
 
 
ΤΟ ΙCC WOMEN HELLAS ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ : «Η Πράσινη Ενέργεια και η Επιχειρηματικότητα αυτής» 
 

Το σημαντικότερο πνευματικό & αθλητικό κέντρο του αρχαίου κόσμου , 
την Ολυμπία , επέλεξε το ICC Women Hellas για την διεξαγωγή της 
ημερίδας με τίτλο: 

«Η Πράσινη Ενέργεια και η Επιχειρηματικότητα αυτής». 
 

Η συνάντηση του Cluster Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 
συμμετοχή σημαντικότατων ομιλητριών, εμπειρογνωμόνων και 
προσωπικοτήτων πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία, υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, του 

Επιμελητηρίου Ηλείας και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας. 
 

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με χαιρετισμό από την Πρόεδρο 
του ICC Women Hellas, Άννα Καμαρίδη: «Με χαρά σας καλωσορίζουμε 
στην Αρχαία Ολυμπία, στον πιο δοξασμένο ιερό τόπο της αρχαίας 
Ελλάδας ,στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στο 
συνέδριο Ενέργειας που διοργανώνει το ICCWH με θέμα ‘’Η Πράσινη 
Ενέργεια και η Επιχειρηματικότητα Αυτής’’ 
Θα μιλήσουμε για το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας, την Πράσινη 
μετάβαση, το θεσμικό πλαίσιο της πράσινης ενέργειας, τις 
χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις σε ΑΠΕ στην εποχή της ενεργειακής 
κρίσης, θα μιλήσουμε για νέες τεχνολογίες, για καινοτομία και 

εναλλακτικές μορφές ενέργειας, για ηλεκτροκίνηση, για επενδύσεις σε ανεμογεννήτριες, σε 
φωτοβολταϊκά πάρκα, σε βιομάζα, σε γεωθερμία, θα μιλήσουμε για πράσινο υδρογόνο και για 
πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. 

 
 Όλα στο πράσινο λοιπόν σήμερα, καθώς η κλιματική κρίση είναι η 
μεγαλύτερη απειλή. Εκεί συγκλίνουν οι απόψεις κορυφαίων 
επιχειρηματιών, εμπειρογνωμόνων και κορυφαίων σύμβουλων σε 
θέματα ενέργειας.» 
«Έχουμε μαζί μας εκπρόσωπους της κυβέρνησης, εκπρόσωπους των 
φορολογικών αρχών, έγκριτους νομικούς, ελεγκτικές εταιρείες που θα 
φωτίσουν το τούνελ που οδηγεί στην πολυπόθητη πράσινη ενέργεια.» 
 
Η Επικεφαλής Ομάδας Περιβάλλοντος και Ενέργειας - ICC Women 
Hellas, Αγγελική Μπούρα, συντόνισε τους δύο κύκλους των 
τοποθετήσεων, επισημαίνοντας ότι : «η Ε.Ε. έχει παραμείνει στην πρώτη 

γραμμή της έρευνας στον τομέα της καθαρής ενέργειας, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση σε 
τεχνολογίες, όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια».  
 
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Γεωργιόπουλος και ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ηλείας, Κώστας Νικολούτσος.  
 
 



 

Η Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική 
Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών τόνισε: «Με σχέδιο και 
μεθοδικότητα η Ελλάδα 
μεταβάλλεται σε σταθεροποιητικό 
παράγοντα για την ΝΑ Ευρώπη στον 
τομέα της ενέργειας, με φανερά τα 
γεωπολιτικά οφέλη τόσο για τη χώρα, 
όσο και για όλη την περιοχή». 
 

• O κ. Γιώργος Καραχάλιος- Υποδιοικητής Α' ΔΥΠΑ υπογράμμισε: «στόχος μας είναι να 
υποστηρίξουμε τους ανέργους και ιδιαίτερα τις άνεργες γυναίκες μέσα από σύγχρονες δράσεις 
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας». 

• H Δρ. Ελένη Ζαφειράτου, Business Development Manager, Interphoton Investment Group, έστειλε 
βίντεο με την τοποθέτησή της, με θέμα «Αναδιαμορφώνοντας το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας 
- προκλήσεις και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις». 

• Η Δρ. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, Σύμβουλος Καινοτομίας και Ενεργειακής Μετάβασης, Μέλος 
ΔΣ Ομίλου Ελλάκτωρ αναφέρθηκε στον «Ρόλο των επιχειρήσεων στην ενεργειακή μετάβαση». 

• Η Αντιγόνη Βαφείδου, Director of Operations and Legal for Europe, Advent Technologies μίλησε 
για την  «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Υδρογόνο και Διαμόρφωση του οικείου Νομικού 
Πλαισίου». 

• H Αλεξία Τροκούδη, Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου 
Ενέργειας της Hellenic Energy με θέμα «Η πορεία εφαρμογής του FIT FOR 55, στη νέα ευρωπαϊκή 
συμφωνία για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από την αυτοκίνηση και τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για την ηλεκτροκίνηση». 

• Η Αλίς Κοροβέση, Γενική Διευθύντρια ΙΝΖΕΒ -Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καμπάνιας Renovate 
Europe για το έτος 2022 & το 2023 αναφέρθηκε στις «Πτυχές και άξονες της μη κερδοσκοπικής 
επιχειρηματικότητας» 

• Η Βασιλική Κουμπλή, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτιδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και 
Αλλοδαπού Δικαίου αναφέρθηκε στο «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα». 

• η Θεοδώρα Βαρβαρίγου Πρόεδρος ΕΥΔΑΠ/Καθηγήτρια ΕΜΠ μίλησε με τίτλο: «Η Τεχνητή 
Νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες ως καταλύτης στην Πράσινη Ενέργεια»,  

• Η Φαίη Πάλλα, Νομική Υπηρεσία, ΡΑΕ για «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)».  

• Η Μαρία Μπίλια, Προέδρος Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ και Πρόεδρος της ΥΔΡΗΛ, για τη 
«Διαχείριση ενέργειας: Η περίπτωση των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ». 

  
Χορηγοί της διοργάνωσης οι Sardelas Petsa Law Firm, Pema Corporation, C Solar Steel και η Blink 
Hellas. 

 
 
 


