
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της HAEE σε σώμα 

Νέος πρόεδρος στη ΗΑΕΕ ο Δρ. Σπύρος Παπαευθυμίου 

Αθήνα, Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για 
την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στις 7.10.2019. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, καθήκοντα νέου προέδρου αναλαμβάνει ο Δρ. Σπύρος 
Παπαευθυμίου, ο οποίος και διαδέχεται τον Δρ. Κώστα Ανδριοσόπουλο ενώ αντιπρόεδρος αναλαμβάνει η 
Δρ. Κυριακή Κοσμίδου. 

Πιο αναλυτικά, το νέο Δ.Σ. αποτελείται από επτά άτομα και συγκροτείται από τους εξής: 

Πρόεδρος: Δρ. Σπύρος Παπαευθυμίου 
Αντιπρόεδρος: Δρ. Κυριακή Κοσμίδου 
Ταμίας: Δρ. Γεωργία Μακρίδου 
Γραμματέας: Φίλιππος Ιωαννίδης (υποψήφιος διδάκτωρ) 
Μέλος: Δρ. Αιμίλιος Γαλαριώτης 
Μέλος: Δρ. Μανώλης Σουλιώτης 
Μέλος: Δρ. Ευάγγελος Κυρίτσης 
 

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του νέου Δ.Σ. μπορείτε να τα βρείτε εδώ. 

 

Με αφορμή την εκλογή του νέου Δ.Σ. ο νέος πρόεδρος, Δρ. Σπύρος Παπαευθυμίου σημείωσε τα εξής: 
«Αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή η εκλογή στη θέση του Προέδρου της ΗΑΕΕ και συνάμα μεγάλη πρόκληση. 
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η ΗΑΕΕ κατάφερε να αναδειχθεί σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό φορέα στον 
ελληνικό τομέα ενέργειας, χάρη στην αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του Δρ. Ανδριοσόπουλου και όλων 
των μελών της ομάδας. Τα θέματα που αφορούν στην ενέργεια, την οικονομία και το περιβάλλον αποκτούν 
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και για το λόγο αυτό η ΗΑΕΕ οφείλει να εντείνει ακόμη περισσότερο την 
παρουσία της με την παραγωγή νέας γνώσης, με στοχευμένες προτάσεις πολιτικής δράσης αλλά και 
συμβουλευτικού περιεχομένου υποδείξεις προς τους φορείς της αγοράς ενέργειας. Από την πλευρά μου, 
θέλω να διαβεβαιώσω τα μέλη μας καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ότι θα φροντίσω με όλες μου 



τις δυνάμεις η ΗΑΕΕ να συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά να υλοποιεί την αποστολή της που είναι η ανάδειξη 
των κρίσιμων ζητημάτων του κλάδου της ενέργειας στη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή και η ενίσχυση 
του παραγωγικού διαλόγου γύρω από αυτά τα ζητήματα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την 
προηγούμενη διοίκηση και τον Κώστα για το έργο τους και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα του 
καθήκοντα.» 

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρόεδρος, Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος δήλωσε τα εξής: «Πρωτίστως 
θα ήθελα να συγχαρώ τον Δρ. Σπύρο Παπαευθυμίου και όλα τα μέλη του νέου Δ.Σ. για την εκλογή τους. 
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος να παραδίδω το τιμόνι της ΗΑΕΕ σε ανθρώπους με τους οποίους έχω 
συνεργαστεί στενά και ταυτόχρονα εκτιμώ πολύ.  Γνωρίζω την αγάπη τους και την αφοσίωσή τους και είμαι 
βέβαιος ότι θα πράξουν τα δέοντα ώστε η ΗΑΕΕ να παραμείνει ένα αξιόπιστο και ανεξάρτητο think tank, να 
παράγει πρωτοποριακή σκέψη και να προσδίδει προστιθέμενη αξία στα μέλη της. Τέλος, ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στην ομάδα που εργάζεται καθημερινά για τη ΗΑΕΕ, καθώς μαζί καταφέραμε να 
δημιουργήσουμε έναν οργανισμό - πρότυπο για τα ελληνικά ενεργειακά δεδομένα με δράση αντάξια ενός 
think tank διεθνούς εμβέλειας και αναγνώρισης. Είμαι βέβαιος ότι το μέλλον της Ελληνικής Δεξαμενής 
Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία θα είναι λαμπρό». 

 

 
PRESS RELEASE 

 

The new Board of Directors of HAEE was formed in a body 

Dr. Spyros Papaefthimiou is the new President of HAEE 

Athens, Tuesday, October 15, 2019 - The new Board of Directors of the Hellenic Association for Energy 
Economics (HAEE) was formed following the deliberations that took place on 7.10.2019. 

According to the results of the vote, Dr. Spyros Papaefthimiou succeeds Dr. Kostas Andriosopoulos in the 
Presidency and Dr. Kyriaki Kosmidou is the new Vice President.  

More specifically, the new Board of Directors consists of seven seats and is comprised of the following: 

President: Dr. Spyros Papaefthimiou 

Vice President: Dr. Kyriaki Kosmidou 

Treasurer: Dr. Georgia Makridou 

Secretary: Philipos Ioannidis (PhD candidate) 

Member: Dr. Emilios Galariotis 

Member: Dr. Manolis Souliotis 

Member: Dr. Evangelos Kyritsis 

 



Details regarding the CVs the of the new board members can be found here. 

 

On the occasion of the election of the new BoD the new President Dr. Spyros Papaefthimiou noted: "It is a 
great honor for me to be elected President of HAEE and at the same time a great challenge. For the past four 
years, HAEE has succeeded in becoming a particularly important player in the Greek energy sector, thanks to 
the dedication and hard work of the former president, Dr. Andriosopoulos and all the team members. Energy, 
economy and environment issues are becoming increasingly important, which is why HAEE has to step up its 
presence by producing new knowledge, with targeted policy proposals and advice to energy market players. 
For my part, I wish to assure our members as well as all interested parties that I will work to the best of my 
ability to ensure that the HAEE continues to carry out its mission, which is to raise the critical issues of the 
energy sector within our country and the wider region and enhance productive dialogue around these issues. 
Finally, I would like to thank the previous administration and Kostas for their work and wish him success in 
his new duties. " 

Former President, Dr. Costas Andriosopoulos stated: “First of all I would like to congratulate Dr. Spyros 
Papaefthimiou and all members of the new Board of Directors for their election. I am very happy to hand 
over the wheel of HAEE to people with whom I have worked closely and at the same time I appreciate greatly. 
I am aware of their love and dedication and I am convinced that they will do their best to ensure that HAEE 
continues to be a credible and independent think tank that generates innovative thinking and adds value to 
its members. Finally, I wish to extend a big thank you to the team that works daily for the HAEE, since together 
we managed to establish a model organization for the Greek energy industry with activity worthy of an 
international think tank and recognition. I am confident that the future of the Greek Reservoir for Energy 
Economics will be bright." 

 

 

Λίγα λόγια για την ΗΑΕΕ 

Η ΗΑΕΕ (Hellenic Association for Energy Economics) είναι μια Δεξαμενή Σκέψης (Think Tank), η ελληνική θυγατρική 
της Διεθνούς Ένωσης για την Ενεργειακή Οικονομία (IAEE – International Association for Energy Economics).  
Από την ίδρυσή της το 2015, η HAEE αποτελεί έναν μη-κερδοσκοπικό, ερευνητικό και επαγγελματικό οργανισμό που 
λειτουργεί ως διεπιστημονικό φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων στον τομέα 
της ενέργειας. Λειτουργεί ως ανεξάρτητο σωματείο προσφέροντας συμβουλευτική καθοδήγηση σε εθνικούς και 
διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους παρέχει γνώση σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια, την οικονομία, τη 
χάραξη πολιτικής και τη θεωρία. Μέσα από συναντήσεις, συνέργιες και κοινές πρωτοβουλίες, η HAEE παρέχει επίσης 
ένα μέσο επαγγελματικής επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των μελών της και των αρχών που καθορίζουν 
την ελληνική ενεργειακή πολιτική.  
Οι δραστηριότητες της HAEE περιλαμβάνουν:  

● διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ειδικών που ενδιαφέρονται για δικτύωση 
● διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 
● προώθηση πρωτοβουλιών κατάρτισης στον ενεργειακό και οικονομικό τομέα 
● παροχή γνώσης μέσω ερευνών, μελετών και άλλες συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη της 
● διασύνδεση της αγοράς με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα Πανεπιστήμια 

Η HAEE υποστηρίζεται οικονομικά από τις συνδρομές των μελών της, τις χορηγίες για την υποστήριξη ερευνητικών 
δραστηριοτήτων εταιρειών και φορέων που εμπλέκονται στον ενεργειακό τομέα, τις αμοιβές για συμμετοχή στα 
συνέδρια που διοργανώνει και από διάφορες άλλες πρωτοβουλίες. 
 
 
A few words about the HAEE 



 
The Hellenic Association for Energy Economics (HAEE) is a Think Tank, the Greek subsidiary of the International 
Association for Energy Economics (IAEE). 
Since its establishment in 2015, HAEE is a non-profit, research and professional organization that operates as an 
interdisciplinary forum for the exchange of ideas and experiences among energy experts. It operates as an independent 
association offering advisory guidance to national and international organizations, providing them with knowledge on 
issues related to energy, economics, policy making and theory. Through meetings, synergies and joint initiatives, HAEE 
also provides a means of professional communication and exchange of ideas between its members and the authorities 
that determine Greek energy policy. 
HAEE's activities include: 

• Organizing meetings between experts and experts interested in networking 
• Organizing conferences and seminars at both national and international level 
• Promotion of training initiatives in the energy and financial sectors 
• Providing knowledge through research, studies and other advisory services to its members 
• Interconnecting the market with the academic community and universities 

HAEE is financially supported by its members' contributions, grants to support research activities of companies and 
entities involved in the energy sector, conference participation fees and various other initiatives. 
 
 
 

 
 
 


