
 
 

Ημερίδα ΙΕΝΕ 

 

«Πετρέλαιο & Οικονομία 2010» 

 
Πέμπτη, 1η Ιουλίου 2010  

 

ΕΕθθννιικκόό  ΊΊδδρρυυμμαα  ΕΕρρεευυννώώνν  
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 

9:00 πμ – 14:30 μμ 

 
Ενόψει των σημαντικών εξελίξεων το τελευταίο διάστημα στο χώρο του πετρελαίου, τις 

αυξομειώσεις των διεθνών τιμών, την ανοδική γενικά πορεία τους αλλά και των 

εκτιμήσεων για ευρείες ανακατατάξεις στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά 

μέσα στους επόμενους μήνες, απεφασίσθη η οργάνωση μιας ημερίδας, όπου θα 

συζητηθούν θέματα που έχουν σχέση με το πετρέλαιο και την οικονομία. 

 
Η Ημερίδα που οργανώνεται από το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), θα 

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2010 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. 

Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Ένα από τα βασικά θέματα της Ημερίδας αναφέρεται στις 

εξελίξεις της διεθνούς αγοράς πετρελαίου και τις επιπτώσεις από τα ακριβά καύσιμα 

στην ελληνική οικονομία. Την Ημερίδα θα απασχολήσει επίσης η εσωτερική αγορά 

πετρελαιοειδών, δηλαδή το κύκλωμα που περιλαμβάνει την εισαγωγή, τη διύλιση, τη 

χονδρεμπορία, τη λιανική εμπορία πετρελαιοειδών, μέχρι τα πρατήρια και την 

κατανάλωση και η εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση  των 

τιμών καταναλωτή στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου. 

 

Ως γνωστό το 60% περίπου του ενεργειακού ισοζυγίου της Ελλάδας καλύπτεται από το 

πετρέλαιο και άρα οι αυξομειώσεις στις διεθνείς τιμές του έχουν άμεσες επιπτώσεις 

στην οικονομία, αλλά και στη λειτουργία της εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών, η οποία 

δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί στο σύνολό της, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 

σημαντικές στρεβλώσεις.  

 

Παράλληλα, κατά καιρούς διατυπώνονται από διάφορους κύκλους κατηγορίες για 

δήθεν καρτέλ και «συμφωνίες κυρίων», ενώ ο τρόπος τήρησης των αποθεμάτων 

ασφαλείας, αποθήκευσης των πετρελαιοειδών και «διενέργειας των εισαγωγών» πολλές 

φορές εμποδίζει τις εισαγωγές και την ανάπτυξη ελεύθερου ανταγωνισμού. Ακόμη, το 

θέμα των πετρελαιοειδών και της διακίνησής τους άπτεται των ευαίσθητων θεμάτων 

του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου η Ημερίδα αυτή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον 

για όλους τους φορείς και εταιρείες που εμπλέκονται στην εισαγωγή, διύλιση και 

εμπορία πετρελαιοειδών στην χώρα μας, ενώ έχουν κληθεί να συμμετάσχουν 

εκπρόσωποι των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), επαγγελματικών 

φορέων (ΟΒΕ, ΠΟΠΕΚ) και της πολιτείας (ΥΠΕΚΑ). 



 

 

 

 

 

Η θεματολογία της Ημερίδας περιλαμβάνει τα εξής: 

 

1. Εξελίξεις στη ∆ιεθνή Αγορά Πετρελαίου  

2. Οι Ε�ι�τώσεις στην Οικονοµία α�ό τις Υψηλές Τιµές Πετρελαίου 

3. ∆ιύλιση, Α�οθήκευση και Ασφάλεια Εφοδιασµού 

4. Οµαλή Λειτουργία Εγχώριας Αγοράς & Ανταγωνισµός  

 

Η Ημερίδα θα διαρκέσει από τις 9:00 πμ. έως τις 14:30 μμ. και η συμμετοχή σε αυτήν για 

τα μέλη του ΙΕΝΕ είναι εντελώς δωρεάν. Οι συμμετέχοντες θα προέλθουν κυρίως από 

τις εταιρείες του κλάδου της εμπορίας πετρελαιοειδών, τα διυλιστήρια, τις 

συμβουλευτικές-μελετητικές εταιρείες, τις τράπεζες, τους οργανισμούς του δημοσίου και 

τις μεγάλες ενεργειακές  επιχειρήσεις.   

 

Για τη συμμετοχή στην Ημερίδα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Δελτίου 

Συμμετοχής και η αποστολή του το αργότερο έως τις 23/6/2010 (μέσω fax ή e-mail) στα 

γραφεία του Ινστιτούτου.  

 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ)  

Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71 Αθήνα 

Τηλ: (210) 3628457,3640278,3624245, Fax: (210) 3646144  

Ε-mail: secretariat@iene.gr   web-site: www.iene.gr  

 

 

 

 

 

 


