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Κωστής Σταμπολής 
Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής, ΙΕΝΕ 

Ο Κωστής Σταμπολής είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1968), με 
σπουδές στην Φυσική, την Αρχιτεκτονική, στην Στρατηγική και Καινοτομία 
έχοντας φοιτήσει σε Λονδίνο (University of London, North East London 
Polytechnic (NELP) και Architectural Association) και Οξφόρδη (Said 
Business School, University of Oxford). Έχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος 
από το ΤΕΕ ως Αρχιτέκτων Μηχανικός. Με έδρα το Λονδίνο εργάσθηκε επί 
σειρά ετών ως ανεξάρτητος μελετητής πάνω σε εφαρμογές ηλιακής 

ενέργειας στα κτίρια έχοντας ιδρύσει και διευθύνει ένα από τα πρώτα εξειδικευμένα γραφεία 
μελετών (1978-1983), ενώ προηγήθηκε η οργάνωση ενός από τα πρώτα εργαστήρια ηλιακής 
ενέργειας στη Μεγάλη Βρετανία (1974- 1978) στο NELP.  

Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα καινοτομίας και εφαρμογών ΑΠΕ σε αναπτυσσόμενες 
χώρες. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε διεθνείς οργανισμούς και μεγάλες εταιρείες πάνω σε 
θέματα ενεργειακών υποδομών, αγορών και ενεργειακής πολιτικής. Έχει διδάξει ως 
επισκέπτης καθηγητής σε Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε Ελλάδα, ΗΠΑ, 
Ευρώπη και Ασία. Έχει αρθρογραφήσει εκτενώς για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και 
τεχνολογίας στους Financial Times, στην Καθημερινή, στην Ημερήσια και σε πολλές άλλες 
εφημερίδες και σε εξειδικευμένα περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπήρξε εκδότης 
και διευθυντής του περιοδικού «Ενέργεια» (1994-2002), ενώ από το 2001 μέχρι σήμερα 
διευθύνει τον εξειδικευμένο διαδικτυακό χώρο www.energia.gr. Ίδρυσε και οργανώνει 
ανελλιπώς από το 1996 μέχρι σήμερα το ετήσιο εθνικό συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη».  

Από τον Φεβρουάριο του 2018 είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΕΣΕΚ). Ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ), (2003), του 
οποίου εξελέγη τρεις φορές πρόεδρος (2003, 2005, 2019), ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος και 
Εκτελεστικός Διευθυντής.  

Έχει λάβει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως 
προσκεκλημένος ομιλητής και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 
πρακτικά συνεδρίων και σε μονογραφίες ενώ έχει εκδώσει και επιμεληθεί βιβλία και 
συλλογικούς τόμους σχετικά με ενεργειακά θέματα. Το πλέον πρόσφατο βιβλίο του 
«Πετρέλαιο, η μοιραία εξάρτηση», κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2019, από τις εκδόσεις 
«Αίολος». 

Κωστής Μουσουρούλης 
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτοπής, ΣΔΑΜ 

Ο Κωστής Μουσουρούλης είναι Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης 

Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), από το 2020 έως σήμερα, και Ανώτερο 

στέλεχος υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2014. Έχει διατελέσει 

Υπουργός Αναπληρωτής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, (8ος-9ος 2015) και 

Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου (2012-2013). Από το 2009 έως το 2014 ήταν 

Βουλευτής. Ενώ τα έτη 2007 έως 2009 ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Μέλος ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επίσης, από το 



 3 

2004 έως το 2007 ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Επενδύσεων & Ανάπτυξης. Επίσης έχει 

διατελέσει Ανώτερο στέλεχος υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1987 -2004) 

Σπουδές 

 

• M.Sc. ULB, Διεθνείς Σχέσεις, 1993  

• M.Sc. ULB, Ευρωπαϊκή Οικονομία, 1988, 

• B.Sc. Οικονομικό Πανεπιστήμιο (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε), 1986  

 

Γιώργος Κασαπίδης 
Περιφερειάρχης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Ο Γιώργος Κασαπίδης γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1971. Είναι πτυχιούχος 
Γεωπόνος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996), 
κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής και κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος (2000) στην Αγροτική Οικονομία και την περιφερειακή 
ανάπτυξη στο ίδιο Πανεπιστήμιο. 

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ 
το 1999, του συλλόγου Γεωπόνων Ν. Κοζάνης το 2000 και του Κέντρου 

Προστασίας Καταναλωτών Κοζάνης  (ΚΕΠΚΑ) το 2002. 

Ταυτόχρονα με τις μεταπτυχιακές του σπουδές (1998) ανέδειξε αγροτοκοινωνιολογικά και 
περιβαλλοντικά θέματα της Δυτικής Μακεδονίας μέσω της  εκπομπής «Αναζητώντας τη 
Δήμητρα» στον τηλεοπτικό σταθμό West TV της Κοζάνης, της οποίας υπήρξε εμπνευστής.  Ένα 
χρόνο αργότερα ανέλαβε και την επιμέλεια του αγροτικού και περιβαλλοντικού τομέα για το 
δελτίο ειδήσεων του ιδίου καναλιού. 

Εργάσθηκε ως εκτιμητής ζημιών αγροτικών καλλιεργειών στον ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας, ως 
εκπαιδευτής σε προγράμματα γεωργικής εκπαίδευσης και ανασυγκρότησης του αγροτικού 
χώρου αλλά και ως συντάκτης αιτήσεων ΟΣΔΕ για λογαριασμό της ΕΑΣ Κοζάνης. Ίδρυσε 
γραφείο μελετών αγροτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

Εκλέχτηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν/Α Κοζάνης 
(2002) και Σύμβουλος στο παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (2003). Τις παραπάνω δραστηριότητες διατήρησε έως τις εθνικές εκλογές του 2004 
στις οποίες εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ν. Κοζάνης  με τη Νέα Δημοκρατία. 

Το 2004 εισήγαγε στην Ελλάδα και εγκατέστησε πιλοτικά την πρώτη φυτεία ρόδων και 
λεβάντας στο Ν. Κοζάνης. Είναι ιδρυτικό μέλος του Α.Σ. Αρωματικών και Φαρμακευτικών 
Φυτών Βοϊου με σκοπό τη διάδοση της καλλιέργειας, μεταποίησης και εμπορίας των  
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

Εκπροσώπησε το Ν. Κοζάνης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο χωρίς διακοπή από το 2004  έως το 
2019. Ορίστηκε δύο φορές Τομεάρχης Πολιτικής Ευθύνης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας 
Δημοκρατίας και μία Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής. 

Διετέλεσε Γραμματέας της Βουλής ως το νεώτερο μέλος του κοινοβουλίου της περιόδου 2004 
– 2007. Μέλος των διαρκών επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου, Κοινωνικών Υποθέσεων και 
των ειδικών μόνιμων επιτροπών Ελληνισμού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, 



 4 

Οδικής Ασφάλειας και των ειδικών μη μόνιμων διακομματικών επιτροπών Δημογραφικού και  
διεκδίκησης Γερμανικών Αποζημιώσεων. 

Παράλληλα του ανατέθηκε η προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – 
Ουγγαρίας και η αντιπροεδρία της αντίστοιχης με τη Γεωργία ενώ υπήρξε μέλος των 
Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας με Γαλλία, Δανία, Βουλγαρία, Ιράν, Κορέα, Ινδονησία, 
Κουβέϊτ και Λίβανο. Επίσης διετέλεσε πρόεδρος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (PABSEC). Γνωρίζει 
την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. 

 

Κωνσταντίνος Μαύρος 
Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Ανανεώσιμες 

 Ο Κωνσταντίνος Μαύρος διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία στον 
κλάδο της ενέργειας και των υποδομών, στον χρηματοοικονομικό 
κλάδο αλλά και στον ευρύτερο κλάδο της τεχνολογίας. Επί σειρά 
ετών, εργάστηκε στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
έχει διοικήσει εταιρείες ενέργειας και τεχνολογίας. Έχει επίσης 
συνιδρύσει Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών που 
υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Είναι κάτοχος 
MSc Finance από το Imperial College London κι έχει ολοκληρώσει με 

επιτυχία προγράμματα μετεκπαίδευσης Executive Education στα χρηματοοικονομικά και στην 
Ενέργεια στο Harvard Business School. Είναι ενεργό μέλος σε διεθνείς οργανισμούς κι έχει 
διατελέσει επισκέπτης ομιλητής στο Athens University International MBA program. 

 

Γιώργος Αμανατίδης 
Βουλευτής Νομού Κοζάνης, Νέα Δημοκρατία 

Από το 1986 εργάστηκε στην Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – 
ΑΝΚΟ, στην αρχή σαν Γεωπόνος. Το 1993 οι μέτοχοι της Εταιρείας τον 
τίμησαν με το ρόλο του Γενικού Διευθυντή της ΑΝΚΟ.  

Σπουδές: Αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Κοζάνης., 
Σπούδασε Γεωπονία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.,  
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Στρατηγικό Management (MBA). 

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες 

Για πρώτη φορά πολιτεύθηκε στις εκλογές του Ιουλίου 2019 και εξελέγη βουλευτής στην Π.Ε. 
Κοζάνης με τη Νέα Δημοκρατία. 

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες 

Για περισσότερα από 30 χρόνια συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό και υλοποίηση πληθώρας 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, με έμφαση 
στην προστασία και ανάδειξη του Περιβάλλοντος, στην αναζωογόνηση της Υπαίθρου, στην 
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στήριξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και της Εξωστρέφειας και στον 
εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης. 

Ήταν μέλος σε πολλά Σωματεία και Φορείς, σε κάποια από αυτά υπήρξε Πρόεδρος και μέλος 
των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

Συνέβαλλε καθοριστικά σε όλα τα σημαντικά έργα υποδομών που σχεδιάστηκαν, 
υλοποιήθηκαν ή προγραμματίζονται στην περιοχή (Τηλεθερμάνσεις πόλεων και μικρότερων 
οικισμών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Μετεγκαταστάσεις οικισμών που πλήττονται 
από την δραστηριότητα της ΔΕΗ, Χιονοδρομικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας, Έργα προστασίας 
του Περιβάλλοντος, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί κ.λπ.) καθώς και σε 
πληθώρα προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία προς 
όφελος της επιχειρηματικότητας και τόνωσης της οικονομίας. 

Συμμετείχε σε Συμβούλια Φορέων, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας Εθνικού, Περιφερειακού 
και τοπικού χαρακτήρα με στόχο την προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, ενώ ήταν 
μέλος και Συντονιστής Εθνικών Δικτύων με στόχο τη διάχυση της γνώσης, της τεχνολογίας και 
των καλών πρακτικών. 

Διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου LEADER (Δίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης) 
από το 1991 έως το 2018. 

 

Καλλιόπη Βέττα 
Βουλευτής Κοζάνης, ΣΥΡΙΖΑ 

Η Καλλιόπη Βέττα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λιβαδερό Κοζάνης. 

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού και Μονωδία στο Ωδείο Αθηνών. 

Γλώσσες: Αγγλικά και Ρωσικά. 

 
Επαγγελματική Σταδιοδρομία 

Εργάστηκε ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση και ως προπονήτρια βόλεϊ σε παιδικές ομάδες. 

Είναι ερμηνεύτρια, με μεγάλη προσωπική δισκογραφία και συμμετοχές σε πολλές διεθνείς 

παραγωγές και δισκογραφικές συλλογές. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους δημιουργούς, όπως 

οι: Μίκης Θεοδωράκης, Lorenna McKennitt, Nicola Piovanni, Γιάννης Κ. Ιωάννου, Γ. 

Μαρκόπουλος, Χρ. Λεοντής, Π. Θαλασσινός, Μ. Πασχαλίδης, Γ. Σπανός , Μ. Πλέσσας, Μ. 

Ελευθερίου, Μ. Γρηγορίου κ.ά. 

Έχει επίσης συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες και ξένους ερμηνευτές, συμμετέχοντας σε 

πολλές μουσικο-θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ έχει 

πραγματοποιήσει προσωπικές συναυλίες στις όπερες του Χαρκόβου της Ουκρανίας, του 

Καΐρου, της Αστάνα του Καζακστάν, στο Βερολίνο, στη Σμύρνη, στην Κύπρο, στην Βασιλεία της 
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Ελβετίας κ.λπ., καθώς και με την Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης στο Ηρώδειο, στον 

Λυκαβηττό, σε πόλεις της Αυστραλίας, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη και αλλού. 

 
Κοινωνική & Πολιτική Δράση 

Το 2014 εξελέγη Περιφερειακή Σύμβουλος στην Περιφέρεια Αττικής με την παράταξη «Δύναμη 

Ζωής» και διετέλεσε μέλος της Γ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Επιτροπής 

Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής έως το 2019. 

Στις τελευταίες εκλογές (Ιούλιος 2019) εξελέγη Βουλευτής της Π.Ε. Κοζάνης με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, καθώς και της 

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος. 

Είναι αντιπρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα φιλίας Ελλάδας – Εσθονίας και συμμετέχει 

επίσης στις κοινοβουλευτικές ομάδες φιλίας Ελλάδας-Ρωσίας, Ελλάδας-ΗΠΑ και Ελλάδας-

Κίνας. 

Διετέλεσε για τρεις χρονιές Πρέσβειρα του #Be Active (Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον 

Μαζικό Αθλητισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Παραολυμπιακής Ελληνικής Επιτροπής - υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων. 
 

Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος 
Γενικός Γραμματέας  & Πρόεδρος Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας, ΙΕΝΕ 

Ο Κωνσταντίνος Γρ. Θεοφύλακτος είναι Διπλ. Μηχανολόγος 
Μηχανικός, πτυχιούχος με MSc και BSc στην Μηχανολογία από το 
Πανεπιστήμιο του Evansville, Indiana, ΗΠΑ και δραστηριοποιείται 
από το 1988. Ως ενεργειακός εμπειρογνώμονας καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα ενεργειακών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης ενέργειας, των εφαρμογών ΑΠΕ, των ενεργειακών 
διαγνωστικών μετρήσεων και της εφαρμογής ενεργειακά 
αποδοτικών τεχνολογιών σε κτίρια και στη βιομηχανία. 

Από το Μάιο του 2001 έως τον Μάρτιο 2004 υπήρξε σύμβουλος Ενέργειας του Ειδικού 
Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας του ΥΠΑΝ, που αφορούσαν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
‘Ανταγωνιστικότητα’ του Γ’  ΚΠΣ. Το 2003, ορίστηκε Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο 
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, κατά τη συζήτηση της Κοινοτικής Οδηγίας για τη 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (2004/8/ΕΚ). Ήταν υπεύθυνος ομάδας εργασίας 
του ΤΕΕ για την εκπόνηση της ΤΟΤΕΕ 207101-5/2012, με τίτλο «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 
Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτήρια», στα πλαίσια του ΚΕΝΑΚ (2010-11). Από 4-
11/2013 ήταν Πρόεδρος και ΓΔ του ΚΑΠΕ. Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ, (1999-2009 και 2013-) και μέλος της Executive 
Committee της COGEN EUROPE (2008-13) και Εταίρος του ΙΕΝΕ  από το 2007 και μέλος της Δ.Ε. 
του από το 2011.  

Είναι συγγραφέας πολυάριθμων δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και 
συγγραφέας ενός βιβλίου, με τον τίτλο ‘Energy Efficiency in Industry’ που εκδόθηκε από την 
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EC/Directorate General of Energy, το 1996  και συν-συντάκτης δύο βιβλίων, ένα με τίτλο ‘Energy 
Retrofitting of Office Buildings, και το άλλο με τίτλο ‘Energy Conservation Strategies for Sports 
Centers’ (1997-98). Έχει συγγράψει τρία βιβλία για θέρμανση και κλιματισμό κτηρίων για το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001). 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
Δήμαρχος, Δήμος Εορδαίας 

 Ο Παναγιώτης Πλακεντάς γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα το 1968 από 
πρόσφυγες γονείς, το Νίκο Πλακεντά και την Ευθυμία Σιαπαλίδου. 

▪ Αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο Πτολεμαΐδας και εισήχθη στο 
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, στην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. 
▪ Εργάσθηκε σε διάφορες τεχνικές εταιρείες και στην HELEXPO 
Δ.Ε.Θ. 
▪ Το 1998 προσλήφθηκε στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., από την 

οποία αποχώρησε το 2003. 
▪ Το 2002 εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδας όπου διατελεί αντιπρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και της Φιλαρμονικής του Δήμου. 
▪ Το 2006 εκλέγεται Νομαρχιακός Σύμβουλος Κοζάνης και τον Σεπτέμβριο του ίδιου 

χρόνου εκλέγεται Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, θέση που διατηρεί έως το 
τέλος του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

▪ Το 2010 εκλέγεται πρώτος Περιφερειακός Σύμβουλος και εκλέγεται πρώτος Πρόεδρος 
του νέου θεσμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, έως το 2012. 

▪ Το 2014 εκλέγεται χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κοζάνης, θέση στην οποία 
παραμένει ως το 2019. 

▪ Το 2019 εκλέχθηκε Δήμαρχος Εορδαίας με ποσοστό 53,37%. 

Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας ενώ είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας 
(ΑΝ.ΚΟ.) Α.Ε.  

 

Λάζαρος Μαλούτας 
Δήμαρχος, Δήμος Κοζάνης 

Στις εκλογές του 2010 οι πολίτες τον ανέδειξαν με την ψήφο τους ως 
πρώτο δήμαρχο του νέου Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης. 

Είναι εκλεγμένος στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ από το 2011 και 
την εκπροσωπεί στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. 

Επί σειρά ετών έχει ενεργό συμμετοχή  σε μια πλειάδα πρωτοβουλιών 
και δραστηριοτήτων  του Δήμου μας. 

Είναι διπλωματούχος χημικός μηχανικός του ΑΠΘ και υπηρετεί  στη 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας. 
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Κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε πρόεδρος του συλλόγου φοιτητών του Νομού 
Κοζάνης (1977-1978). 

Κατά την περίοδο 1987-1993 διετέλεσε εκλεγμένο μέλος της αντιπροσωπίας του ΤΕΕ Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Γεννήθηκε το 1956 στην Κοζάνη όπου ζει μέχρι σήμερα. 

 

Χάρης Φλουδόπουλος 
Δημοσιογράφος, Capital.gr 

Ο Χάρης Φλουδόπουλος έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας 
στον τομέα των επιχειρηματικών αναφορών, με ειδίκευση στους τομείς 
της ενέργειας, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας. Εργάζεται επί του 
παρόντος στο Capital.gr και στην εφημερίδα Κεφάλαιο. Είναι 
απόφοιτος της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997). Ο 
Χάρης άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του (1995) στην εφημερίδα Ελεύθερος και έγινε μέλος του 

Capital.gr τον Οκτώβριο του 2006, λίγους μήνες μετά την ίδρυση του και έκτοτε καλύπτει τις 
ενεργειακές αγορές, τη βαριά βιομηχανία και τη ναυτιλία. Από τον Νοέμβριο του 2009, 
συμμετέχει στην έντυπη έκδοση του Capital.gr, την εφημερίδα Κεφάλαιο η οποία 
πρωτοκυκλοφόρησε τότε. Συνεισφέρει συχνά άρθρα σε ενεργειακές πύλες και άλλα τομεακά 
μέσα. Το 2014 -2015 ο Χάρης ήταν διευθυντής Τύπου στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανταγωνιστικότητας (Υπουργός Κώστας Σκρέκας). Μιλάει Ελληνικά και Αγγλικά και είναι 
παντρεμένος με 2 παιδιά. 

 

Μανώλης Παναγιωτάκης 
τ. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ 

Διετέλεσε Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε από τον 
Απρίλιο του 2015 έως τον Ιούλιο 2019 ενώ εργαζόταν στην επιχείρηση 
από το 1974, και ήταν διευθυντικό της στέλεχος.  

Ως διευθυντικό στέλεχος στη Διεύθυνση Οργάνωσης εκπόνησε όλες 
τις μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΗ, μεταξύ  των οποίων 
την εσωτερική διάρθρωση των Διευθύνσεων, τη μετάβαση στη νέα 
οργάνωση της Επιχείρησης ενόψει της μετατροπής της σε Α.Ε. και στο 
πλαίσιο του λογιστικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της 

(unbundling) το 2001, τη σύσταση και οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, τα 
συστήματα οικονομικών και διοικητικών δικαιοδοσιών, τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών και το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

Ήταν μέλος της επιτροπής στελεχών που επιμελήθηκε την απόσχιση του Κλάδου Διανομής από 
τη ΔΕΗ και τη σύσταση του ΔΕΔΔΗΕ , του οποίου εκπόνησε τη βασική οργάνωση και τα 
συστήματα λειτουργίας του.  
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Επίσης, διετέλεσε Βοηθός Διευθυντής και Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Διανομής, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 
Διανομής και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης, Υγείας και Ασφάλειας, 
Οργάνωσης, Στέγασης και Γενικών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ.  

Έχει συμμετάσχει ενεργά και από υπεύθυνες θέσεις σε όλα τα έργα εκσυγχρονισμού και 
αναδιοργάνωσης της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων τη συμφωνία «ΘΑΛΗΣ» με την 
ElectricitédeFrance (EDF).  

Έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών για το ενεργειακό, τη λειτουργία και τη στρατηγική της ΔΕΗ 
και γενικότερα των Δημόσιων Επιχειρήσεων όπως επίσης για την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 
στην Ελλάδα. 

 

Γιώργος Αδαμίδης 
Πρόεδρος, ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

Γεννήθηκε στο Πρωτοχώρι Κοζάνης τον Αύγουστο του 1963.  

Είναι απόφοιτος του τμήματος Δομικών Έργων του Τεχνικού Λυκείου 
Κοζάνης και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ).  

Επαγγελματικά είναι υπάλληλος της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού από τον Μάρτιο του 1986. 

Συνδικαλιστικά ακολούθησε μια σταθερά ανοδική πορεία στην στελέχωση των οργάνων του 
Σωματειακού Συνδικαλισμού της ΔΕΗ, μέχρι τον Μάρτιο του 2007 όταν και οι συνάδελφοί του 
τον ανέδειξαν  Πρόεδρο του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ ΑΕ 
«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ», θέση την οποία κατείχε μέχρι τον Μάρτιο του 2015. Κάνοντας χρήση αυτής του 
της ιδιότητας και με δεδομένη την απήχηση και τη δυναμική του Σωματείου του, τον Ιούνιο του 
2014 εκλέχθηκε Ταμίας της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, ενώ από τις 18 Ιουλίου 2015 μέχρι σήμερα έχει 
την τιμή να εκπροσωπεί την μεγαλύτερη Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ από την 
θέση του Προέδρου.   

 

Ανδρέας Πετροπουλέας 
Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας, Elpedison & Πρόεδρος της Επιτροπής Ηλεκτρισμού του ΙΕΝΕ 

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 
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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. 

Δρ. Θάνος Ρίζος 
Συντονιστής Διευθυντής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Θεμάτων, ΔΕΔΑ 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι πτυχιούχος μηχανολόγος-μηχανικός ΑΠΘ 

ενεργειακής κατεύθυνσης και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το 

Imperial College London στη μοντελοποίηση καύσης αερίων καυσίμων. 

Εργάστηκε στον τομέα των μελετών και των κατασκευών οικιακών 

εσωτερικών εγκαταστάσεων και της εξοικονόμησης ενέργειας ως 

ελεύθερος επαγγελματίας και σύμβουλος. Διαθέτει 15ετή και πλέον 

εμπειρία στο χώρο του φυσικού αερίου λαμβάνοντας θέσεις ευθύνης 

αρχικά στη ΕΔΑ και κατόπιν στη ΔΕΠΑ, από την οποία αποχώρησε κατά 

τη φάση της ίδρυσης της ΔΕΔΑ το 2017. Στην τελευταία παραμένει ακόμη και σήμερα ως 

Συντονιστής Διευθυντής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Θεμάτων, με ενδιαφέρον στις νέες 

τεχνολογίες, την πράσινη ενέργεια και την ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στους ενεργειακούς 

φορείς. 

Καθηγ. Εμμανουήλ Κακαράς 
SVP Mitsubishi Power Europe, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Ο Καθηγητής Εμμανουήλ Κακαράς έχει διατελέσει από το Σεπτέμβριο 
του 2012 Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης στη 
Mitsubishi Power Europe Ltd. Οι τρέχουσες δραστηριότητές του 
επικεντρώνονται στην ευέλικτη λειτουργία θερμικών σταθμών, στις 
κυψέλες καυσίμου (fuelcells) και την ηλεκτρόλυση, την ανάπτυξη 
τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα και την 
ανακύκλωση CO2.  Από το 2018, είναι SeniorVice President για 
Ενεργειακές Λύσεις και Νέα Προϊόντα στη Mitsubishi Power Europe Ltd. 

Ο κύριος Κακαράς, γεννήθηκε το 1962, έλαβε το Πτυχίο του 
Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), και εν συνεχεία το 
Διδακτορικό του από το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο του Braunschweig στη Γερμανία. Ξεκίνησε την 
ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία το 1991 και υπηρέτησε ως Καθηγητής στο ΕΜΠ έως το 2012, 
οπότε και έλαβε εκπαιδευτική άδεια. Από το 2014 μέχρι σήμερα είναι Καθηγητής μερικής 
απασχόλησης στο ΕΜΠ. Έχει προσκληθεί ως Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια της 
Βαρσοβίας και του Τόκυο. Από το 1999 έως το 2018, ήταν Διευθυντής του Ινστιτούτου Χημικών 
Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ). 

Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την εκπαίδευση και την έρευνα, ο Εμμανουήλ Κακαράς 
έχει υπάρξει σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το 2010 έως το 2012 ο Γενικός 
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Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο 
καθηγητής Κακαράς έχει ευρύτατη ενασχόληση σε θέματα της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Από τον 
Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιανουάριο 2018, ήταν Πρόεδρος της European 
PowerPlantSuppliers Association (EPPSA) και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EU 
Turbines. Εκπρόσωπος της Mitsubishi Heavy Industries στο Hydrogen Council και σε άλλες 
πρωτοβουλίες σχετικές με το Υδρογόνο. 

 

Δρ. Γιάννης Μπασιάς 
Ανεξάρτητος Ενεργειακός Σύμβουλος & Τέως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΔΕΥ 

 Ο Γιάννης Μπασιάς είναι σύμβουλος του Δήμου Σερβίων Κοζάνης 
ΠΔΜ, για την ανάπτυξη και τις βιώσιμες εξελίξεις της ενέργειας και 
των ορυκτών πόρων στα πλαίσια του Σχέδιου Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης (ΣΔΑΜ). Διετέλεσε Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων ΑΕ (EΔEY) 
από το 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Διαθέτει 33 χρόνια διεθνούς 
επαγγελματικής εμπειρίας στη γεωλογία και τη γεωφυσική, την 
οργάνωση τεχνικών έργων και εταιρική διαχείριση για την 

αξιολόγηση κοιτασμάτων και τη δημιουργία χαρτοφυλακίου ενεργειακών πόρων. Έχει 
διατελέσει για 20 χρόνια Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Georex, ιδρύοντας 
θυγατρικές παροχής υπηρεσιών στη Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τυνησία και Δημοκρατία του 
Κονγκό. Έχει συμμετάσχει σε πολυετή προγράμματα διεθνούς εμβέλειας στον πετρελαϊκό 
κλάδο, ενώ πριν την ένταξή του στη βιομηχανία, ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα στο 
Βερολίνο και στο Παρίσι. Είναι συγγραφέας ή συνεργάτης σε περισσότερες από 30 
δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά και βιομηχανικά περιοδικά και συνεκδότης τριών 
εκθέσεων θαλάσσιων αποστολών στον Ινδικό Ωκεανό. 
 
 

Κωνσταντίνος Μεσσήνης 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΜΕΤΕ ΑΕ 
 

 Ο Κωνσταντίνος Γ. Μεσσήνης είναι Πρόεδρος του Δ. Σ. και 
Διευθύνων Σύμβουλος της Μ.Ε.ΤΕ.  Α.Ε., η οποία 
δραστηριοποιείται στην εξόρυξη και κατεργασία λιγνίτη και άλλων 
ορυκτών στη Δυτική Μακεδονία από 1986. 

Σπούδασε Financial Economics  (Β.Α) στο Kingston University και 
είναι κάτοχος MBA από το Branford University.  

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από τη Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. 
το 2002 ως Γενικός Διευθυντής στην αρχή και στη συνέχεια ανέλαβε την Ανώτατη Διοίκησή της.  

Με την ηγεσία του η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. έγινε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες εξόρυξης 
λιγνίτη, διαβλέποντας όμως τις εξελίξεις άρχισε το σταδιακό αναπροσανατολισμό της και σε 
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εξόρυξη και κατεργασία βιομηχανικών ορυκτών που αποτελούν σήμερα το 15% του κύκλου 
εργασιών της εταιρείας. 

Έχοντας απόλυτη συναίσθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης βασίζει την εξέλιξη της 
Μ.Ε.ΤΕ Α.Ε. στην ασφάλεια των εργασιών, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, τη θετική 
συμβολή στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται η εταιρία και την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων  της εξορυκτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. 


