργαστήριο ηλιακής 

ενέργειας στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε διεθνείς 

οργανισμούς, μεγάλες εταιρείες και κυβερνήσεις πάνω σε θέματα ενεργειακών 

Ανδρέας Πετροπουλέας, Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας στην ELPEDISON 

και Πρόεδρος Επιτροπής Ηλεκτρισμού του ΙΕΝΕ 

Κωστής Σταμπολής, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής, ΙΕΝΕ 

http://www.energia.gr/
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υποδομών και αγορών και ενεργειακής πολιτικής,  ενώ έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με 

θέματα καινοτομίας και εφαρμογών ΑΠΕ. Κατέχει δίπλωμα Αρχιτεκτονικής από το Royal 

Institute of British Architectural (RIBA) και το Architectural Association του Λονδίνου και 

Masters σε “Strategy and Innovation” από το Said Business School,  University of Oxford. 

 

 

Χημικός Μηχανικός- MSc, Μηχανικός Αερίου-CEng, με 

μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Μηχανική και 

κάτοχος Executive ΜΒΑ. 

Από το 1989 απασχολείται συνεχώς και αδιαλείπτως στον 

τομέα διανομής φυσικού αερίου της χώρας και του 

εξωτερικού (British Gas), αρχικά ως Μηχανικός Σχεδιασμού 

δικτύων διανομής και στη συνέχεια ως στέλεχος όλων των ιεραρχικών βαθμίδων του 

τομέα (Προϊστάμενος Κατασκευής δικτύων διανομής, Διευθυντής Θυγατρικών 

Εταιριών Διανομής, Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διανομής), 

απασχολούμενος με το σύνολο των εργασιών διανομής αερίου (κατασκευές, 

λειτουργία, συντήρηση, τιμολόγηση, πρόσκτηση νέων πελατών, διοίκηση). 

Είχε σημαντική συμβολή στην υιοθέτηση και εφαρμογή στη χώρα μας νέων 

τεχνολογιών και καινοτομιών, όπως ο δενδροειδής σχεδιασμός των δικτύων 

διανομής, η διανομή αερίου σε πίεση 4 bar, η χρήση σωλήνων πολυαιθυλενίου, η 

υπόγεια (trenchless) κατευθυνόμενη τοποθέτηση δικτύων, η ιδιωτικοποίηση των 

εταιριών παροχής αερίου, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων διανομής και 

εμπορίας (unbundling), η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών αερίου, η τροφοδοσία 

απομακρυσμένων δικτύων με την τεχνολογία του LNG κ.ά.  

Υπηρέτησε τον τομέα της διανομής ως Διευθύνων Σύμβουλος των εταιριών: ΕΔΑ ΑΕ 

(2010-2012) και ΔΕΔΑ (2017-2018). 

Σήμερα κατέχει τη θέση του Συντονιστή Διευθυντή Στρατηγικής & Διακεκριμένων 

Εταιρικών Θεμάτων στη ΔΕΔΑ ΑΕ.  

Είναι μέλος των διεθνών οργανισμών και φορέων: The Institution of Gas Engineers, 

The Engineering Council, Eurogas Distribution Committee, GEODE The Federation of 

European Distribution System Operators, The International Society for Trenchless 

Technology και Πρόεδρος της Επιτροπής Φυσικού Αερίου, Βιομεθανίου & Υδρογόνου 

του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης. 

 

Θεόδωρος Δημ. Τερζόπουλος, Συντονιστής Διευθυντής, Στρατηγικής & 

Διακεκριμένων Εταιρικών Θεμάτων, ΔΕΔΑ και Πρόεδρος της Επιστημονικής 
Επιτροπής Φυσικού Αερίου-Βιομεθανίου & Υδρογόνου του ΙΕΝΕ 
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H Αλεξάνδρα Ψυρρή είναι στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Ενέργειας της ΔΕΗ από το 2002, με προϋπηρεσία στο Front Office 

και στις Μακροπρόθεσμες Συναλλαγές Ενεργειακών Προϊόντων. 

Τρεχόντως, προΐσταται της Υπηρεσίας Market Making, ενώ 

παράλληλα είναι CEO της PPC BG,  θυγατρικής της ΔΕΗ στη Σόφια.  

 

Αλεξάνδρα Ψυρρή, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Ειδικής Διαπραγμάτευσης, ΔΕΗ 


