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18ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας  

«Ενέργεια & Ανάπτυξη 2013»,  
Αθήνα, 3-4 Δεκεμβρίου 2013  

Ίδρυμα Ευγενίδου 

 

ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΙΙΑΑΣΣ::  ΔΔυυννααττόόττηηττεεςς  ΧΧοορρηηγγίίααςς    

&&  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  

  

((αα))  ΕΕιισσααγγωωγγήή  

 

Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της 

χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας 

ΝΑ. Ευρώπης (ΙΕΝΕ) οργανώνει για μία ακόμη χρονιά το ετήσιο (18o) Εθνικό 

Συνέδριο Ενέργειας στις 3-4 Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα. Το «Ενέργεια και 

Ανάπτυξη» πραγματοποιείται ανελλιπώς κάθε χρόνο και τελεί υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

 

Στόχος του «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2013»  είναι η ανασκόπηση και η παρουσίαση 

των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην 

Ελλάδα και διεθνώς και η ανάλυση των τάσεων και των προοπτικών, η ανταλλαγή 

απόψεων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Το ειδικό θέμα του φετινού 

Συνεδρίου αναφέρεται στην «Βιωσιμότητα και Ασφάλεια του Ελληνικού 

Ενεργειακού Συστήματος».  

 

Το Συνέδριο περιλαμβάνει εισηγήσεις και τοποθετήσεις από διακεκριμένους 

ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολιτικές τοποθετήσεις, συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης (panel discussions) μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και 

δύο επίσημα γεύματα με προσκεκλημένους ομιλητές. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του 

Συνεδρίου από το ξεκίνημα του το 1996 είναι η σφαιρική αντιμετώπιση και η ολική 

προσέγγιση του ενεργειακού τομέα με ενδελεχή εξέταση των επιμέρους ενοτήτων 

και την ανάδειξη των διαμορφούμενων διασυνδέσεων (links) καθώς και των  

επικαλυπτόμενων ομάδων  ενδιαφερόντων και δράσεων (interfaces) . 

 

Σήμερα η ενέργεια συγκαταλέγεται στους πλέον δυναμικούς κλάδους της οικονομίας 

τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Ο εντυπωσιακός ρυθμός ανάπτυξης του 

ενεργειακού τομέα τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στην ραγδαία αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, αποτέλεσμα της βελτίωσης των 

συνθηκών διαβίωσης, και των πολύ μεγάλων επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές 
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οι οποίες απαιτούνται σε συνεχή βάση. Με την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης 

άμεσος είναι ο αντίκτυπος στο περιβάλλον η προστασία του οποίου αποτελεί πλέον 

προτεραιότητα και εξετάζεται στο πλαίσιο της πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή.  

Ως εκ τούτου οι διάφορες ενεργειακές επενδύσεις και έργα υποδομής μελετώνται 

πλέον σε άμεση συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Το «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2013» πρόκειται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 

στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνοντας τις εξής 

ενότητες:  

 

 Η Οικονομική κρίση και η ενεργειακή αγορά στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη 

 H Αναπτυξιακή και γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας  

 Ασφάλεια του Ελληνικού Ενεργειακού συστήματος και περιφερειακές παράμετροι 

 Μετασχηματισμός του ηλεκτρικού τομέα και αγορά ηλεκτρισμού 

 Φυσικό Αέριο -  Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων  

 Ελληνική και διεθνής αγορά πετρελαίου, τελευταίες εξελίξεις και τάσεις 

 Η πορεία προς τους στόχους του 2020/2030 και ο ρόλος των ΑΠΕ 

 

((ββ))  ΤΤοο  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ττοουυ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  
 

Επισυνάπτεται το προκαταρτικό πρόγραμμα του συνεδρίου ενώ το λεπτομερές 

πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μόλις υπάρξουν επιβεβαιώσεις συμμετοχής από τους 

διάφορους ομιλητές που έχουν προσκληθεί. Θα υπάρξει ανακοίνωση στο site του 

Ινστιτούτου. 
 
 

((γγ))    ΔΔυυννααττόόττηηττεεςς  ΧΧοορρηηγγίίααςς  κκααιι  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  ττοουυ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  ««ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ  &&  

ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  22001133»»  

 

H πραγματοποίηση ενός καθιερωμένου και μεγάλης εμβέλειας συνεδρίου όπως το 

«Eνέργεια & Aνάπτυξη» με ομιλητές υψηλού κύρους από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό και ένα πολυπληθές ακροατήριο που συνήθως φτάνει τους 400 

συνέδρους, προϋποθέτει μια σημαντική οργανωτική υποδομή και την ύπαρξη ενός 

ολόκληρου επιτελείου το οποίο εργάζεται επί αρκετούς μήνες πριν. Ο 

προϋπολογισμός για την οργάνωση του «Ενέργεια & Ανάπτυξη» συνήθως ξεπερνά τα 

100.000€. Για την κάλυψη αυτού του κόστους η διοίκηση του ΙΕΝΕ αποβλέπει στην 

συμμετοχή αρκετών χορηγών και υποστηρικτών με στόχο την άρτια οργάνωση του 

συνεδρίου και την κατάλληλη προβολή του στην Eλλάδα και το εξωτερικό. Οι χορηγοί 

είναι συνήθως οργανισμοί και εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο 

χώρο της ενέργειας, στον πετρελαϊκό τομέα, στην ηλεκτροπαραγωγή, στον χώρο των 
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κατασκευών και της προστασίας του περιβάλλοντος και στις ΑΠΕ. Βεβαίως, χορηγοί 

μπορεί να είναι και άλλοι οργανισμοί, ιδιαίτερα από τον χώρο των τραπεζών και 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  

 

Πέρα από την οικονομική συμμετοχή των χορηγών, αυτοί έχουν συνήθως έναν πιο 

ουσιαστικό ρόλο, τόσο από πλευράς παρουσίασης των δραστηριοτήτων τους, 

επιλογής ομιλητών, όσο και στη γενικότερη προβολή του συνεδρίου και την 

προσέλκυση συνέδρων που έχουν ενδιαφέροντα στον ενεργειακό τομέα. Τέλος, 

αξίζει να αναφερθεί ότι οι εταιρείες Χορηγοί και Υποστηρικτές του Συνεδρίου 

συμβάλλουν με την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή των στελεχών τους στην 

ολοκληρωμένη εξέταση των θεμάτων που απασχολούν την ενεργειακή αγορά, την 

εκάστοτε κυβέρνηση και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς. 

 

ΚΚΚααατττηηηγγγοοορρρίίίεεεςςς   ΧΧΧοοορρρηηηγγγώώώννν   
 

Προβλέπονται επτά (7) κατηγορίες Χορηγών και Υποστηρικτών: 

 

(i). Mέγας Χορηγός 

(ii). Xορηγός Συνεδρίου 

(iii). Χορηγός Cocktail Reception στις 3/12 

(iv). Χορηγός Farewell Cocktail Reception στις 4/12 

(v). Υποστηρικτής Συνεδρίου 

(vi). Υποστηρικτής Επιμέρους Eκδηλώσεων 

(vii). Υποστηρικτής Συνεδριακού Υλικού 

 

MMMEEEΓΓΓAAAΣΣΣ    XXXOOOPPPHHHΓΓΓOOOΣΣΣ    (((MMMaaajjjooorrr   SSSpppooonnnsssooorrr)))   
 

Θα υπάρξει μόνο ένας Mέγας Xορηγός του Συνεδρίου με συνολικό κόστος χορηγίας 

στα 16.000€ + 23% ΦΠΑ. Ο Mέγας Xορηγός δικαιούται 20 δωρεάν συμμετοχές στο 

Συνέδριο. 

 

XXXOOOPPPHHHΓΓΓOOOΣΣΣ   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΕΕΕΔΔΔΡΡΡΙΙΙΟΟΟΥΥΥ    (((CCCooonnnfffeeerrreeennnccceee   SSSpppooonnnsssooorrr)))   
 

Mπορεί να υπάρξουν περισσότεροι του ενός χορηγοί του Συνεδρίου με συνολικό 

κόστος ανά χορηγία τα 10.000€ + 23% ΦΠΑ. Ο κάθε Xορηγός δικαιούται 10 δωρεάν 

συμμετοχές στο Συνέδριο. 

 

XXXOOOPPPHHHΓΓΓOOOΣΣΣ   CCCOOOCCCKKKTTTAAAIIILLL   RRREEECCCEEEPPPTTTIIIOOONNN   (((CCCoooccckkktttaaaiii lll   RRReeeccceeeppptttiiiooonnn   SSSpppooonnnsssooorrr)))   σσστττιιιςςς   333///111222   
 

Θα υπάρξει μόνο ένας χορηγός του Cocktail Reception του Συνεδρίου το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί στις 3/12/13 μεταξύ 19:30-21:00 με συνολικό κόστος 10.000€ + 

23% ΦΠΑ. Ο κάθε Xορηγός δικαιούται 10 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο. Ο 

Χορηγός του Cocktail Reception ορίζεται ταυτόχρονα, και χωρίς επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση και επίσημος Χορηγός του Συνεδρίου. 
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XXXOOOPPPHHHΓΓΓOOOΣΣΣ    FFFAAARRREEEWWWEEELLLLLL   CCCOOOCCCKKKTTTAAAIIILLL   RRREEECCCEEEPPPTTTIIIOOONNN   (((   FFFaaarrreeewwweeellllll   CCCoooccckkktttaaaiii lll   RRReeeccceeeppptttiiiooonnn   

SSSpppooonnnsssooorrr)))   σσστττιιιςςς   444///111222   
 

Θα υπάρξει μόνο ένας χορηγός του Farewell Cocktail Reception του Συνεδρίου το 

οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4/12/13 μεταξύ 19:30-21:00 με συνολικό κόστος 

6.000€ + 23% ΦΠΑ. Ο κάθε Xορηγός δικαιούται 10 δωρεάν συμμετοχές στο 

Συνέδριο. Ο Χορηγός του Farewell Cocktail Reception ορίζεται ταυτόχρονα, και 

χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και Υποστηρικτής του Συνεδρίου. 

 

YYYΠΠΠOOOΣΣΣTTTHHHPPPIIIKKKTTTHHHΣΣΣ   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΕΕΕΔΔΔΡΡΡΙΙΙΟΟΟ   (((CCCooonnnfffeeerrreeennnccceee   SSSuuuppppppooorrrttteeerrr)))   
 

Mπορεί να υπάρξουν αρκετοί υποστηρικτές με κόστος συμμετοχής 5.000€ + 23% 

ΦΠΑ έκαστος. Ο κάθε Υποστηρικτής δικαιούται 5 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο. 

   

   

ΥΥΥππποοοσσστττηηηρρριιικκκτττέέέςςς   ΕΕΕπππιιιμμμέέέρρροοουυυςςς   ΕΕΕκκκδδδηηηλλλώώώσσσεεεωωωννν   

 

1η ημέρα: 3/12 

 Coffee Breaks, (2 coffee breaks)      3.000€ 

 

2η ημέρα: 4/12 

 Coffee Breaks (2 coffee breaks)      3000€  

   

ΟΟΟιιικκκοοονννοοομμμιιικκκήήή   ΥΥΥππποοοσσστττήήήρρριιιξξξηηη   γγγιιιααα   τττοοο   ΣΣΣυυυνννεεεδδδρρριιιααακκκόόό   ΥΥΥλλλιιικκκόόό   «««ΕΕΕνννέέέρρργγγεεειιιααα   &&&   ΑΑΑνννάάάπππτττυυυξξξηηη   222000111333»»»   

 

Προσφέρονται δυνατότητες οικονομικής υποστήριξης για μια σειρά συνεδριακού 

υλικού μέσων όπως: 

 

 Book of Abstracts(1)         3.000€  

 Φάκελος Συνεδρίου(2)      4.000€ 

 Badges Συνέδρων(3)      4.000€ 

 

 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις 
 
(1) Το λογότυπο του Χορηγού θα εμφανιστεί στην 1η σελίδα του εξωφύλλου του 

εντύπου που θα περιέχει τις περιλήψεις και τις κύριες εισηγήσεις του 

Συνεδρίου. 

 
(2) Το λογότυπο του Χορηγού θα εμφανίζεται στην εξωτερική όψη του 

χαρτοφύλακα μαζί με το λογότυπο του ΙΕΝΕ. 
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(3) Το λογότυπο του Υποστηρικτή θα εμφανισθούν μαζί με αυτό του ΙΕΝΕ στα 

καρτελάκια (badges) που θα φέρουν το ονοματεπώνυμο κάθε συνέδρου.  

 

 

Οι Υποστηρικτές όλων των επιμέρους εκδηλώσεων και του συνεδριακού υλικού 

δικαιούνται ορισμένες δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο. Ο αριθμός των 

συμμετοχών θα εξαρτηθεί από το ύψος της οικονομικής των συμμετοχών. 

 

 

((δδ))  ΑΑννττααπποοδδοοττιικκάά  ΟΟφφέέλληη  ΧΧοορρηηγγώώνν  &&  ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν    
 

Τα ανταποδοτικά οφέλη των Χορηγών και Υποστηρικτών για το «Ενέργεια & 

Ανάπτυξη 2013» είναι εκτενή και περιγράφονται ακολούθως. Μπορεί να υπάρξουν 

επιπλέον οφέλη κατόπιν ειδικής συμφωνίας του ΙΕΝΕ με κάθε Χορηγό ή 

Υποστηρικτή. 
 

Οφέλη Χορηγών 
 

1. Προβολή Λογοτύπου 
 

Το λογότυπο και το όνομα κάθε  χορηγού μπορεί να προβληθεί με διάφορους  

τρόπους ως εξής: 

 

 Στις έντυπες και ηλεκτρονικές ανακοινώσεις για το συνέδριο που θα 

διανέμονται πριν, κατά την διάρκεια και μετά το συνέδριο. 

 Στις διαφημίσεις που δημοσιεύονται στον καθημερινό και περιοδικό Τύπο.  

 Στο σκηνικό και σε όλα τα πανό/banners που θα αναρτηθούν στους χώρους 

διεξαγωγής του συνεδρίου. 

 Στα ειδικά Banner της εκδήλωσης στο Internet, μέσω του www.energia.gr 

καθώς και στο www.iene.gr.  

 Στο έντυπο με το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου. 

 Σε όλο το έντυπο υλικό το οποίο θα διανεμηθεί στους συνέδρους. 

 Στις video κάρτες, οι οποίες θα προβάλλονται εντός της αίθουσας του 

συνεδρίου. 

 Στον τόμο με τις περιλήψεις(abstracts) των παρουσιάσεων. 

 Στο menu του επίσημου γεύματος του συνεδρίου. 

 Το λογότυπο του χορηγού θα εμφανιστεί στην πρώτη δεξιά σελίδα του τόμου 

των επίσημων πρακτικών του συνεδρίου ή στο εξώφυλλο του CD  με τα 

πρακτικά, τα οποία θα κυκλοφορήσουν μετά την εκδήλωση.  

 

2. Εκπρόσωπος (οι) του χορηγού θα έχει τη δυνατότητα να ομιλήσει στο 

συνέδριο ή να συντονίσει μια από τις συνεδρίες του.  

 

3. Το όνομα του χορηγού θα αναφέρεται σε όλα τα Δελτία Τύπου, τα οποία 

αποστέλλονται στα ΜΜΕ σχετικά με το συνέδριο.  

http://www.energia.gr/
http://www.iene.gr/
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4. Ο κάθε χορηγός θα έχει την δυνατότητα  να διανέμει έντυπα και άλλο υλικό 

(πχ. CD-ROM) αναφορικά με τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της 

εταιρείας του κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Το υλικό αυτό τοποθετείται 

μέσα στο βαλιτσάκι ή φάκελο (ανάλογα με την περίπτωση) κάθε συνέδρου το 

οποίο παραλαμβάνει κατά την εγγραφή του. 

 

5. Εκπρόσωπος του χορηγού θα έχει την δυνατότητα να παρακαθίσει στο 

τραπέζι του ομιλητή στο επίσημο γεύμα του Συνεδρίου. 

 

6. Ο χορηγός δικαιούται έναν αριθμό δωρεάν συμμετοχών στην εκδήλωση για 

στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας του. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από 

το ύψος της χορηγίας και αναφέρεται στο (γ). 

 

7. Ο κάθε  χορηγός δικαιούται να δημοσιεύσει εντελώς δωρεάν μια ολοσέλιδη 

έγχρωμη διαφήμιση στο περιοδικό του ΙΕΝΕ, «Ο Κόσμος της Ενέργειας». 

(Εκδίδονται 4 τεύχη του περιοδικού κατ’έτος)  

 

8. Ο κάθε  χορηγός δικαιούται πέντε (5) μήνες δωρεάν εμφάνιση του 

λογότυπού του στο web site του ΙΕΝΕ, το www.iene.gr. 

 

9. Οι χορηγοί εταιρείες για το επίσημο γεύμα, το cocktail reception στις 3/12 

και το Farewell Cocktail Reception στις 4/12 απολαμβάνουν όλων των 

ανωτέρων οφελών. 

 

 

Οφέλη Υποστηρικτών  
 

1. Προβολή Λογοτύπου 

 

Το λογότυπο και το όνομα κάθε  Υποστηρικτή μπορεί να προβληθεί με 

διάφορους  τρόπους ως εξής: 

 

 Στις έντυπες και ηλεκτρονικές ανακοινώσεις για το συνέδριο που διανέμονται 

πρίν, κατά την διάρκεια και μετά το συνέδριο. 

 Στις διαφημίσεις που δημοσιεύονται στον καθημερινό και περιοδικό Τύπο.  

 Στο σκηνικό και σε όλα τα πανό/banners που θα αναρτηθούν στους χώρους 

διεξαγωγής του συνεδρίου. 

 Στα ειδικά Banner της εκδήλωσης στο Internet, μέσω του www.energia.gr 

καθώς και στο www.iene.gr.  

 Στο έντυπο με το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου. 

 Σε όλο το έντυπο υλικό το οποίο θα διανέμεται στους συνέδρους. 

 Στις video κάρτες, οι οποίες προβάλλονται εντός της αίθουσας του 

συνεδρίου. 

 Στο εξώφυλλο του τόμου με τις περιλήψεις (abstracts) των παρουσιάσεων. 

http://www.iene.gr/
http://www.energia.gr/
http://www.iene.gr/
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 Στο menu του επίσημου γεύματος του συνεδρίου. 

 Το λογότυπο του υποστηρικτή θα εμφανίζεται στην πρώτη δεξιά σελίδα του 

τόμου των επίσημων πρακτικών της εκδήλωσης ή στο εξώφυλλο του CD  με 

τα πρακτικά, τα οποία κυκλοφορούν μετά το συνέδριο.  

 

2. Το όνομα του υποστηρικτή θα αναφέρεται σε όλα τα Δελτία Τύπου, τα οποία 

αποστέλλονται στα ΜΜΕ σχετικά με το συνέδριο.  

 

3. Ο κάθε υποστηρικτής θα έχει την δυνατότητα  να διανέμει έντυπα και άλλο 

υλικό (πχ. CD-ROM) αναφορικά με τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της 

εταιρείας του κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Το υλικό αυτό τοποθετείται 

μέσα στο βαλιτσάκι ή φάκελο (ανάλογα με την περίπτωση) κάθε συνέδρου το 

οποίο παραλαμβάνει κατά την εγγραφή του. 

 

4. Ο υποστηρικτής δικαιούται έναν αριθμό δωρεάν συμμετοχών στο συνέδριο 

για στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας του. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται 

από το ύψος της οικονομικής υποστήριξης και αναφέρεται στο (γ). 

 

5. Ο κάθε  υποστηρικτής δικαιούται να δημοσιεύσει σε προνομιακή τιμή μία ή 

περισσότερες ολοσέλιδες έγχρωμες διαφημίσεις στο περιοδικό του ΙΕΝΕ, 

«Ο Κόσμος της Ενέργειας» ανάλογα με την εκδήλωση και το ύψος της 

χορηγίας. (Εκδίδονται 4 τεύχη του περιοδικού κατ’έτος)  

 

6. Ο κάθε  υποστηρικτής δικαιούται ορισμένους μήνες δωρεάν εμφάνιση του 

λογότυπού του στο web site του ΙΕΝΕ, το www.iene.gr για τρείς μήνες. 

 

7. Οι υποστηρικτές του Cocktail Reception στις 3/12 και του Farewell Cocktail 

Reception στις 4/12 απολαμβάνουν όλων των ανωτέρω οφελών.   

 

 

ΓΓεεννιικκέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  
 

Τα ανωτέρω καλύπτουν τα συνήθη ανταποδοτικά οφέλη τα οποία μπορεί να αναμένει 

ένας Χορηγός ή Υποστηρικτής του Ετήσιου Συνεδρίου «Ενέργεια & Ανάπτυξη». 

Μπορεί να υπάρξουν και επιπλέον οφέλη τα οποία δεν περιγράφονται στον ανωτέρω 

κατάλογο.  

 

Στους ενδιαφερόμενους Χορηγούς ή Υποστηρικτές αποστέλλεται εγγράφως 

λεπτομερής πρόταση με τον πλήρη κατάλογο των ανταποδοτικών οφελών που 

προσφέρει το ΙΕΝΕ στο πλαίσιο του «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2013. Σε κάθε 

περίπτωση ο ακριβής κατάλογος των προσφερόμενων οφελών συμπεριλαμβάνεται 

στο ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο υπογράφεται συνήθως μεταξύ ΙΕΝΕ και 

εκάστοτε Χορηγού ή Υποστηρικτή.  
 

http://www.iene.gr/

