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− Studies on issues of special interest relating to the purpose of the institute. 

− Conferences, workshops, lectures, book presentations, with the 
participation of distinguished speakers. These actions are carried out by the 
institute either independently or in co-organization with relevant institutes, 
institutions, and bodies.

− Participations – collaborations: Participation of the institute in national 
and international competitions. Participation in television and radio programs. 
Collaboration with state actors, the academic community and related private 
institutions

− Organization of seminars: A significant and successful activity is the 
institute's seminars, which are held by reputable speakers and could also be 
attended online. The seminars are addressed to students, professional 
associations and people interested in the topics at hand.

Activities: To fulfil its objectives, HEL.I.S.S. is involved in various activities 
such as:

Economic resources: The economic resources of HEL.I.S.S. come from the 
annual subscriptions of its members, from donations made by them or third 
parties, from any grants of private or public-law bodies and any form of 
revenue arising from the exploitation of its instruments, as well as from the 
pursuit of its activities (e.g. studies, seminars, research, international projects, 
etc.)

− Website, including a variety of informative material, articles, and files on 
international, European and international affairs.

− Publications: The institute publishes the quarterly magazine "Reflections", 
as well as a research publications series on issues of national interest, with the 
participation of appropriate members of the institute or with contribution from 
external partners.

The Hellenic Institute for Strategic Studies offers valuable insight to society 
through the voluntary and consistent contribution of its members, who aspire 
towards continuous exploitation of HEL.I.S.S. by the national decision-
making centers, and also towards steady and systematic information of the 
public opinion on the whole range of national issues.

− Library: The institute offers a rich lending library to its members.

− Internships: Our institute offers approved internships to a small number of 
students of Greek universities, whose studies are relevant to HEL.I.S.S.' 
activities.

The studies are either commissioned by public or private bodies or carried out 
within the interests of HEL.I.S.S.

− Research: Research is conducted by members or collaborating individuals 
and bodies and is accordingly promoted.



Σκοπός: Η αδέσμευτη και αξιόπιστη άρθρωση δημοσίου λόγου επί θεμάτων 
γεωπολιτικής (γεωστρατηγική, γεωοικονομία), επί εξωτερικών και 
εσωτερικών θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος καθώς και επί διεθνών θεμάτων, 
με έμφαση σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με σκοπό την 
συμβουλευτική συμβολή στην εκπλήρωση των εκάστοτε εθνικών 
συμφερόντων, καθώς και στην εκπλήρωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Οργάνωση  Η οργάνωση και λειτουργία του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., βασίζονται στο 
Καταστατικό και στον Κανονισμό Οργανώσεως Λειτουργίας (ΚΟΛ). Το 
ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.  διοικείται από   12μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η περαιτέρω 
λειτουργία του Ινστιτούτου υποστηρίζεται από  ad-hoc συγκροτούμενες 
ομάδες και επιτροπές.

Μέλη Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. απαρτίζεται από τα μέλη του, τα οποία είναι φυσικά 
πρόσωπα και ο αριθμός τους είναι απεριόριστος. Μέλη του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 
δυνατόν να καθίστανται ενήλικες Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, που 
ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και οι οποίοι συμπληρώνουν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του ΕΛΙΣΜΕ.

Το Ινστιτούτο δημιουργήθηκε από εν αποστρατεία ανώτατα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια διευρύνθηκε και με προσωπικότητες 
από άλλους χώρους, όπως τον Πανεπιστημιακό, Διπλωματικό, 
Επιχειρηματικό, Οικονομικό και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ), είναι ένα 
ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Iνστιτούτο στρατηγικών 
μελετών, αναλύσεων και έρευνας με έδρα  την  Αθήνα. Είναι φυσική συνέχεια 
της  Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών,  η οποία ιδρύθηκε το 1994 . 

Δράσεις: Προς επίτευξη των στόχων του το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. αναπτύσσει σειρά 
δράσεων, όπως ενδεικτικά οι ακόλουθες:   

Πόροι: Οι πόροι του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές των 
μελών, από τις δωρεές αυτών ή τρίτων, από τυχόν επιχορηγήσεις φορέων 
Ιδιωτικού ή και Δημοσίου Δικαίου και από κάθε μορφής έσοδα τα οποία 
προκύπτουν από την εκμετάλλευση των μέσων του, καθώς και από την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του (π.χ. μελέτες, σεμινάρια, έρευνα, διεθνή 
προγράμματα κ.λπ.).

- Διοργάνωση σεμιναρίων :  Σημαντική και  επιτυχημένη 
δραστηριότητα  είναι τα σεμινάρια του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., τα οποία 
παρέχονται από  έγκριτους ομιλητές με δυνατότητα εξ αποστάσεως 
παρακολούθησης και  απευθύνονται σε φοιτητές, επαγγελματικές 
ενώσεις και άτομα με ενδιαφέρον για τα εκάστοτε εξεταζόμενα  
θέματα.

- Συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, βιβλιοπαρουσιάσεις   με συμμετοχή 
ομιλητών υψηλού επιπέδου. Οι εν λόγω δράσεις πραγματοποιούνται 
είτε αυτόνομα από το Ινστιτούτο είτε σε συνδιοργάνωση με συναφή  

ινστιτούτα, ιδρύματα και φορείς.

- Συμμετοχές – Συνεργασίες : Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς 
διοργανώσεις.  Συμμετοχή σε εκπομπές τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών σταθμών. Συνεργασία με κρατικούς φορείς, με την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και με συναφή ιδιωτικά ιδρύματα. 

- Βιβλιοθήκη  Το Ινστιτούτο διαθέτει  πλούσια βιβλιοθήκη,  με 
δυνατότητα δανεισμού στα μέλη του.

- Πρακτική ΄Ασκηση  Το Ινστιτούτο μας προσφέρει εγκεκριμένη 
πρακτική άσκηση σε μικρό αριθμό φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ,  των οποίων 
οι σπουδές είναι συναφείς με τις ασχολίες του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών προσφέρει πολύτιμο έργο στα 
κοινά, μέσω της εθελοντικής και διαρκούς συνεισφοράς των μελών του, τα 
οποία  προσβλέπουν σε διαρκή αξιοποίηση του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. από τα εθνικά 
κέντρα λήψεως αποφάσεων, καθώς και σε συνεχή και συστηματική  
ενημέρωση της κοινής γνώμης, εφ' όλου του φάσματος των θεμάτων εθνικής   
εμβέλειας. 

-  Έρευνα: Πραγματοποιείται ερευνητικό έργο από μέλη ή και από 
συνεργαζόμενους ιδιώτες ή φορείς και προβάλλεται αναλόγως.

-  Ιστοσελίδα:  Τήρηση ιστοσελίδος με ποικίλη ενημερωτική ύλη,   

άρθρα και φακέλλους  για εθνικά, ευρωπαίκά και διεθνή θέματα.

-  Εκδόσεις: Το Ινστιτούτο εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό 

«Προβληματισμοί», καθώς και σειρά εκδόσεων επί θεμάτων εθνικού 

ενδιαφέροντος με την εκάστοτε συμμετοχή καταλλήλων μελών του ή 

και συνεισφορά εξωτερικών συνεργατών..

- Μελέτες:  Επί θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος, τα οποία σχετίζονται 
με τον σκοπό του ινστιτούτου. Οι μελέτες είτε ανατίθενται από 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς είτε πραγματοποιούνται στα πλαίσια 
των ενδιαφερόντων του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Structure: The structure and operation of HEL.I.S.S. are based on the statute 
and on the Regulations for Operation and Organization. The Institute is 
managed by a 15-member Board of Directors. The successful operation of the 
Institute shall be supported by ad-hoc groups and committees.

Members HEL.I.S.S. is composed of its members, who are natural persons 
and their number is unlimited. They are adult Greek citizens, regardless of 
gender, who are able to exercise their political rights and satisfy the conditions 
provided for by the statute of HEL.I.S.S.

Objectives The non-aligned and reliable expression of public discourse on 
geopolitical issues (geo-strategy, geo-economics), on foreign and domestic 
affairs of national interest and international affairs, with particular regard to 
issues of European interest, in line with the advisory contribution to the 
fulfillment of the relevant national interest objectives and the European 
integration.

The Institute was created by retired officials of the Armed Forces and then its 
range extended to include figures from other fields, such as academics, 
diplomats, entrepreneurs, economists and members of security forces.

The Hellenic Institute for Strategic Studies (HEL.I.S.S.) is an independent, 
non-profit institute for strategic studies, research, and analysis based in 
Athens, Greece. It is a natural sequel to the Greek Institute for Strategic 
Studies, which was founded in 1994.


