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Δρ. Στέλλα Αποστολάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Προγράμματος Περιβαλλοντικών 

Σπουδών, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας για την Βιωσιμότητα, Αμερικάνικο 

Κολλέγιο Ελλάδας  

Δρ. Στέλλα Αποστολάκη, Περιβαλλοντολόγος, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας για την 

Βιωσιμότητα (Centre of Excellence for Sustainability), Επίκουρη Καθηγήτρια και Συντονίστρια του 

Προγράμματος Περιβαλλοντικών Σπουδών - Τμήμα Επιστήμης και Μαθηματικών του Αμερικάνικου 

Κολλεγίου Ελλάδας – DEREE.  Διδάσκει μαθήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Περιβαλλοντικών 

Σπουδών και του Προγράμματος Αριστείας στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας. Έχει ασχοληθεί επίσης 

με το σχεδιασμό και υλοποίηση νέων μαθημάτων καθώς και περιβαλλοντικών προγραμμάτων και 

σεμιναρίων, τόσο στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας, σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες, όσο 

και σε ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και με προγράμματα ευαισθητοποίησης απευθυνόμενα στο ευρύ 

κοινό. Οι σπουδές της περιλαμβάνουν BSc Περιβαλλοντικής Επιστήμης, MSc στην διαχείριση των 

Αστικών Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος και διδακτορική εξειδίκευση (PhD) στα Αειφόρα 

Συστήματα Διαχείρισης των Aστικών Όμβριων Υδάτων μέσω φυσικών λύσεων καθώς και στη διαχείριση 

Ποταμών με έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον υδρολογικό κύκλο, αποκτηθέντα 

από το πανεπιστήμιο Abertay Dundee, Σκωτία, Μεγ. Βρετανία. Το Διδακτορικό πρόγραμμα 

συγχρηματοδοτήθηκε α) από το Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος Αγγλίας και 

Ουαλίας (Environment Agency of England and Wales) σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας 

Περιβάλλοντος για την Σκωτία (SEPA - Scottish Environment Protection Agency), και β) από την Τεχνική 

Εταιρεία HR Wallingford με έδρα την πόλη Wallingford, Οξφόρδη.  

Έχει πολυετή ερευνητική εργασιακή εμπειρία και έχει συνεργαστεί με Πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Συνεργάζεται, ως εξωτερικός συνεργάτης, με το δίκτυο SDSN 

Greece των Ηνωμένων Εθνών και το EIT  Climate KIC Greece, στο ερευνητικό κέντρο ΑΘΗΝΑ, με την 

εταιρεία P.S.G Environmental Geo-Exploration Ltd. και με το Πράσινο Ταμείο για το έργο LIFE AdaptInGr 

‘Ενίσχυση της εφαρμογής της πολιτικής προσαρμογής στην Ελλάδα’. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 

περιλαμβάνουν την ολιστική διαχείριση των υδατικών πόρων και την καινοτομία, τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής, την διατήρηση της βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων, την βιώσιμη ανάπτυξη, 

την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών για λήψη αποφάσεων σε θέματα ορθής περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, την διαχείριση αστικού πρασίνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και την αναψυχή, και την 

υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.  



 

Ράνια Ασαριωτάκη, Senior Manager for Sustainability, Γραφείο Public Affairs, Αμερικανικό Κολλέγιο 

Ελλάδος  

Η Ράνια Ασσαριωτάκη εντάχθηκε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος το 2008. Σήμερα κατέχει τη θέση 

της Senior Manager for Sustainability, Office Public Affairs. Στο παρελθόν κατείχε τη θέση της πρώτης 

ACG Sustainability Manager. Πριν ενταχθεί στην ACG, υπηρέτησε στον τομέα της εξυπηρέτησης 

πελατών. Είναι κάτοχος MSc in Marketing από το ALBA, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Από τον 

Δεκέμβριο του 2020, υπηρετεί ως ex officio μέλος του Academic Advisory Board του ACG Center of 

Excellence in Sustainability και από τον Απρίλιο του 2022 ως affiliate member του ACG Center of 

Excellence in Food, Tourism, and Leisure. Υπό τον συντονισμό της, το 2020, το Αμερικανικό Κολλέγιο 

Ελλάδος διακρίθηκε με το STARS Gold από το Association for the Advancement of Sustainability in 

Higher Education (AASHE) για την προώθηση και εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών. Από τον Σεπτέμβριο 

του 2020 συμμετέχει ως μέντορας για θέματα βιωσιμότητας στο πρόγραμμα καθοδήγησης του 

Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE). Από τον Ιανουάριο του 

2022, υπηρετεί ως εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Association for the Advancement 

of Sustainability in Higher Education (AASHE). Σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να 

συμβουλεύει, να διοικεί, να επιβλέπει την πολιτική και την κατεύθυνση και να βοηθά στη γενική 

προώθηση της AASHE. Τον Φεβρουάριο του 2021, διορίστηκε από την AASHE για να υπηρετήσει ως 

μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της AASHE για τη συνεχή δέσμευσή της και την υποστήριξή της 

στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών και κουλτούρας βιωσιμότητας εντός και εκτός 

πανεπιστημιούπολης. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο είναι ένα συμβουλευτικό όργανο του οποίου η 

συμβολή έχει συχνά σημαντικό αντίκτυπο στις αποφάσεις του προσωπικού και του διοικητικού 

συμβουλίου της AASHE. Τον Φεβρουάριο του 2020 έγινε μέλος της Επιτροπής Εταιρικής 

Υπευθυνότητας του American-Hellenic Chamber of Commerce (AMCHAM). Το 2015 πιστοποιήθηκε ως 

GRI G4 reporter και τον Ιούλιο του 2016 έλαβε την πιστοποίησή της ως Sustainability (CSR) Practitioner 

με έγκριση από το Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA). Επίσης, έχει λάβει 

πιστοποιήσεις σε: Carbon Reduction Strategy, Sustainability Reporting, Social Impact Assessment & 

SROI. Τον Αύγουστο του 2019, πιστοποιήθηκε ως Sustainability Management professional και τον 

Οκτώβριο του 2021 στο High Impact Leadership από το Institute for Sustainability Leadership, University 

of Cambridge. 



 

Σοφία Γιαννάκη, Βιολόγος, Μεταπτυχικό ως Μηχανικός Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, Εργασία: 

Μηχανικός περιβάλλοντος στη Δ/νση Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής με αντικείμενο τη διαχείριση αποβλήτων 

Η Σοφία Γιαννάκη είναι διπλωματούχος βιολόγος, απόφοιτη του πανεπιστημίου Justus-Liebig-

Universität Giessen στη Γερμανία. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές ως μηχανικός 

περιβάλλοντος και χωροταξίας στο Πολυτεχνείο Δρέσδης. Εργάζεται στο Δήμο Αγίας Παρασκευής από 

το 2017 στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Ελένη Δάβαρη, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος  

 

Αρσινόη Κάππα, Αρχιτέκτων Μηχανικός,  Ε.Μ.Π. (2001), Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ε.Μ.Π. στο 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχιτεκτονική - σχεδιασμός του χώρου", 

κατεύθυνση Ι - "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός", Υπότροφος I.K.Y. στην κατηγορία "Αρχιτεκτονική 

και Περιβάλλον" για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα (2003). Εργασία: 

Aρχιτέκτων Μηχανικός στο Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγίας ΠαρασκευήςGraduate of the Architectural School of N.T.U.A. (2001) 



Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. 

Αρχιτέκτων Μηχανικός του Ε.Μ.Π. (2001) 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην ίδια Σχολή (ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - σχεδιασμός του χώρου", κατεύθυνση 

Ι - "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"). 

Υπότροφος I.K.Y. στην κατηγορία "Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον" για μεταπτυχιακές σπουδές και 

διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα. (2003) 

Συνεργάστηκε με την κατασκευαστική εταιρία του Καθηγητή Ε.Μ.Π., Π. Τουλιάτου, για την κατασκευή 

ειδικών κτιρίων, κυρίως κολυμβητηρίων και γυμναστηρίων, με το αρχιτεκτονικό γραφείο των Β. 

Αγοραστίδου - Λ. Ιωαννίδου για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών χώρων και κατοικιών και με το 

αρχιτεκτονικό γραφείο "ΑΚΚΜ" για τον σχεδιασμό κατοικιών και τουριστικών συγκροτημάτων. 

Υπήρξε μέλος του αρχιτεκτονικού γραφείου "ίχνος07 αρχιτέκτονες" και μετέπειτα του αρχιτεκτονικού 

γραφείου "Stasis+Kappa Architects". 

Έχει λάβει μέρος σε πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς σε συνεργασία με 

άλλους αρχιτέκτονες. Έργα της έχουν εκτεθεί σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό κι 

έχουν δημοσιευτεί στις αντίστοιχες εκδόσεις. 

Από το 2021 εργάζεται στο Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

 

 

 

 

 



 

Δρ. Γιάννα Κιτσαρά, κλιματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, στην Ομάδα «Climate change IMpacts 

and ADAPTATION, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών. 

Η Δρ Γιάννα Κιτσαρά  είναι κλιματολόγος, εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης, στην Ομάδα 

«Climate change IMpacts and ADAPTATION (CLIMADAPT-http://climadapt.meteo.noa.gr) του 

Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι 

κάτοχος Πτυχίου Φυσικής [Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)-Ελλάδα, 2004)], με 

M.Sc.στη Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΚΠΑ-Ελλάδα, 2007) και Διδακτορικό στη Φυσική Επιστήμη (ΕΚΠΑ-

Ελλάδα, 2015- χρηματοδοτούμενη υποτροφία). Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη 

διερεύνηση της θερμοκρασίας, εξάτμισης/εξατμισοδιαπνοής, ηλιακής ακτινοβολίας, βροχόπτωσης και 

κλιματικών δεικτών (πχ δεικτών που συσχετίζονται με τις ξηρασίες, πλημμύρες)  χρησιμοποιώντας 

μετεωρολογικές παρατηρήσεις, δεδομένα από περιοχικά κλιματικά μοντέλα, στατιστική ανάλυση 

χρονοσειρών για την παρακολούθηση και μελέτη των περιβαλλοντικών /κλιματικών αλλαγών. Η 

διδακτορική διατριβή της αφορούσε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις συνιστώσες του 

υδρολογικού κύκλου. Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα (2016-2017) για τη διερεύνηση 

των επιπτώσεων της αστικοποίησης στις αλλαγές στην ηλιακή ακτινοβολία και την εξάτμιση στην 

Ελλάδα, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Ίδρυμα Υποτροφιών. Από το 2018 είναι εξωτερικός 

συνεργάτης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών όπου διεξάγει έρευνα για τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής καθώς και την προσαρμογή σε διάφορους τομείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός, το αστικό 

περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία. Συμμετέχει σε μια σειρά από έργα που σχετίζονται με την 

Κλιματική Αλλαγή, όπως το LIFE-TERRACESCAPE (Employing Land Stewardship για τη μετατροπή των 

τοπίων με αναβαθμίδες σε πράσινες υποδομές για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή), 

LIFELIFE-IP AdaptInGR (Ενίσχυση της εφαρμογής της πολιτικής προσαρμογής σε Ελλάδα), CLIMPACT 

(ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ), LIFE-ADAPT2CLIMA (Adaptation 

to Climate change Impacts on the Mediterranean islands' Agriculture), LIFE-URBANPROOF (Climate 

Proofing Urban Municipals). Έχει δημοσιεύσει 12 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

και 25 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων. 



 

Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθύντρια της Μονάδας 

Αειφόρου Ανάπτυξης (SDU) και του EIT Climate-KIC Hub Ελλάδος στο Ερευνητικό Κέντρο "Aθηνά" 

Η Φοίβη Κουντούρη είναι Καθηγήτρια στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διευθύντρια στο 

"Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικό-Οικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία" (ReSEES) στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγήτρια στο Τμήμα Technology, Management and Economics 

στο Denmark Technical University, Διευθύντρια της Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης (SDU) και του EIT 

Climate-KIC Hub Ελλάδος στο Ερευνητικό Κέντρο "Aθηνά", Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής 

Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE), Μέλος της Παγκόσμιας 

Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών (WAAS), Mέλος της Ακαδημίας της Ευρώπης (Academia Europae) 

μέλος της Nominating Committee for the Nobel Prize in Economics Sciences. Επίσης είναι Πρόεδρος του 

UN SDSN Global Climate Hub, συμπρόεδρος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ευρώπης ( SDSN 

Europe) και Ελλάδος (SDSN Greece), μέλος της Eθνικής Eπιτροπής για τη Κλιματική Αλλαγή του 

Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, μέλος της συγγραφικής ομάδας της Έκθεσης Πισσαρίδη και 

Πρόεδρος του Alliance of Excellence for Research and Innovation on Aephoria (AE4RIA). Η καθ. Φοίβη 

Κουντούρη συμπεριλαμβάνεται στο 1% των γυναικών οικονομολόγων στον κόσμο με τις περισσότερες 

αναφορές στο επιστημονικό της έργο, με 15 δημοσιευμένα βιβλία και περισσότερα από 500 

δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα. Eνεργεί ως σύμβουλος στην European Commission, World Bank, 

European Investment Bank, European Bank of Reconstruction and Development, OECD, UN, NATO, 

WHO, καθώς και εθνικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, και έχει διευθύνει περισσότερα από 100 

ερευνητικά έργα. Προσωπική ιστοσελίδα:  www.phoebekoundouri.org  



 

 

 

 

 

 

 



 

Σπυριδούλα Ντεμίρη, Δρ Χημικός μηχανικός, Διαχειρίστρια κλιματικής αλλαγής στο έργο LIFE-IP 

AdaptInGR, Πράσινο Ταμείο  

Η κ. Σπυριδούλα Ντεμίρη (Χημικός μηχανικός, PhD) ασχολείται το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής για 

πάνω από 15 χρόνια. Έχει αποτελέσει μέλος της εθνικής καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομάδας 

Απογραφών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμμετέχοντας στην συλλογή, διαχείριση και 

πιστοποίηση δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εργαλείων για τη Διασφάλιση Ελέγχου 

και Ποιότητας), καθώς και στην ανάλυση και οπτικοποίηση πληροφοριών για διευκόλυνση της 

ενημέρωσης πάνω σε ζητήματα εκπομπών θερμοκηπικών αερίων και αέριων ρύπων. Από το 2016 η κ. 

Ντεμίρη εργάζεται στο Πράσινο Ταμείο ως εξωτερικός συνεργάτης. Οι τρέχουσες αρμοδιότητές της 

περιλαμβάνουν την υποστήριξη και παρακολούθηση έργων που σχετίζονται με την εφαρμογή της 

πολιτικής για την κλιματική αλλαγή στη χώρα, καθώς και την επιμόρφωση υπηρεσιών και 

επαγγελματικών ομάδων πάνω σε ζητήματα κλιματικής προσαρμογής στο πλαίσιο του στρατηγικού 

έργου LIFE-IP AdaptInGR. 

 

Λυδία Παπαδάκη, Οικονομολόγος, Ερευνήτρια και Co-Manager EIT Climate-KIC Greece Hub  

Η Λυδία Παπαδάκη είναι υποψήφια διδάκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι η Co-

Manager του Ελληνικού κόμβου για την κλιματική καινοτομία (EIT Climate-KIC Hub Greece). Είναι 

ερευνήτρια στη Συμμαχία Αριστείας για την Έρευνα και Καινοτομία στην Αειφορία (AE4RIA) 

συμμετέχοντας σε πολλά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λυδία έχει 

οργανώσει περισσότερα από 30 συμμετοχικά εργαστήρια και σεμινάρια και έχει προετοιμάσει και 

παραδώσει διαλέξεις και σεμινάρια που απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια, 



συμπεριλαμβανομένων όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων και του ευρύτερου κοινού. Έλαβε το 

Μεταπτυχιακό της στα Οικονομικά και την Πολιτική Ενέργειας και Περιβάλλοντος στο University College 

London (UCL), και το πτυχίο της (Διάκριση) στην Οικονομική θεωρία και πολιτική στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος της είναι τα οικονομικά, τα oικονομικά του 

περιβάλλοντος, η κυκλική οικονομία, η καινοτομία συστημάτων, η εμπλοκή των ενδιαφερομένων και η 

αειφόρος ανάπτυξη. 

 

Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδιάς, Εκτελεστικός Διευθυντής του Δικτύου Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας κι Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 

O Δρ. Κ. Β. Παπαδιάς είναι ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Δικτύου Έρευνας, Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας (RTIN) του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, όπου είναι επίσης Επιστημονικός Διευθυντής 

του Κέντρου Έρευνας ACG-RC κι Επικεφαλής του Εργαστηρίου Eυφυών Μελλοντικών Ασυρμάτων 

Τεχνολογιών. Είναι επίσης Καθηγητής Τεχνολογιών Πληροφορικής στα Deree College και Αlba graduate 

business school, καθώς και συνεργαζόμενος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο 

Πανεπιστημίο Aalborg της Δανίας. Πριν την έλευσή του στο Αμερικανικό Κολλέγιο ήταν Πρύτανης / 

Επιστημονικός Διευθυντής του Athens Information Technology, όπου ήταν επίσης Επικεφαλής της 

Ερευνητικής Ομάδας Ασυρμάτων Δικτύων. Δραστηριοπείται στο χώρο της επιστημονικής έρευνας 

τεχνολογιών της πληροφορίας, συνεισφέροντας σε περιοχές όπως η επεξεργασία σημάτων και η 

μηχανική εκμάθηση, τα ασύρματα συστήματα και δίκτυα, η βιοϊατρική τεχνολογία και οι ενεργειακά 

αποδοτικές τεχνολογίες για πάνω από 30 χρόνια. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 230 επιστημονικά άρθρα, 

12 πατέντες, 4 βιβλία, έχει μία συνεισφορά σε standard ασυρμάτων δικτύων 3ης γενιάς κι έχει λάβει 

για το έργο του 10000 αναφορές και διάφορες διακρίσεις, περιλαμβανομένων 4 βραβείων καλύτερης 

δημοσίευσης. Έχει συμμετάσχει και ηγηθεί διαφόρων ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως τα πρόσφατα PAINLESS (ενεργειακά αυτόνομα ασύρματα δίκτυα) και 

FIREMAN (προληπτική συντήρηση βιομηχανικών δικτύων) στα οποία διετέλεσε Ερευνητικός κι 

Επιστημονικός Συντονιστής, αντίστοιχα. Είναι Fellow του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών (ΙΕΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Καινοτομίας (ΕΑΙ). Ήταν μέλος του Τομεακού 

Επιστημονικού Συμβουλίου Μηχανικής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

της Ελλάδος την περίοδο 2020-2022 και πρόσφατα εξελέγη Περιφερειακός Διευθυντής της IEEE Signal 

Processing Society για την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρική. 



 

Βασίλης Σάρκουλας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 
 

Εύη Τζανακάκη, Αρχτέκτων Μηχ. MSc, Contact Person Συντονισμού για το Σύμφωνο των Δημάρχων, 

ΚΑΠΕ_Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 

Η Εύη Τζανακάκη είναι αρχιτέκτων μηχανικός του ΑΠΘ με Master στην Ηλιακή Ενέργεια και 

Εξοικονόμηση Ενέργειας από το Arizona State University. Έχει πολυετή εμπειρία στο Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE) στην ενεργειακή αποδοτικότητα στο 

δομημένο περιβάλλον και στην υποστήριξη Δήμων και παραγόντων της τοπικής κοινωνίας στον 

ενεργειακό και βιοκλιματικό σχεδιασμό, σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και στην εφαρμογή 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο πόλης.  Μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων το Κλίμα και 

την Ενέργεια και άλλων διεθνών πρωτοβουλιών, δικτύων και Ευρωπαϊκών έργων, οι τοπικές κοινωνίες 

καθοδηγούνται στη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.  

Το KAΠE είναι ο εθνικός φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση 

Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE).  Κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των 

εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη 

δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών) στους παραπάνω τομείς, 

με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, είναι Εθνικός Συντονιστής του 

Συμφώνου των Δημάρχων. 

  

 



Μέντορες 

 

  

Δρ. Στέλλα Αποστολάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Προγράμματος Περιβαλλοντικών 

Σπουδών, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας για την Βιωσιμότητα, Αμερικάνικο 

Κολλέγιο Ελλάδας  

Δρ. Στέλλα Αποστολάκη, Περιβαλλοντολόγος, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας για την 

Βιωσιμότητα (Centre of Excellence for Sustainability), Επίκουρη Καθηγήτρια και Συντονίστρια του 

Προγράμματος Περιβαλλοντικών Σπουδών - Τμήμα Επιστήμης και Μαθηματικών του Αμερικάνικου 

Κολλεγίου Ελλάδας – DEREE.  Διδάσκει μαθήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Περιβαλλοντικών 

Σπουδών και του Προγράμματος Αριστείας στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας. Έχει ασχοληθεί επίσης 

με το σχεδιασμό και υλοποίηση νέων μαθημάτων καθώς και περιβαλλοντικών προγραμμάτων και 

σεμιναρίων, τόσο στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας, σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες, όσο 

και σε ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και με προγράμματα ευαισθητοποίησης απευθυνόμενα στο ευρύ 

κοινό. Οι σπουδές της περιλαμβάνουν BSc Περιβαλλοντικής Επιστήμης, MSc στην διαχείριση των 

Αστικών Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος και διδακτορική εξειδίκευση (PhD) στα Αειφόρα 

Συστήματα Διαχείρισης των Aστικών Όμβριων Υδάτων μέσω φυσικών λύσεων καθώς και στη διαχείριση 

Ποταμών με έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον υδρολογικό κύκλο, αποκτηθέντα 

από το πανεπιστήμιο Abertay Dundee, Σκωτία, Μεγ. Βρετανία. Το Διδακτορικό πρόγραμμα 

συγχρηματοδοτήθηκε α) από το Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος Αγγλίας και 

Ουαλίας (Environment Agency of England and Wales) σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας 

Περιβάλλοντος για την Σκωτία (SEPA - Scottish Environment Protection Agency), και β) από την Τεχνική 

Εταιρεία HR Wallingford με έδρα την πόλη Wallingford, Οξφόρδη.  

Έχει πολυετή ερευνητική εργασιακή εμπειρία και έχει συνεργαστεί με Πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Συνεργάζεται, ως εξωτερικός συνεργάτης, με το δίκτυο SDSN 

Greece των Ηνωμένων Εθνών και το EIT  Climate KIC Greece, στο ερευνητικό κέντρο ΑΘΗΝΑ, με την 

εταιρεία P.S.G Environmental Geo-Exploration Ltd. και με το Πράσινο Ταμείο για το έργο LIFE AdaptInGr 

‘Ενίσχυση της εφαρμογής της πολιτικής προσαρμογής στην Ελλάδα’. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 

περιλαμβάνουν την ολιστική διαχείριση των υδατικών πόρων και την καινοτομία, τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής, την διατήρηση της βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων, την βιώσιμη ανάπτυξη, 

την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών για λήψη αποφάσεων σε θέματα ορθής περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, την διαχείριση αστικού πρασίνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και την αναψυχή, και την 

υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.  



 

Δρ. Νικόλαος Καραπαναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικών Επιστημών, Deree- 

Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος   

Ο Νικόλαος Καραπαναγιώτης είναι αναπληρωτής καθηγητής Περιβαλλοντικών Επιστημών στο Deree 

του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Διδάσκει μαθήματα εισαγωγικά στην περιβαλλοντική επιστήμη, 

την περιβαλλοντική πολιτική και την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική διακυβέρνηση, τα ενεργειακά θέματα 

και την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή. Εργάζεται επίσης στο Κέντρο Ανανεώσιμων 

Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - ΚΑΠΕ, όπου έχει ασχοληθεί με διάφορα Ευρωπαϊκά και εθνικά 

ερευνητικά έργα. Ασχολήθηκε με έργα ενεργειακής πολιτικής και περιβαλλοντικά νομοθετικά και 

διοικητικά ζητήματα, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ενεργειακών τεχνολογιών, συστήματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, μεταφορά τεχνολογίας, στρατηγικές προώθησης και αγοράς για 

ενεργειακές τεχνολογίες και εξελίξεις ενεργειακής πολιτικής με μεσογειακές, ανατολικοευρωπαϊκές και 

αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και έργα διεθνούς συνεργασίας. 

 

 

Δρ. Ιωάννης Κούγκουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος  

Ο Δρ. Κούγκουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (American College of 

Greece – Deree). Είναι μέλος του Department of Science and Mathematics όπου διδάσκει τα παρακάτω 



μαθήματα: Environmental Science (Ecosystems and Biodiversity), Integrated Methods in Environmental 

Analysis I, και Natural Disasters. Διδάσκει επίσης ένα μάθημα Environmental Risk Management στην 

σχολή Arts et Métiers ParisTech (Γαλλία). Στο παρελθόν κατείχε θέσεις ερευνητικού προσωπικού στο 

Nottingham University (Ηνωμένο Βασίλειο) και στο CNRS-LAMSADE (Γαλλία). Έχει επίσης εργαστεί ως 

ερευνητής στην εταιρία TotalEnergies. Η έρευνα του σχετίζεται κυρίως στην διαχείριση και την 

ανάλυση φυσικών καταστροφών χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως η Τηλεπισκόπηση, τα Γεωγραφικά 

Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) και η επιχειρησιακή έρευνα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει την έρευνα του σε διεθνή συνέδρια.  

 

Δρ. Αναστασία Μισεγιάννη, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικών Σπουδών/ Βιοϊατρικών Επιστημών, Τμήμα 

Επιστημών και Μαθηματικών, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος   

Η Αναστασία Μισεγιάννη είναι Καθηγήτρια Περιβαλλοντικών Σπουδών στο Deree – Αμερικανικό 

Κολλέγιο Ελλάδος. Είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου 

DEA από το Πανεπιστήμιο Paris 7, και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο του Marburg σε 

Βιοχημεία/Μοριακή Βιολογία, ενώ έχει παρακολουθήσει και μεταπτυχιακά μαθήματα σε Οικολογία και 

Διαχείριση Βιοποικιλότητας. Έχει αναπτύξει και διδάξει μεγάλο αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων, με 

έμφαση σε χημεία και περιβαλλοντική επιστήμη και συνεισέφερε σημαντικά στη δημιουργία των 

προπτυχιακών προγραμμάτων Περιβαλλοντικών Σπουδών (2010) και Βιοϊατρικών Επιστημών (2019) 

στο Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Υπήρξε συντονίστρια του προγράμματος Περιβαλλοντικών 

Σπουδών του Deree την περίοδο 2010-2020 και επικεφαλής του Τμήματος Επιστημών και 

Μαθηματικών του Deree από το 2014 ως το 2020. Έχει συμβάλλει σε προσπάθειες και πρωτοβουλίες 

για την προώθηση της βιωσιμότητας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Τα τρέχοντα ερευνητικά της 

ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα σχετικά με εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, 

μεσογειακή βιοποικιλότητα, δασικές πυρκαγιές και οικοσυστημικές υπηρεσίες, περιβαλλοντική υγεία, 

ενεργητική και βιωματική μάθηση και καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης σε κλάδους 

STEM. Συμμετέχει ενεργά σε διεθνή δίκτυα προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και είναι 

μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. 

 

 

 

 



Κριτές  

 

Dr. Ebun Akinsete, Head, Department of Stakeholder Analysis and Decision Support Systems, Sustainable 

Development Unit, ATHENA RC  

Ebun is a Senior Researcher at ICRE8 and the Head of the Department of Stakeholder Analysis and Decision 
Support Systems at ICRE8 and UN SDSN Greece. She is an Associate Lecturer at the School of Applied 
Social Studies, Robert Gordon University (Aberdeen), and Senior Partner with Nigerian-based consultancy 
GEN Sustainable Solutions.  With a BSc (Hons) in Architectural Technology, MSc in Project Management 
and PhD in Urban Regeneration and Sustainable Communities, she has several years of both industrial 
and academic experience in Europe, Asia and Africa; collaborating with governmental agencies, NGOs, aid 
organizations, academic institutions, the private sector and local communities.  Her main areas of interest 
are sustainable development, urban regeneration, SDG policy and implementation, community 
development, climate change mitigation, transition management, renewable energy, stakeholder 
participation, participatory planning, evaluation and impact assessment for sustainability, and 
sustainability in developing nations. 

 

Ράνια Ασαριωτάκη, Senior Manager for Sustainability, Γραφείο Public Affairs, Αμερικανικό Κολλέγιο 

Ελλάδος  

Η Ράνια Ασσαριωτάκη εντάχθηκε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος το 2008. Σήμερα κατέχει τη θέση 

της Senior Manager for Sustainability, Office Public Affairs. Στο παρελθόν κατείχε τη θέση της πρώτης 

ACG Sustainability Manager. Πριν ενταχθεί στην ACG, υπηρέτησε στον τομέα της εξυπηρέτησης 

πελατών. Είναι κάτοχος MSc in Marketing από το ALBA, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Από τον 

Δεκέμβριο του 2020, υπηρετεί ως ex officio μέλος του Academic Advisory Board του ACG Center of 

Excellence in Sustainability και από τον Απρίλιο του 2022 ως affiliate member του ACG Center of 

Excellence in Food, Tourism, and Leisure. Υπό τον συντονισμό της, το 2020, το Αμερικανικό Κολλέγιο 

Ελλάδος διακρίθηκε με το STARS Gold από το Association for the Advancement of Sustainability in 

Higher Education (AASHE) για την προώθηση και εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών. Από τον Σεπτέμβριο 

του 2020 συμμετέχει ως μέντορας για θέματα βιωσιμότητας στο πρόγραμμα καθοδήγησης του 

http://icre8.eu/
http://unsdsn.gr/


Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE). Από τον Ιανουάριο του 

2022, υπηρετεί ως εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Association for the Advancement 

of Sustainability in Higher Education (AASHE). Σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να 

συμβουλεύει, να διοικεί, να επιβλέπει την πολιτική και την κατεύθυνση και να βοηθά στη γενική 

προώθηση της AASHE. Τον Φεβρουάριο του 2021, διορίστηκε από την AASHE για να υπηρετήσει ως 

μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της AASHE για τη συνεχή δέσμευσή της και την υποστήριξή της 

στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών και κουλτούρας βιωσιμότητας εντός και εκτός 

πανεπιστημιούπολης. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο είναι ένα συμβουλευτικό όργανο του οποίου η 

συμβολή έχει συχνά σημαντικό αντίκτυπο στις αποφάσεις του προσωπικού και του διοικητικού 

συμβουλίου της AASHE. Τον Φεβρουάριο του 2020 έγινε μέλος της Επιτροπής Εταιρικής 

Υπευθυνότητας του American-Hellenic Chamber of Commerce (AMCHAM). Το 2015 πιστοποιήθηκε ως 

GRI G4 reporter και τον Ιούλιο του 2016 έλαβε την πιστοποίησή της ως Sustainability (CSR) Practitioner 

με έγκριση από το Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA). Επίσης, έχει λάβει 

πιστοποιήσεις σε: Carbon Reduction Strategy, Sustainability Reporting, Social Impact Assessment & 

SROI. Τον Αύγουστο του 2019, πιστοποιήθηκε ως Sustainability Management professional και τον 

Οκτώβριο του 2021 στο High Impact Leadership από το Institute for Sustainability Leadership, University 

of Cambridge. 

 

Σοφία Γιαννάκη, Βιολόγος, Μεταπτυχικό ως Μηχανικός Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, Εργασία: 

Μηχανικός περιβάλλοντος στη Δ/νση Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής με αντικείμενο τη διαχείριση αποβλήτων 

Η Σοφία Γιαννάκη είναι διπλωματούχος βιολόγος, απόφοιτη του πανεπιστημίου Justus-Liebig-

Universität Giessen στη Γερμανία. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές ως μηχανικός 

περιβάλλοντος και χωροταξίας στο Πολυτεχνείο Δρέσδης. Εργάζεται στο Δήμο Αγίας Παρασκευής από 

το 2017 στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. 

 



 

Alice Guittard, Geographer, Research Scientist, AE4RIA 

Alice Guittard is a Geographer specialized in Sea & Coastal management and GIS & Remote sensing, 

currently holding a position as a junior researcher at ICRE8, ATHENA RC & ReSEES Laboratory. She holds 

a Master Degree in Geography specialized in Sea & Coastal Management from the University of Paul 

Valéry (Montpellier – France) and a Master Degree in GIS & Remote Sensing from Stockholm University 

(Sweden). Her main research and interest focus on land / sea interactions, Marine Spatial Planning, 

Integrated Coastal Zone Management, wetland management, ecosystem services. She is currently 

involved in the  EU H2020 COASTAL project. She also worked for the CNRS (French National Research 

Agency) on EU founded projects related to Port sustainable development and transports. 

 

Αρσινόη Κάππα, Αρχιτέκτων Μηχανικός,  Ε.Μ.Π. (2001), Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ε.Μ.Π. στο 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχιτεκτονική - σχεδιασμός του χώρου", 

κατεύθυνση Ι - "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός", Υπότροφος I.K.Y. στην κατηγορία "Αρχιτεκτονική 

και Περιβάλλον" για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα (2003). Εργασία: 

Aρχιτέκτων Μηχανικός στο Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγίας ΠαρασκευήςGraduate of the Architectural School of N.T.U.A. (2001) 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. 

Αρχιτέκτων Μηχανικός του Ε.Μ.Π. (2001) 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην ίδια Σχολή (ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - σχεδιασμός του χώρου", κατεύθυνση 

Ι - "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"). 



Υπότροφος I.K.Y. στην κατηγορία "Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον" για μεταπτυχιακές σπουδές και 

διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα. (2003) 

Συνεργάστηκε με την κατασκευαστική εταιρία του Καθηγητή Ε.Μ.Π., Π. Τουλιάτου, για την κατασκευή 

ειδικών κτιρίων, κυρίως κολυμβητηρίων και γυμναστηρίων, με το αρχιτεκτονικό γραφείο των Β. 

Αγοραστίδου - Λ. Ιωαννίδου για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών χώρων και κατοικιών και με το 

αρχιτεκτονικό γραφείο "ΑΚΚΜ" για τον σχεδιασμό κατοικιών και τουριστικών συγκροτημάτων. 

Υπήρξε μέλος του αρχιτεκτονικού γραφείου "ίχνος07 αρχιτέκτονες" και μετέπειτα του αρχιτεκτονικού 

γραφείου "Stasis+Kappa Architects". 

Έχει λάβει μέρος σε πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς σε συνεργασία με 

άλλους αρχιτέκτονες. Έργα της έχουν εκτεθεί σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό κι 

έχουν δημοσιευτεί στις αντίστοιχες εκδόσεις. 

Από το 2021 εργάζεται στο Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

  

 

Παρασκευή Παπαδοπούλου, PhD  

BSc στη Βιολογία, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Λος Άντζελες, Πτυχίο Βιολογίας, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Διδακτορικό στη Βιολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Η Παρασκευή Παπαδοπούλου είναι Καθηγήτρια και Επικεφαλής του Τμήματος Θετικών Επιστημών 

και Μαθηματικών και  Διευθύντρια του Προγράμματος Βιοϊατρικών Επιστημών στο Deree - The 

American College of Greece. Η ερευνητική της δραστηριότητα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών 

πεδίων με έμφαση στη δομική βιολογία/μοριακή βιοφυσική και βιοπληροφορική και σε μελέτες δομής 

και αυτοσυναρμολόγησης ινωδών πρωτεϊνών. Η τρέχουσα ερευνητική της ενασχόληση επεκτείνεται σε 

γενετικές παθήσεις, περιβαλλοντικά θέματα υγείας, ανάλυση μεγάλων δεδομένων στη βιοπληροφορική, 

ιατρική, υγεία και υγειονομική περίθαλψη, την εξέλιξη της συνείδησης καθώς και στη μεσογειακή 

βιοποικιλότητα και τις πράσινες στέγες, καθώς και σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης 

σε κλάδους STEM, κυρίως στη Βιολογία. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε περισσότερα από 

45 επιστημονικά άρθρα, κεφάλαια βιβλίων και 3 βιβλία. Έχει διατελέσει επιμελήτρια βιβλίων και κριτής 



χειρόγραφων σε διάφορα περιοδικά υψηλής απήχησης. Είναι Review Editor στο Frontiers in Digital 

Health (Personalized Medicine). Είναι επικεφαλής της Ερευνητικής Περιοχής στον ερευνητικό τομέα των 

Βιοϊατρικών Επιστημών στο πλαίσιο του Δικτύου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (RTIN) και 

συνεργάζεται με τη μελέτη Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) και τα 

συναφή ερευνητικά έργα. 

 


