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Ζκκεςθ του Αντιπροζδρου και Εκτελεςτικοφ Δ/ντι του ΙΕΝΕ ςτθν 24θ Γενικι 
υνζλευςθ 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου, 2016 
 

Το παρόν κείμενο αναφζρεται ςτισ δραςτθριότθτεσ, το επιτελεςκζν ζργο και τα οικονομικά 
ςτοιχεία του ΙΕΝΕ για το 2015.  
 
Ωσ αποτζλεςμα τθσ ςτρατθγικισ για τθν ανάπτυξθ του ΙΕΝΕ θ οποία εγκρίκθκε ςτθν Γενικι 
Συνζλευςθ του Ιουλίου 2012, και ζκτοτε εξειδικεφτθκε μζςω ςειράσ αποφάςεων τθσ 
Διοικοφςασ Επιτροπισ, θ διοίκθςθ του Ινςτιτοφτου επικζντρωςε τισ προςπάκειεσ τθσ κατά το 
ζτοσ που πζραςε ςε τζςςερισ βαςικοφσ άξονεσ: 
 

(i).  Στθν αναβάκμιςθ και βελτίωςθ τθσ τακτικισ ενθμζρωςθσ που αποςτζλλεται ςτα 
μζλθ, ςυνεργάτεσ και εταίρουσ του Ινςτιτοφτου με ζμφαςθ τθν διεφρυνςθ και 
εμπλουτιςμό κυρίωσ του αγγλόφωνου υλικοφ. 

 
(ii). Στθν ανάλθψθ ερευνθτικοφ ζργου και ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν, τόςο βάςει 

κεματολογίασ που ζχει επιλζξει, αναδείξει και ετοιμάςει βάςει ςχετικϊν προτάςεων 
του το Ινςτιτοφτο, όςο και κατ’ ανάκεςθ από μεγάλεσ εταιρείεσ και οργανιςμοφσ. 

 
(iii). Στθν οργάνωςθ ςυνεδρίων και παρεμφερϊν εκδθλϊςεων εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ,  

κυρίωσ, με ςτόχο τθν διεφρυνςθ των επαφϊν του Ινςτιτοφτου, τθν αποδοχι του από 
εταιρείεσ και οργανιςμοφσ τθσ περιοχισ κακϊσ και τθν προβολι του ζργου του. 
 

(iv).  Στθν αφξθςθ του αρικμοφ των μελϊν του, μζςα από ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ, κατ’ 
ιδίαν επιςκζψεισ ςε εταιρείεσ και οργανιςμοφσ και μζςω τθσ οργάνωςθσ εκδθλϊςεων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ετήσιος Απολογισμός 2015  

Οι ενότθτεσ που ακολουκοφν περιλαμβάνουν: 
Α. Τακτικζσ και Ζκτακτεσ Εκδόςεισ του ΙΕΝΕ 
Β. Μελζτεσ 
Γ. Εκπαιδευτικό Ζργο του ΙΕΝΕ 
Δ. Επιςτημονικζσ Επιτροπζσ  
Ε. Εκδηλϊςεισ 
ΣΤ.Επιςκζψεισ, ςυναντήςεισ και ςυμμετοχζσ ΙΕΝΕ ςε ςυνζδρια και Εκδηλϊςεισ 
ςτην Ελλάδα και το εξωτερικό 
Η. Συμμετοχή ΙΕΝΕ ςε Δημόςιεσ Διαβουλεφςεισ 
Θ. Μζλη ΙΕΝΕ 
Θ. Οικονομικά Στοιχεία- Ιςολογιςμόσ 2015 
Ι .Προκλήςεισ 
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Α.    ΣΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΚΣΑΚΣΕ ΕΚΔΟΕΙ 

 
 

(i) Σακτικζσ Εκδόςεισ 
 
Συνεχίςτθκε κανονικά θ παραγωγι και αποςτολι ςτα μζλθ, εταίρουσ και ςυνεργάτεσ, των 
τακτικϊν ενθμερωτικϊν εκδόςεων του ΙΕΝΕ οι οποίεσ περιλαμβάνουν: 

 
 Ενεργειακά Θζματα: Εςτάλθςαν θλεκτρονικά ςε όλα τα μζλθ τα τεφχθ Νο. 111 

(Ιανουάριοσ 2015) ζωσ 120 (Νοζμβριοσ- Δεκζμβριοσ 2015). 
 

 S.E. Europe Energy Brief: Υπενκυμίηεται ότι από τον Φεβρουάριο 2012 υπό τον γενικό 
αυτό τίτλο αποςτζλλονται τα παρακάτω newsletters του ΙΕΝΕ: Market Watch, Market 
Insight, Monthly Analysis και Market Fundamentals and Prices. Το 2015 εςτάλθςαν 
θλεκτρονικά τα τεφχθ Νο. 156 – 194 (Ιαν. 2015 – Δεκ. 2015).  
 

 Events Bulletin: Εςτάλθςαν θλεκτρονικά τα τεφχθ No. 18, 19, 20, 21 
 

 Energy Weekly Report: Εςτάλθςαν θλεκτρονικά τα τεφχθ Νο. 1-5 
 

 
Κατά τθ διάρκεια του 2015 δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αναβάκμιςθ και διεφρυνςθ όλων 
των αγγλόφωνων εκδόςεων του ΙΕΝΕ, κακ’ ότι αποτελοφν τθν βάςθ ςτθν προςπάκεια 
ανάπτυξθσ του ΙΕΝΕ και διεφρυνςθσ των δραςτθριοτιτων του εκτόσ Ελλάδασ, με τθν εγγραφι 
κυρίωσ εταιρικϊν μελϊν ςθμαντικϊν εταιρειϊν του ενεργειακοφ τομζα ςτθν ΝΑ Ευρϊπθ. Μία 
προςπάκεια θ οποία ςυνεχίςκθκε με ιδιαίτερο ηιλο όλο το 2015 και αναμζνεται να εντακεί το 
Α’ εξάμθνο του τρζχοντοσ ζτουσ.  
 
Εξάλλου, τον Νοζμβριο του 2015 ξεκίνθςε μία νζα πρωτοβουλία του ΙΕΝΕ ςτον τομζα τθσ 
ενθμζρωςθσ, θ οποία μζχρι ςτιγμισ ζχει ςτεφκεί με επιτυχία. Η πρωτοβουλία αυτι αφορά 
τθν ζκδοςθ ςε εβδομαδιαία βάςθ ενόσ market oriented report. Το Newsletter αυτό, με τίτλο 
IENE Energy Weekly Report, κυκλοφορεί κάκε Δευτζρα και αποςτζλλεται ςε όλα τα εταιρικά 
μζλθ και associates του ΙΕΝΕ ωσ μζροσ τθσ ςυνδρομισ τουσ. Το Energy Weekly Report του 
ΙΕΝΕ ξεκίνθςε με ςτόχο τθν υποκατάςταςθ του Daily Service που επιμελοφνταν το See News 
ςτθ Σόφια αλλά δεν κεωρείτo αποκλειςτικι ζκδοςθ του Ινςτιτοφτου, όπωσ επίςθσ δεν 
κάλυπτε χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα,  θ Κφπροσ και θ Τουρκία.  
 
 
 
(ii) Ζκτακτεσ Εκδόςεισ 
 
Briefing Notes 
 
 Briefing Note No. 4 “The Natural Gas Sector in SE Europe”, C. Stambolis, N. Sofianos, 

March 2015 
 Briefing Note No. 5 “The Real Impact of Carbon Emissions Reduction”, C. Stambolis, April  

2015 
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 Briefing Note No. 6 “The Nuclear Power Generation Programme of Turkey”, C. 
Stambolis, N. Sofianos, June 2015 

 
News Flashes 
 
 News Flash No. 6 “Greece’s New Far Left Government Keeps Quiet on its Energy Agenda”, 

January 2015 
 News Flash No. 7 “European Leaders Seek Tighter Cooperation on Energy as the EC 

unveils its Energy Union Package”, March 2015 
 News Flash No. 8 “Iran Reaches ‘Framework’ Agreement with the US”, April 2015 
 News Flash No. 9 “In Defence of Market Share OPEC Agrees to Keep Oil Output High”, 

June 2015 
 News Flash No. 10 “Greece’s Armageddon Averted but Country Faces Deepening 

Recession and Social Unrest”, July 2015 
 News Flash regarding the publication of the “World Energy Outlook 2015” by IEA, 

November 2015 
 

Country Updates 
 
 Country Update No. 1- Greece “Greece Confronts the EU Establishment and Enters 

Uncharted Territory: Danger Ahead”, February 2015 
 Country Update No. 2- Serbia “Serbia Looks West for Energy Market Growth”, June 2015 
 Country Update No. 3- Turkey “Turkey in Turmoil”, June 2015 

 
 
 

ΒΒ..  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΕΕ  

 
Ο μελετθτικόσ τομζασ αποτζλεςε και πάλι μια βαςικι δραςτθριότθτα του ΙΕΝΕ το 2015. Είχε 
προθγθκεί θ ολοκλιρωςθ μίασ ςειράσ ςθμαντικϊν μελετϊν και μονογραφιϊν το 
προθγοφμενο ζτοσ, πράγμα που διευκόλυνε τθν μελετθτικι δραςτθριότθτα το 2015 λ.χ. βλζπε 
"The Outlook for a Natural Gas Trading Hub in SE Europe", (M19) .  
 
Ριο ςυγκεκριμζνα κατά τθ διάρκεια του 2015 ολοκλθρϊκθκαν οι ακόλουκεσ Μελζτεσ και 
Working Papers. 
 
 
Μελζτεσ   
 
 «Αποκικευςθ Φυςικοφ Αερίου ςε Τπόγειουσ Σαμιευτιρεσ και εναλλακτικζσ οδοί 

εφοδιαςμοφ με LNG, ςτθν Ελλάδα και τθ ΝΑ Ευρϊπθ», (Μ18)Κ.N. Σταμπολισ, 
Αναςτάςιοσ Μαςτραπάσ, Μάρτιοσ 2015 

 
Η μελζτθ αυτι, που πραγματοποιικθκε με τθν υποςτιριξθ τθσ ΡΑΕ, εξζταςε ςφαιρικά τόςο 
για τθν Ελλάδα όςο και τθ ΝΑ Ευρϊπθ το μείηων κζμα τθσ υπόγειασ αποκικευςθσ αερίου όςο 
και τα κζματα προμικειασ LNG. Με τθ χϊρα μασ να εξαρτάται κατά 80% για τισ προμικειεσ 
τθσ μζςω αγωγϊν που επθρεάηονται άμεςα από μια διακοπι τροφοδοςίασ από τθ ωςία, θ 
εξαςφάλιςθ εφεδρικϊν ποςοτιτων μζςω υπόγειων ταμιευτιρων και LNG ζχει ιδιαίτερθ 



 

ςελ. [4] 

ςθμαςία. Εάν μάλιςτα λθφκεί υπόψθ το γεγονόσ ότι θ τροφοδοςία μασ μζςω αγωγϊν 
διζρχεται μζςω άλλων χωρϊν (δθλ. Ουκρανία, Μολδαβία, ουμανία και Βουλγαρία), τότε θ 
δυνατότθτα των χωρϊν αυτϊν να αποκθκεφουν ικανζσ ποςότθτεσ αερίου ςε υπόγειουσ 
χϊρουσ, αλλά και να ζχουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ εφοδιαςμοφ μζςω LNG, ζχει επίςθσ 
μεγάλθ ςθμαςία για τθν εφρυκμθ λειτουργία του εκνικοφ μασ ςυςτιματοσ. Γι’ αυτό, αυτι θ 
ςτρατθγικισ κατεφκυνςθσ μελζτθ του ΙΕΝΕ, λαμβάνει ςοβαρά υπόψθ τθσ το ρόλο των 
γειτονικϊν χωρϊν και τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ γενικότερα. 
 
 “The Vertical Corridor: From the Aegen to the Baltic” (Μ26) Κ.N. Σταμπολισ, Ν. Σοφιανόσ, 

Αναςτάςιοσ Μαςτραπάσ, Μάιοσ 2015 
 

Η μελζτθ αυτι πραγματοποιικθκε με τθν υποςτιριξθ τθσ ΔΕΠΑ και του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ. Ο Κάκετοσ Διάδρομοσ (Vertical Corridor) αποτελεί μία νζα 
όδευςθ για το Φυςικό Αζριο, που κα ενϊνει τα Εκνικά Δίκτυα τριϊν χωρϊν μζςω 
διαςυνδετιριων αγωγϊν, υπαρχόντων και νζων, ϊςτε το φυςικό αζριο να προωκείται από 
τθν Ελλάδα ςτθν Βουλγαρία και τθν ουμανία , και ενδεχομζνωσ ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ 
κεντρικισ και τθσ Νότιο -Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Η μελζτθ αυτι του ΙΕΝΕ ζδωςε μία λεπτομερι 
περιγραφι του ζργου αλλά και παρουςίαςε οριςμζνα ποςοτικά ςτοιχεία ωσ προσ το μζγεκόσ 
του ζργου και τον προχπολογιςμό του. Επιπλζον, είχε ωσ ςτόχο να εξαχκοφν οριςτικά 
ςυμπεράςματα ωσ προσ τθν εμπορικι βιωςιμότθτα του ζργου.  

 “A Strategy for Unlocking Greece’s Hydrocarbon Potential” (Μ25) Κ.N. Σταμπολισ, Κ. 
Νικολάου, Κ. Ραπαμιχαλόπουλοσ, Σεπτζμβριοσ 2015 

Η μελζτθ αυτι, που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ προςπάκειασ του ΙΕΝΕ να 
διεκνοποιιςει το ενδιαφζρον για τουσ υδρογονάνκρακεσ ςτθν Ελλάδα, αφοροφςε τθν 
ςτρατθγικι τθσ χϊρασ ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ υδρογονανκράκων και πιο ςυγκεκριμζνα 
επιχείρθςε να παρουςιάςει και να αξιολογιςει τθν πρόοδο αναφορικά με τισ ζρευνεσ 
υδρογονανκράκων ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτθν ευρφτερθ περιοχι (Κφπροσ, Ιςραιλ).  

Επιπλζον το ΙΕΝΕ  ςυνεχίηει τθν προετοιμαςία για τθν ζκδοςθ τθσ ανανεωμζνθσ (revised) 
μελζτθσ SE Europe Energy Outlook 2015-2016 (Μ23) με ςτόχο τθν ζκδοςθ τθσ τον Μάιο του 
2016. Μετά από ςυνεννόθςθ με το αρμόδιο τμιμα του International Energy Agency (IEA) ςτο 
Ραρίςι και ανταλλαγι ςχετικϊν επιςτολϊν το draft τθσ μελζτθσ κα αξιολογθκεί (review) από 
τον εν λόγω οργανιςμό ο οποίοσ και κα υποβάλλει ςχετικά ςχόλια. Η ςθμαντικι αυτι εξζλιξθ 
αναμζνεται ότι κα προςδϊςει ζνα επιπλζον κφροσ ςτο ΙΕΝΕ και κα ενιςχφςει τθν αξιοπιςτία 
τθσ μελζτθσ. Η εν λόγω μελζτθ υποςτθρίηεται οικονομικά από διάφορεσ εταιρείεσ του χϊρου.  
 
Working Papers 
   

 Working Paper No. 20 «Ο Κάκετοσ Διάδρομοσ: Από το Αιγαίο ωσ τθ Βαλτικι», Κ.N. 
Σταμπολισ, Ν. Σοφιανόσ, Ιανουάριοσ 2015 
 

 Working Paper No. 21 “Greece’s Experience in Using EU Structural Funds for Improving 
the Energy Performance of Buildings”, Κ.N. Σταμπολισ, Κ. Θεοφφλακτοσ, Ιανουάριοσ 2015 
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Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ ΙΕΝΕ 

 
 
Το 2015 το ΙΕΝΕ πραγματοποίθςε για πρϊτθ φορά μία ςειρά Σεμιναρίων με κζμα «Ειςαγωγι 
ςτθ Γεωπολιτικι και τθν Ενζργεια» ςτα οποία μζςω των ειςθγιςεων δόκθκε μία αυςτθρά 
επιςτθμονικι μεκοδολογία και αναλυτικι προςζγγιςθ, κατανόθςθ και  εμβάκυνςθ ςτθν 
ςχζςθ ενζργειασ και γεωπολιτικισ. Οι φοιτθτζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του κφκλου μακθμάτων 
ιταν ςε κζςθ να διαχειρίηονται με αποτελεςματικότθτα κζματα που αφοροφν ςτθν ανάλυςθ 
των δεδομζνων, και τθν εκτίμθςθ ι πρόβλεψθ των μελλοντικϊν εξελίξεων. Τα μακιματα 
πραγματοποιικθκαν από τον Φεβρουάριο ωσ τον Μάιο του 2015. Ρραγματοποιικθκαν 23 
μακιματα με τθν ςυμμετοχι 12 εξειδικευμζνων ειςθγθτϊν.  
 
Τα ςεμινάρια παρακολοφκθςαν ςυνολικά 12 φοιτθτζσ εκ των οποίων τρεισ (3) ετοίμαςαν και 
υπζβαλλαν διπλωματικι εργαςία υπό τθν επίβλεψθ του κακ. Ιωάννθ Μάηθ (Κακθγθτι ςτο 
Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν- Τμιμα Τουρκικϊν Σπουδϊν και Σφγχρονων 
Αςιατικϊν Σπουδϊν, Σχολι Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν) ο οποίασ και είχε τθν 
ευκφνθ για τθν επιςτθμονικι επίβλεψθ του Σεμιναρίου. Στουσ ανωτζρω τρεισ φοιτθτζσ 
απονεμικθκε Δίπλωμα ενϊ ςτουσ υπόλοιπουσ απλι βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ ςπουδϊν. 
 

ΔΔ..  ΕΕΠΠΙΙΣΣΘΘΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΕΕ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΡΡΟΟΠΠΕΕ  ΙΙΕΕΝΝΕΕ  

 
Κατά τθ διάρκεια του 2015 ςυνιλκαν τρεισ από τισ πζντε επιςτθμονικζσ επιτροπζσ του ΙΕΝΕ, 
οι οποίεσ και ςυμβάλλουν ςθμαντικά με τισ παρεμβάςεισ, εργαςίεσ και ςυμπεράςματά τουσ 
ςτθν προϊκθςθ του ζργου του Ινςτιτοφτου.  
 
H Επιτροπι Θλεκτρικισ Ενζργειασ ςυνιλκε μία φορά τθν Δευτζρα 8 Ιουνίου ςτα γραφεία του 
Ινςτιτοφτου, υπό τθν Ρροεδρία του Δρ. Γιϊργου υντηανάκθ. Στθν ςυνάντθςθ τθσ θ επιτροπι 
αναφζρκθκε ςτα τρζχοντα κζματα τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ ςτθν Ελλάδα. Βαςικι διαπίςτωςθ τθσ επιτροπισ ιτο ότι μια ενεργειακι ςτρατθγικι 
που κα περιλαμβάνει τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ και τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ του 
λιγνίτθ με παράλλθλθ αναβάκμιςθ ι και μετατροπι παλαιϊν μονάδων, με ςτόχο τθν αφξθςθ 
του βακμοφ απόδοςισ τουσ, κα μποροφςε να ςυμβάλλει δραςτικά ςτθ μείωςθ των 
ενεργειακϊν τιμϊν και ςτθ ςυνεπακόλουκθ αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ 
βιομθχανίασ. 
 
H Επιτροπι Ενζργειασ και Αποδοτικότθτασ ςυνιλκε μία φορά τον Γενάρθ του 2015 ςτα 
γραφεία του ΙΕΝΕ, υπό τθν Ρροεδρία του κ. Κων/νου Θεοφφλακτου.  
 
 
Η Επιτροπι Γεωπολιτικισ θ οποία ςυγκροτικθκε για πρϊτθ φορά το 2014 ςυναντικθκε 
τζςςερισ φορζσ εντόσ του 2015 ςτισ 9 Ιανουαρίου, 12 Μαΐου, 25 Ιουνίου και 14 Οκτωβρίου 
υπό τθν  προεδρία του Δρ. Δθμιτρθ Κόκκινου. Η Επιτροπι αυτι αποτελεί ζνα βιμα 
προβλθματιςμοφ και ςφνκεςθσ προτάςεων αναφορικά με τθν γεωπολιτικι και τθν ενζργεια, 
ενϊ φιλοδοξεί να ςυμβάλλει ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ ςτθν δθμιουργία κλίματοσ 
ςυνεργαςίασ, εμπιςτοςφνθσ, και κοινισ αντιμετϊπιςθσ ακόμα και αμφιλεγόμενων ι επίμαχων 
κεμάτων που απαςχολοφν ζντονα τόςο τθν ΝΑ Μεςόγειο όςο και τθν ΝΑ Ευρϊπθ, για ζνα 
καλφτερο μζλλον τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Μεταξφ των δραςτθριοτιτων τθσ επιτροπισ 
ςυγκαταλζγεται θ ζκδοςθ του ΙΕΝΕ Geopolitics Bulletin όπου το 2015 εκδόκθκαν τα τεφχθ 3-6. 
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 Issue No 3: The World Economy in 2015, January 2015 
 Issue No 4: Libya, May 2015 
 Issue No 5: Geopolitical concerns over Grexit not yet averted, July 2015 
 Issue No 6: The Syrian Imbroglio, November 2015 
 
 
 
 

ΕΕ..  ΕΕΚΚΔΔΘΘΛΛΩΩΕΕΙΙ  

 
Το 2015 πραγματοποιικθκαν οι ακόλουκεσ εκδθλϊςεισ: 
 Γενικι Συνζλευςθ και Εκδιλωςθ Κοπισ Ρρωτοχρονιάτικθσ Ρίττασ ΙΕΝΕ, Ακινα, 14 

Ιανουαρίου,2015 
 IΕΝΕ Regional Conference Energy Security and Gas Supply in SE Europe, Βιζννθ, 12 

Μαρτίου,2015 
 Συηιτθςθ Στρογγυλισ Τραπζηθσ για τθν Ενεργειακι Πολιτικι τθσ Ελλάδασ ςτο Πλαίςιο τθσ 

Ευρωπαϊκισ τρατθγικισ για τθν Ενζργεια και το Περιβάλλον, Ακινα, 27 Μαρτίου ,2015 
 IENE Regional Conference on “The Nuclear Option for SE Europe”, Βουκουρζςτι, ουμανία, 6 

Μαΐου,2015   
 Ανοικτό Φόρουμ για τθν Ζρευνα και Παραγωγι Τδρογονανκράκων ςτθν Ελλάδα και τθν 

Ανατολικι Μεςόγειο, Ακινα, 10 Ιουνίου,2015 
 Ζκκεςθ και  Συνζδριο “ Global Oil & Gas - Black Sea and Mediterranean ”, οργάνωςθ από  ΙΤΕ 

Group PLC και ROTA ΑΕ ,  ςε ςυνεργαςία με τον IENE, Ακινα,  23-24 Σεπτεμβρίου,2015 
 20ο Εκνικό Συνζδριο Ενζργειασ “Ενζργεια & Ανάπτυξθ 2015”, Ακινα, 11-12 Νοεμβρίου,2015 
 4ο  Ενεργειακό υμπόςιο Κφπρου, Λευκωςία, Κφπροσ, 7-8 Δεκεμβρίου 2015  
 
 
Λεπτομερή ςτοιχεία για τισ ανωτζρω εκδηλώςεισ ζχουν αναρτηθεί ςτον ιςτότοπο του ΙΕΝΕ, 
ενώ όλοι οι εταίροι και τα μζλη του ΙΕΝΕ ζχουν πρόςβαςη ςτισ εργαςίεσ και τα πρακτικά μζςω 
τησ περιοχήσ μελών του Ινςτιτοφτου. Για τισ περιςςότερεσ εκδηλώςεισ, τουλάχιςτον ςε ό,τι 
αφορά τα ςυνζδρια, ζχουν δημιουργηθεί ειδικά micro sites όπου ζχουν αναρτηθεί όλεσ οι 
εργαςίεσ και κείμενα που παρουςιάςθηκαν. Ο κατάλογοσ των micro sites ζχει ωσ εξήσ: 
 
 IΕΝΕ Regional Conference Energy Security and Gas Supply in SE Europe, Βιζννθ, 12 

Μαρτίου,2015  http://www.iene.gr/energy-sec-gas-supply-see2015/ 
 IENE Regional Conference on “The Nuclear Option for SE Europe”, Βουκουρζςτι, 

ουμανία, 6 Μαΐου,2015  http://www.iene.gr/nuclear-option-see2015/ 
 Ανοικτό Φόρουμ για τθν Ζρευνα και Παραγωγι Τδρογονανκράκων ςτθν Ελλάδα και τθν 

Ανατολικι Μεςόγειο, Ακινα, 10 Ιουνίου,2015 http://www.iene.gr/hc-exploration2015 
 20ο Εκνικό Συνζδριο Ενζργειασ “Ενζργεια & Ανάπτυξθ 2015”, Ακινα, 11-12 Νοεμβρίου,2015 

http://www.iene.gr/energy-development2015/ 
 

Επιπλζον ςτισ 4 Δεκεμβρίου 2015 οργανϊκθκε μία Απογευματινή Συνάντηςη με θζμα 
«Ενζργεια & Γεωπολιτική» ςτο Αμφικζατρο του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ και ςε 
ςυνεργαςία με το Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα ςτθν Ενζργεια-Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία 
του Ραν/μίου Ρειραιϊσ. Η Συνάντθςθ αυτι πραγματοποιικθκε ςε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ να 
ματαιωκεί θ 8θ Συνεδρία με κζμα «Γεωπολιτικι τθσ Ενζργειασ ςτθν ΝΑ Ευρϊπθ και Αςφάλεια 

http://www.iene.gr/energy-sec-gas-supply-see2015/
http://www.iene.gr/nuclear-option-see2015/
http://www.iene.gr/hc-exploration2015
http://www.iene.gr/energy-development2015/
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Ενεργειακοφ Εφοδιαςμοφ», λόγω ζλλειψθσ χρόνου ςτο Ετιςιο Συνζδριου του Ινςτιτοφτου 
«Ενζργεια & Ανάπτυξθ 2015». 
 
Στουσ Χορθγοφσ και Υποςτθρικτζσ των Συνεδρίων και Ημερίδων του ΙΕΝΕ για το 2015 
ςυμπεριλαμβάνονται οι εξισ εταιρείεσ: 
 
 Χορηγοί: ΔΕΡΑ, KG Law Firm, ΔΕΗ, ΕΛΡΕ 

 

 Υποςτηρικτζσ: Nuclearelectrica (Romania), ΤΕΝΑ Ενεργειακι, Energean Oil & Gas, 
Elpedison, Norton Rose Fulbright 

Θα πρζπει να αναφερκεί ότι πάγια επιδίωξθ του ΙΕΝΕ για τισ περιςςότερεσ εκδθλϊςεισ που 
πραγματοποίθςε ςτο εξωτερικό είναι θ ςυνδιοργάνωςθ τουσ με τοπικοφσ φορείσ. Αυτό 
διευκολφνει ςθμαντικά το οργανωτικό ςκζλοσ αλλά και προςφζρει τθν δυνατότθτα ςτο 
Ινςτιτοφτο μεγαλφτερθσ διείςδυςθσ ςτισ τοπικζσ επιςτθμονικζσ και επιχειρθματικζσ 
κοινότθτεσ. Με γνϊμονα τα ανωτζρω το ΙΕΝΕ ςυνεργάςκθκε φζτοσ με το Romania Energy 
Centre (ROEC) ςτθ ουμανία και τθν εταιρεία προβολισ και εκδόςεων FMW ςτθ Κφπρο (κ. 
Ιωςιφ Ιωςιφ). 

Στθ ςθμαντικι αυτι προςπάκεια κακοριςτικόσ ιτο ο ρόλοσ οριςμζνων ςτρατθγικϊν 
ςυνεργαςιϊν με άλλουσ οργανιςμοφσ , αλλά και θ ςυνδρομι των  associate members ςτισ  
διάφορεσ χϊρεσ τθσ περιοχισ που ςυνζβαλαν ουςιαςτικά ςτθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων  ενϊ 
είχαν αξιόλογθ ςυμμετοχι ςε μελζτεσ και εκδόςεισ με ελάχιςτο κόςτοσ για το ΙΕΝΕ.  

 

ΣΣ..  ΕΕππιιςςκκζζψψεειισσ,,  ςςυυννααννττιιςςεειισσ  κκααιι    ςςυυμμμμεεττοοχχζζσσ  ΙΙΕΕΝΝΕΕ  ςςεε  υυννζζδδρριιαα  κκααιι  ΕΕκκδδθθλλϊϊςςεειισσ  ςςττθθνν  

ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι      ςςττοο  εεξξωωττεερριικκόό  

 
Tο ΙΕΝΕ κατά τουσ μινεσ Ιανουάριοσ 2015 – Δεκζμβριοσ 2015 ςυμμετείχε με ςτελζχθ του ςε 
αρκετζσ διεκνείσ και τοπικζσ ςυναντιςεισ, ςυνζδρια και εκδθλϊςεισ, ωσ κάτωκι: 

 
(i) Συμμετοχή και Ομιλίεσ του κ. Γιάννθ Χατηθβαςιλειάδθ, Πρόεδρου του ΙΕΝΕ, ςε Συνζδρια 

ςτην Ελλάδα και το Εξωτερικό το 2015 
 

 Mare Forum Oil and Gas Europe 2015, Mediterranean Ultra Deep Water Exploration and 
Maritime Transportation of Energy, Ακινα, 4 Μαρτίου 
 

 Επενδφςεισ και Τποδομζσ για τθν Πράςινθ Ανάπτυξθ και τθν Καινοτομία, Ακινα 24-25 
Ιουνίου (Οργάνωςη A-Energy) 
 
 

 Athens Energy Forum 2015- Energy Security & Co-operation, Athens, March 11-12, 
organized by the International New York Times Newspaper 
 
 
O Ρρόεδροσ του ΙΕΝΕ ςυμμετζχοντασ ςε πάνελ με κζμα “Renewable Energy Sources: How 
Feasible is a low-carbon based economy?” μίλθςε για τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ 
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και τον ρόλο τουσ ςτθν παραγωγι θλεκτριςμοφ ςτθν Ελλάδα ενϊ υπογράμμιςε τισ 
προκλιςεισ που πρζπει να αντιμετωπιςκοφν.   
 
 

 7th IRON ORE & COAL SHIPPING SUMMIT 2015, trade – Markets – Shipping – 
Commodities – Investments –Finance – Sustainability, Athens 
 
 
 
 

 
(ii) Συμμετοχή και Ομιλίεσ κ. Κ.N. Σταμπολή, Εκτελεςτικοφ Δ/ντη ΙΕΝΕ, ςε Συνζδρια ςτην 

Ελλάδα και το Εξωτερικό το 2015 
 
 
 

 2nd Mare Forum Oil & Gas Europe 2015, Ακινα,  4 Μαρτίου 
 
Ραρουςίαςθ με κζμα “Oil and Gas Outlook for Greece and SE Europe  – A Geopolitical 
Perspective”.  
 

 14th Turkish International Oil & Gas Conference (TUROGE), Άγκυρα, Σουρκία, 18-19 
Μαρτίου 
 
Ραρουςίαςθ με κζμα “The Prospects for the Setting Up and Operation of Gas Trading 
Hubs in Greece and Turkey”.  Ο Εκτελεςτικόσ Διευκυντισ του Ινςτιτοφτου παρουςίαςε 
ςτοιχεία και ςυμπεράςματα από τθ μελζτθ του ΙΕΝΕ “The Outlook for a Natural Gas 
Trading Hub in SE Europe” ενϊ ταυτόχρονα ανζλυςε τουσ παράγοντεσ που ευνοοφν τθ 
δθμιουργία ενόσ Gas Trading Hub ςτθν Ελλάδα και τθν Τουρκία.  
 

 Ομιλία ςτο Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Επιμόρφωςθσ- Γ.Ε.Ε.Θ.Α., Ακινα, 26 Μαρτίου 
 
Ραρουςίαςθ με κζμα «Θ Διεκνισ Αγορά Πετρελαίου, Γεωπολιτικοί Παράγοντεσ και ο 
Ρόλοσ των Αποκεμάτων Τδρογονανκράκων τθσ Ανατολικισ Μεςογείου  με Ειδικι 
Αναφορά ςτθν Ζρευνα και Παραγωγι Τδρογονανκράκων ςτθν Ελλάδα». 
 

 International Chamber of Commerce (ICC) Environment and Energy Commission 
Meeting, Παρίςι, 30-31 Μαρτίου 
 
Ο Εκτελεςτικόσ Διευκυντισ του Ινςτιτοφτου ςυμμετείχε ςτθ ςυνάντθςθ του “Commission 
on Environment and Energy” που αποτελεί το επίςθμο ςυμβουλευτικό όργανο του ICC και 
καλφπτει τα περιςςότερα κζματα του ευρφτερου ενεργειακοφ τομζα και του 
περιβάλλοντοσ. Η ςυνάντθςθ επικεντρϊκθκε ςτο ςυνζδριο των UNFCCC-COP 21 που 
πραγματοποιικθκε τον Δεκζμβριο ςτο Ραρίςι και είχε ωσ ςτόχο τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ 
για τθν μείωςθ των εκπομπϊν αερίου. Συηθτικθκαν επίςθσ ο ρόλοσ τθσ ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ, θ διείςδυςθ των ΑΡΕ ςτον θλεκτριςμό, θ ανάγκθ διατιρθςθσ τθσ 
βιοποικιλότθτασ αλλά και οι πολιτικζσ ςχετικά με τθν Κλιματικι Αλλαγι.  
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 6th IICEC International Energy Forum, Κωνςταντινοφπολθ, 15 Μαΐου 

 
Ο Εκτελεςτικόσ Διευκυντισ του Ινςτιτοφτου, αποδεχόμενοσ πρόςκλθςθ του Dr. Fatih Birol, 
Executive Director του ΙΕΑ, ςυμμετείχε ςτο 6th IICEC International Energy Forum, το οποίο 
οργανϊκθκε από το Sabanci University, και αυτι τθ χρονιά είχε ωσ βαςικό κζμα “On the 
Road to Antalya G-20 Summit: Global Energy Security Today and Tomorrow”.  Οι 
προτεραιότθτεσ που πρζπει να οριςτοφν ςχετικά με τθν ενεργειακι αςφάλεια ςτθ 
επικείμενθ ςυνάντθςθ κορυφισ των G20 ςτθν Antalya και θ επζνδυςθ ςτθν ενεργειακι 
αποδοτικότθτα και τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ ιταν τα βαςικά κζματα τα οποία 
ςυηθτικθκαν ςτο Φόρουμ.  
 
 

 Επενδφςεισ και Τποδομζσ για τθν Πράςινθ Ανάπτυξθ και τθν Καινοτομία, Ακινα 24-25 
Ιουνίου (Οργάνωςη A-Energy) 
 
Ραρουςίαςθ με κζμα «Φυςικό Αζριο και Πετρζλαιο ωσ Απαραίτθτεσ υνιςτϊςεσ για τθν 
Οικονομικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδοσ». 
 

 Ομιλία ςτο  Post Graduate Energy Course, Πανεπιςτιμιο Sharif, Σεχεράνθ, 6 Οκτωβρίου 
 
Ομιλία με κζμα “Europe’s Energy Dilemma and the Role of Iran”.  
 

 8th Balkan Energy Forum, Βελιγράδι, ερβία, 20-21 Οκτωβρίου  
 
Ραρουςίαςθ με κζμα “The Critical Role of Gas Storage and LNG  in SE Europe’s Energy 
Market’’.  
 
 

 Διιμερο Αναπτυξιακό Φόρουμ «Φυςικό Αζριο και Ανάπτυξθ», Aκινα, 4-5 Νοεμβρίου 
(Οργάνωςη Α- Energy) 
 
Ραρουςίαςθ με κζμα “The Prospect for the Setting Up and Operation of a Gas Trading 
Hub in Greece”. 
 

 Energy Scenarios for South Eastern Europe, Βιζννθ, 15 Δεκεμβρίου (Oργάνωςη 
JRC/Energy Community Secretariat) 
 
Ραρουςίαςθ με κζμα “SE Europe Energy Outlook 2015-2016- Work in Progress, An Initial 
”.  Η ςυμμετοχι ςε αυτό το Workshop που διοργάνωςε από κοινοφ το European 
Commission JRC και το Energy Community Secretariat αποτζλεςε μία εξαιρετικι ευκαιρία 
να παρουςιαςτεί θ μελζτθ αναφοράσ του ΙΕΝΕ “SE Europe Energy Outlook 2015-2016” 
όπωσ και τα προκαταρκτικά τθσ ςυμπεράςματα ςε ζνα διεκνζσ κοινό. 
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ΗΗ..    υυμμμμεεττοοχχιι  ΙΙΕΕΝΝΕΕ  ςςεε  ΔΔθθμμόόςςιιεεσσ  ΔΔιιααββοουυλλεεφφςςεειισσ  

 
Το 2015 το ΙΕΝΕ ςυμμετείχε ςτισ κάτωκι Δθμόςιεσ Διαβουλεφςεισ: 
 
 Δθμόςια Διαβοφλευςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν «Στρατηγική τησ ΕΕ ςτο LNG 

και την Αποθήκευςη Φυςικοφ Αερίου», Οκτϊβριοσ 2015 
 

 Δθμόςια Διαβοφλευςθ του ΥΡΕΝ για τθν «Εθνική Στρατηγική για την Προςαρμογή ςτην 
Κλιματική Αλλαγή», Δεκζμβριοσ 2015 
 

Τα πλιρθ κείμενα με τισ κζςεισ του ΙΕΝΕ ςτο πλαίςιο των ανωτζρω διαβουλεφςεων ζχουν 
αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του ΙΕΝΕ. 
 
 
 
 

ΘΘ..  ΜΜζζλλθθ  ΙΙΕΕΝΝΕΕ  

 
Το 2015 το ΙΕΝΕ καλωςόριςε ζξι δυναμικζσ εταιρείεσ από τουσ χϊρουσ τθσ ενζργειασ, των 
μεταφορϊν, τθσ βιομθχανίασ και των νομικϊν υπθρεςιϊν από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό 
ωσ νζα εταιρικά μζλθ. Ρρόκειται για τθν Franco Compania Naviera SA ,ναυτιλιακι 
εταιρεία, τθν Famemoiss με ζδρα τθν Κφπρο που δραςτθριοποιείται ςτο ναυτιλιακό και 
βιομθχανικό τομζα, τθν δικθγορικι εταιρεία Tornaritis Law Firm, τθν EΛΙΝ ΒΙΟΚΑΤΙΜΑ, 
εταιρία που δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι βιοκαυςίμων, τθν Sunlight, που 
δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι και ανάπτυξθ μπαταριϊν και ςυςτιματα αποκικευςθσ 
ενζργειασ, και τθν ROTA SA, τον μεγαλφτερο εκκεςιακό φορζα ςτθ χϊρα μασ. 
 
H Franco Compania Naviera SA ιδρφκθκε το 1948 και δραςτθριοποιείται ςτθ μεταφορά 
φορτίων (dry bulk carriers), ενϊ προςφζρει υπθρεςίεσ commercial και technical management 
ςε ενδιαφερόμενουσ πελάτεσ ςτον τομζα τθσ ναυτιλίασ.  
 
Η Famemoiss με ζδρα τθν Λεμεςςό ςτθν Κφπρο αποτελεί μία κοινοπραξία τθσ Fameline 
Investments Ltd and Al Masaood Oil Industry Supplies & Services Company (MOISS). 
Δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ υπερπόντιασ ναυτιλίασ και των βιομθχανικϊν αγορϊν 
μζςω ενόσ δικτφου παραρτθμάτων, τοπικϊν αντιπροςϊπων και πωλθτϊν. Ο όμιλοσ Fameline 
απαςχολεί 130 άτομα ςτθν Κφπρο και διεκνϊσ και αποτελείται από πζντε εταιρείεσ:MIE 
Group Ltd, Kaeline Investments Ltd, OneMarine Group Ltd, Hatlapa Group and Oil & Gas 
Group. 
 
Η Tornaritis Law Firm, θγζτιδα νομικι εταιρεία, ζχει ωσ ζδρα τθν Κφπρο. Ραρζχει ςτουσ 
εγχϊριουσ αλλά και διεκνείσ πελάτεσ τθσ νομικζσ υπθρεςίεσ υψθλοφ επιπζδου ενϊ διακζτει 
μεγάλθ εμπειρία και ςυνίςταται για τθν ςυμβολι τθσ ςτο Doing Business Project on Cyprus  
από το International Finance Corporation of the World Bank Group. 
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Η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΤΙΜΑ λειτουργεί μια μονάδα παραγωγισ βιοντιηελ ςτθν 2θ ΒΙΡΕ Βόλου, με 
παραγωγικι δυνατότθτα 80,000 ΜΤ/ζτοσ.ϋΕχει τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά 
απόβλθτα ςαν πρϊτθ φλθ, (τθγανζλαια, ηωικά λίπθ), ενϊ το τελικό προϊόν είναι απεςταγμζνο 
βιοντιηελ, που υπερκαλφπτει τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και ζχει ςθμαντικά καλλίτερα 
ποιοτικά χαρακτθριςτικά από το κλαςικό βιοντιηελ. Επίςθσ ζχoντασ ςχεδόν μθδενικό 
αποτφπωμα, CO2, κατατάςςεται ςτθν κορυφι των βιοκαυςίμων όςον αφορά το 
περιβαλλοντικό όφελοσ.     
 
Η Sunlight SA.  με ζδρα τθν Ακινα, δραςτθριοποιείται διεκνϊσ προςφζροντασ 
ολοκλθρωμζνεσ ενεργειακζσ λφςεισ. Ειδικεφεται ςτθν ανάπτυξθ, παραγωγι και προϊκθςθ 
μπαταριϊν και ςυςτθμάτων αποκικευςθσ ενζργειασ.  Συγκαταλζγεται ςτουσ κορυφαίεσ 
εταιρείεσ παροχισ λφςεων για ςυςτιματα αποκικευςθσ ενζργειασ.  
 
Η ROTA SA, με ζδρα τθν Ακινα, είναι ο μεγαλφτεροσ εκκεςιακόσ φορζασ ςτθν Ελλάδα. 
Διοργανϊνει κλαδικζσ εκκζςεισ, εκκζςεισ κοινοφ, ςυνζδρια και εκδθλϊςεισ ικανοποιϊντασ τισ 
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ πλικουσ αγορϊν, με ποικιλία προϊόντων που περιλαμβάνει από είδθ 
ςπιτιοφ ζωσ και ςυςτιματα αλουμινίου. 
 
Μζχρι τισ 31/12/2015, μζλθ του ΙΕΝΕ  αρικμοφςαν εξιντα δφο (62) εταιρείεσ, 37 φυςικά 
πρόςωπα και 330 associates και τιμισ ζνεκεν. Συνολικά, τισ ενθμερϊςεισ του Ινςτιτοφτου 
λάμβαναν ςε τακτικι βάςθ περιςςότερα από 1,000  άτομα ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 

ΘΘ..  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

 
Η ςυνεχιηόμενθ για ζβδομθ χρονιά φφεςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία μετά από μία μικρι 
αναλαμπι το Β’ εξάμθνο του 2014, ςε ςυνδυαςμό με τθν ςτάςθ πλθρωμϊν, το κλείςιμο των 
τραπεηϊν και των capital controls το περαςμζνο καλοκαίρι είχαν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 
οικονομικι λειτουργία του ΙΕΝΕ. Ζτςι τα ςυνολικά ζςοδα για το 2015 αντί να αυξθκοφν ιςαν 
οριακά μειωμζνα (-0.1%) ςε ςχζςθ με το 2014, και διαμορφϊκθκαν ςτα 219.954,02€ ενϊ τα 
ζξοδα ςυγκρατικθκαν ςτα 154.453,93€ με το ΙΕΝΕ να εγγράφει ελάχιςτεσ ηθμιζσ. Πμωσ θ 
χριςθ του 2015 ςτο ςφνολο τθσ ιτο πλεοναςματικι κατά 65.501€, κζρδθ που όμωσ κάλυψαν 
κατά 95% τισ ηθμίεσ περαςμζνων ετϊν με τελικι μεταφερόμενθ ηθμία για το 2015 το ποςό 
των 2.661,44€. Ππωσ ιτο αναμενόμενο το πλεόναςμα ςτθ χριςθ του 2015 επθρζαςε κετικά 
τθν κακαρι κζςθ του ΙΕΝΕ ζτςι που ςιμερα αυτι εμφανίηεται ςαφϊσ βελτιωμζνθ ςε ςχζςθ 
με όλα τα προθγοφμενα χρόνια και πλζον είναι κετικι.  
 
Στον Πίνακα Ι παρουςιάηεται ο ιςολογιςμόσ του Ινςτιτοφτου για το 2015. 
 
Τόςο τα περιοριςμζνα ζςοδα, όςο και θ αρνθτικι κατάςταςθ τθσ οικονομίασ επζβαλαν μζτρα 
περαιτζρω ςυμπίεςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ του Ινςτιτοφτου (π.χ. περιοριςμόσ 
εξωτερικϊν ςυνεργατϊν και outsourcing, κατάργθςθ εντφπων εκδόςεων, προςωρινι μείωςθ 
αποδοχϊν προςωπικοφ). Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τον περιοριςμό δραςτθριοτιτων ιδιαίτερα 
ςτον τομζα του marketing κακότι υπιρχαν μειωμζνα κονδφλια διακζςιμα για ζξοδα κίνθςθσ 
και παράςταςθσ.  
 
Στον Πίνακα ΙΙ παρουςιάηονται τα ζξοδα για το 2015 ςυνολικά και ανά κατθγορία ενϊ ςτον 
Πίνακα ΙΙΙ που ακολουκεί εμφανίηονται τα βαςικά ζςοδα του Ινςτιτοφτου προιλκαν από 
ςυνδρομζσ (33,19%), από μελζτεσ (19,09%) και από χορθγίεσ εκδθλϊςεων (37,9%).  Εάν 
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παρατθριςουμε τθν διαμόρφωςθ των εςόδων τα τελευταία χρόνια, από το 2010 και μετά,  κα 
δοφμε ότι λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ τα ζςοδα του Ινςτιτοφτου υφίςταντο 
αναλογικά μία ςυνεχι μείωςθ. Ζτςι θ ςταςιμότθτα των εςόδων το διάςτθμα 2013-2015, όπωσ 
φαίνεται και ςτο Γράφθμα 1, παρά τισ ανϊμαλεσ ςυνκικεσ ςτθν αγορά, μασ κάνει να 
πιςτεφουμε ότι ίςωσ να ζχουμε φκάςει ςτο κάτω μζροσ τθσ καμπφλθσ και ότι  από δω και ςτο 
εξισ μποροφμε να προςβλζπουμε ςε μία ςταδιακι βελτίωςθ.  
 
Ριο αναλυτικά, θ κατάςταςθ των προθγοφμενων ετϊν από πλευράσ εςόδων παρουςιάηεται 
ςτα Γραφιματα πίτασ 2 – 5 απ’ όπου μποροφμε να αντλιςουμε κάποια χριςιμα 
ςυμπεράςματα. Τα ζςοδα από χορθγίεσ εκδθλϊςεων ςε ςχζςθ με το 2012, όπου ιςαν ςτο 
40,5%, παρουςιάηουν μια ςταδιακι πτϊςθ φτάνοντασ το 2015 ςτο 30,6%. Επιπρόςκετα, τα 
ζςοδα από Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα το 2011 λόγω GEOFAR είχαν ανζλκει ςτο 15% των 
εςόδων ενϊ το 2015 θ απουςία ςυμμετοχισ ςε ευρωπαϊκά ζργα ζχει μθδενίςει ςχεδόν αυτιν 
τθν πθγι εςόδων. Από τθν άλλθ όμωσ ζχουν παρουςιάςει μια αξιοπρόςεκτθ αφξθςθ τα 
ποςοςτά των εςόδων που προζρχονται από χορθγίεσ και ανακζςεισ μελετϊν φτάνοντασ το 
2015 ςτο 22% των εςόδων ςε ςχζςθ με το 2011 που ιταν μόλισ 8%. Τζλοσ, τα ζςοδα από τισ 
ανανεϊςεισ ςυνδρομϊν και τισ εγγραφζσ νζων μελϊν παρά τθν ςυνεχιηόμενθ οικονομικι 
κρίςθ και φφεςθ που επικρατεί ςτθν Ελλάδα, ςυνεχίηουν να αυξάνονται τα τελευταία 5 χρόνια 
φτάνοντασ το 2015 ςτο 33% των ςυνολικϊν εςόδων. Ωσ βαςικό ςυμπζραςμα από τα 
παραπάνω μπορεί να διατυπωκεί ότι θ κατάςταςθ των εςόδων το 2015 αντικατοπτρίηει ζνα 
πολφ πιο υγιζσ μίγμα ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια.  
 
Αναφερόμενοσ πάντωσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του Ινςτιτοφτου οφείλω να παρατθριςω 
ότι αυτι χειροτζρεψε απότομα ςτισ αρχζσ Ιουνίου 2015 κακϊσ θ χϊρα και οι επιχειριςεισ 
αντιμετωπίηουν ςοβαρό πρόβλθμα ρευςτότθτασ κάτι που κορυφϊκθκε με τθν επιβολι των 
capital controls, οπότε το ΙΕΝΕ βρζκθκε ςε εξαιρετικά δυςχερι οικονομικι κζςθ με άδεια 
ταμεία και υποχρεϊςεισ να τρζχουν. Για πρϊτθ φορά δε ςτθν ιςτορία του θ διοίκθςθ 
προςζτρεξε ςτουσ εταίρουσ αιτϊντασ τθν οικονομικι ςτιριξθ τουσ αφοφ αδυνατοφςε να 
αντλιςει χριματα από άλλεσ πθγζσ. Ρράγματι με πολφ κόπο και μετά από ςυνεχείσ εκκλιςεισ 
και επαφζσ τθσ διοίκθςθσ με τουσ εταίρουσ ςυγκεντρϊκθκε το ποςό των 14,000€ περίπου 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) μεταξφ τζλθ Ιουλίου και τζλθ Σεπτεμβρίου με αρχζσ 
Οκτωβρίου, πράγμα που επζτρεψε ςτοιχειωδϊσ τθν ςυνζχιςθ λειτουργίασ του Ινςτιτοφτου, με 
πολλζσ όμωσ υποχρεϊςεισ όπωσ ενοίκιο, εξωτερικοί ςυνεργάτεσ και μζροσ των αποδοχϊν των 
εργαηομζνων να παραμζνουν απλιρωτα για μεγάλο χρονικό διάςτθμα.  
 
Ραρά τισ ςυνζχεισ εκκλιςεισ μου, όπωσ και του προζδρου κ. Ι. Χατηθβαςιλειάδθ, για 
οικονομικι υποςτιριξθ δεν υπιρξε θ αναμενόμενθ ανταπόκριςθ από τουσ εταίρουσ. Από ζνα 
ςφνολο 24 εταίρων οι επτά μόνο (7) ςυνειςζφεραν οι ίδιοι χριματα είτε ωσ χορθγία/ειςφορά, 
ι ωσ αμοιβι ζναντι εργαςίασ είτε ωσ δάνειο, και πζντε, ςυμπεριλαμβανομζνου του Ρροζδρου 
Ι. Χατηθβαςιλειάδθ, εκδιλωςαν ζντονο ενδιαφζρον και κινθτοποιικθκαν εντατικά και 
ποικιλοτρόπωσ για τθν εξαςφάλιςθ οικονομικισ ςτιριξθσ. Οι υπόλοιποι 15 παρά τισ 
επανειλθμμζνεσ υπενκυμίςεισ από πλευράσ διοίκθςθσ μζςω γραπτϊν μθνυμάτων και 
εγκυκλίων δεν επικοινϊνθςαν μαηί μασ.  
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ΠΙΝΑΚΑ Ι: ΙΟΛΟΓΙΜΟ 2015 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ: ΕΣΘΙΑ ΕΞΟΔΑ ΙΕΝΕ (1/1/2015-31/12/2015) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Ποςοςτό % ΠΟΟ € 

ΠΑΡΟΧΕ ΣΡΙΣΩΝ 
Ενοίκια, Vodafon, courier, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΡ, ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΑ-ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ 
-ΣΥΝΤΗΗΣΗ 

13,95 21.546, 32 
 

ΑΜΟΙΒΕ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
ΜΙΣΘΟΙ-ΕΙΣΦΟΕΣ ΙΚΑ-ΕΣΩΤΕ. ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ 

41,00 63.326, 11 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΕΙΣΗΤΗΙΑ, ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ, 
ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ, ΕΞΟΔΑ WEBSITE, ΕΚΤΥΡΩΣΕΙΣ-
ΓΑΦΙΚΑ, ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΜΙΚΟΕΞΟΔΑ, ΓΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΛΟΓ. ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΡΗΕΣΙΩΝ, ΑΓΟΑ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟΥ 

45,05 69.851,50 
 

Κακαρι Αξία  154.453,93 

ΦΠΑ  11.647,34 

Γενικό φνολο  166.101,27 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ IΙI: ΕΣΘΙΑ ΕΟΔΑ ΙΕΝΕ (1/1/2015-31/12/2015) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Ποςοςτό % ΠΟΟ € 

ΑΡΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ- ΕΓΓΑΦΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΙΑ 13,97 30.744,02 

ΑΡΟ ΣΥΝΔΟΜΕΣ 33,20 73.010,00 

ΧΟΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΡΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 22,15 67.500,00 

ΧΟΗΓΙΕΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΙΑΚΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ 30,68 48.700,00 

Κακαρι Αξία  219.954,02 

ΦΠΑ  48.520,53 

Γενικό φνολο  268.474,55 

ΠΛΕΟΝΑΜΑ:             53896,82 

ΗΘΜΙΑ ΠΡΟΘΓΟΤΜΕΝΩΝ ΧΡΘΕΩΝ:     -68161,53 

ΗΘΜΙΑ:     14264,71
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Γράφθμα 1. Ζςοδα ΙΕΝΕ 2004-2015 

 

 
 
 

Γράφθμα 2. Κατανομι Εςόδων ανά κατθγορία για το 2011 
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Γράφθμα 3. Κατανομι Εςόδων ανά κατθγορία για το 2013 

 
 

 
 

Γράφθμα 4. Κατανομι Εςόδων ανά κατθγορία για το 2014 
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Γράφθμα 5. Κατανομι Εςόδων ανά κατθγορία για το 2015 

από χορθγίεσ 
για 

εκδθλϊςεισ-
εκδόςεισ, ςυν

εδριακζσ 
υπθρεςίεσ

30,68%

ςυνδρομζσ
33,2%

από 
ςυμμετοχζσ-
εγγραφζσ ςε 
ςυνζδρια, ςε

μινάρια
13,97%

από μελζτεσ 
22,15%

ΕΟΔΑ 2015

 
 
Ραρά τα περιοριςμζνα ζςοδα του ΙΕΝΕ για το 2015 το Ινςτιτοφτο κατάφερε να ςυνεχίςει με 
επάρκεια τισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτζσ του. Αυτό επετεφχκθ χάρθ ςε οριςμζνεσ 
εςωτερικζσ οικονομίεσ (π.χ. θ ςελιδοποίθςθ των θλεκτρονικϊν newsletters γίνεται πλζον in 
house, πλζον ορκολογικι διαχείριςθ διακεςίμων, ζγκαιρο και μακροπρόκεςμο 
προγραμματιςμό, εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ του 
Ινςτιτοφτου και προςφερόμενθσ ςθμαντικισ εκελοντικισ εργαςίασ από πολλοφσ εταίρουσ και 
ςυνεργάτεσ) αλλά και κάλυψθ ταξιδιωτικϊν εξόδων ςτελεχϊν του ΙΕΝΕ από τουσ 
προςκαλοφντεσ ςτο εξωτερικό, οργανιςμοφσ και εταιρείεσ.  
 
Να ςθμειϊςουμε ότι το ΙΕΝΕ οφτε το 2015 είχε τραπεηικό δανειςμό και ωσ εκ τοφτου δεν 
οφείλει χριματα ςε τράπεηεσ, ενϊ δεν χρθςιμοποιεί μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ για 
κάλυψθ των υποχρεϊςεϊν του. Θα πρζπει να τονιςκεί ότι παρά τισ εξαιρετικά δφςκολεσ 
ςυνκικεσ λειτουργίασ του το ΙΕΝΕ κακ’ όλο το 2015 υπιρξε απόλυτα ςυνεπζσ ωσ προσ τισ 
αςφαλιςτικζσ του υποχρεϊςεισ (ΙΚΑ) αλλά και προσ τισ φορολογικζσ αρχζσ (ΦΜΥ, ΦΡΑ, 
Ζκτακτθσ Ειςφορζσ κλπ.). Σε πολλζσ δε περιπτϊςεισ προκειμζνου να είναι ςυνεπζσ 
φορολογικά και αςφαλιςτικά κακυςτερεί πλθρωμζσ προσ προμθκευτζσ και εξωτερικοφσ 
ςυνεργάτεσ, ειςπράττοντασ τθν ζντονθ δυςφορία τουσ. Κακότι δε το ΙΕΝΕ ςυναλλάςςεται 
τακτικά με δθμόςιουσ φορείσ και οργανιςμοφσ είναι υποχρεωμζνο να διακζτει ανά πάςα 
ςτιγμι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 
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ΙΙ..  ΠΠΡΡΟΟΚΚΛΛΘΘΕΕΙΙ  

 
Ρζρα από το οικονομικό ηιτθμα και τθ διαρκι ανάγκθ εξεφρεςθσ χρθμάτων μζςω ςυνδρομϊν 
και χορθγιϊν το ΙΕΝΕ αντιμετωπίηει και άλλου είδουσ προκλιςεισ οι οποίεσ είναι εξίςου 
ςθμαντικζσ και ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 
 
(α) Ανάγκθ ιςχυροποίθςθσ και προβολισ του brand name κυρίωσ εκτόσ Ελλάδοσ, πράγμα που 
κα βοθκιςει ςτθν προςζλκυςθ νζων μελϊν. Για το λόγο αυτό υπάρχει ανάγκθ 
αναπροςαρμογισ τθσ εξωςτρεφοφσ ςτρατθγικισ του θ οποία άρχιςε να υλοποιείται από τθν 
περίοδο 2011-2012. 
 
(β) Αντιμετϊπιςθ ανταγωνιςμοφ από άλλουσ οργανιςμοφσ και πλατφόρμεσ πχ. Greek Energy 
Forum, Βιμα Διαλόγου ΝΑ Ευρϊπθσ κτλ. 
 
(γ) Αναδιοργάνωςθ των Επιςτθμονικϊν Επιτροπϊν του ΙΕΝΕ με ςτόχο τθ δθμιουργία 
discussion groups (που κα ςυνδζονται και κα εκπορεφονται από τισ επιτροπζσ) τα οποία κα 
μποροφν να πραγματοποιοφνται ςτισ διάφορεσ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ με τθ ςυμμετοχι 
τοπικϊν παραγόντων. Ππωσ φαίνεται και ςτο παρακάτω διάγραμμα, οι 5 Επιςτθμονικζσ 
Επιτροπζσ του ΙΕΝΕ μζςα από τθν δράςθ τουσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να προτείνουν τθν 
οργάνωςθ κλειςτϊν Discussion Groups με ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ τα οποία κα λαμβάνουν 
χϊρα ςτθν περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ με ςυμμετοχι μελϊν του ΙΕΝΕ και τοπικϊν 
εμπειρογνωμόνων με ςκοπό τον προβλθματιςμό, τθν ενδυνάμωςθ των ςχζςεων με ξζνουσ 
φορείσ αλλά και τθν ανάδειξθ ςυνεργαςιϊν     
 
 

Διάγραμμα 1. Πρόταςθ Αναδιάρκρωςθσ Επιςτθμονικϊν Επιτροπϊν ΙΕΝΕ και Δθμιουργία 
Discussion Group 

 


