Διοργάνωση Διήμερης Εθνικής Σελικής Εκδήλωσης
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος
Intelligent Energy Europe
με τίτλο:

«Ενισχύοντας το ύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι
συμμετέχοντες - Καλύτερα χέδια Δράσης στην Ευρώπη
(Adding to SEAP-more participants, more content across
Europe-SEAP-PLUS)»

Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014

Ίδρυμα Ευγενίδου
Λ. υγγρού 387 - 175 64 Παλ. Υάληρο

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ

Σν ΣΕΕ, ζπκκεηέρεη σο πληνληζηήο Εηαίξνο ζην έξγν κε ηίηιν "Ενιζτύονηας ηο ύμθφνο
ηφν Δεμάρτφν: Περιζζζόηεροι ζσμμεηέτονηες -Καλύηερα τέδια Δράζες ζηεν
Εσρώπε " κε ην αγγιηθό αθξσλύκην SEAP-PLUS .
Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Επξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Intelligent Energy Europe θαη
ππνζηεξίδεη ην ύμθφνο ηφν Δεμάρτφν, ηελ θπξηόηεξε Επξσπατθή θίλεζε ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, νη νπνίεο δεζκεύνληαη εζεινληηθά λα απμήζνπλ
ηελ ελεξγεηαθή ηνπο απόδνζε ζηηο πεξηνρέο ηνπο, αιιά θαη λα πεηύρνπλ θαη λα ππεξβνύλ ην
ζηόρν ηεο ΕΕ γηα κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 θαηά 20% έσο ην 2020, θαηαξηίδνληαο θαη
εθαξκόδνληαο ζηε ζπλέρεηα ρέδηα Δξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Ελέξγεηα.(ΔΑΕ)
Ελδεηθηηθά κέηξα ησλ ΔΑΕ πεξηιακβάλνπλ παξεκβάζεηο ζε Δημοτικά Κτίρια , ζην Δημοτικό
Φωτισμό ( Αληηθαηάζηαζε ππαξρόλησλ ιακπηήξσλ κε απνδνηηθόηεξνπο λέαο ηερλνινγίαο)
ζηηο Μεταυορές κλπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Εθδειώζεσλ ζα παξνπζηαζηνύλ ηα κέρξη ηόηε απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ,
θαη κεηαμύ άιισλ ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο Δήκνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν λα
παξνπζηάζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ρεδίνπ Δξάζεο γηα ηελ
Αεηθόξν Ελέξγεηα (ΔΑΕ) πνπ εθπόλεζαλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΣΕΕ.
ηελ Εθδήισζε απηή αλακέλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη Τπνπξγείσλ, Δεκνηηθώλ θαη
Πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ, Ελεξγεηαθνί θνξείο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο γηα
πξντόληα λέσλ ηερλνινγηώλ βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΨΕΨΝ

Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014

10:00 – 17:30

Σεχνική Έκθεση (Περιστύλιο 1ου ορόφου)

10:00 – 11:30

Ενότητα 1η
Εισηγήσεις -Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του έργου
SEAP-PLUS- Ευρωπαϊκός χεδιασμός
(Αίθουσα Διαλέξεων, 1ος όροφος)
Διάλειμμα καφέ (ευκρινής αναφορά για τη χορηγία

11:30-12:00

στο πρόγραμμα)
12:00-14:00
14:00-15:00

Εισηγήσεις -Παρουσιάσεις
Παράθεση γεύματος (ευκρινής αναφορά για τη
χορηγία στο πρόγραμμα)

15:00-17:00

17:00-17:30
17:30

τρογγυλό Σραπέζι με τη συμμετοχή ενεργειακών
φορέων, Δήμων και άλλων Δημόσιων φορέωνΠαρουσίαση του Έργου Data4Action
Μνημόνια υνεργασίας με Ενεργειακούς φορείς
Ενότητα 2η
Προβολή ταινίας στο Πλανητάριο με θέμα
«Σο Περιβάλλον και Εγώ»
Προβολή διαφημιστικού σποτ Φορηγού διάρκειας 5’-7’

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

10:00 – 17:00

Σεχνική έκθεση (Περιστύλιο 1ου ορόφου)

10:00 – 12:30

Ενότητα 3η
Εισηγήσεις - Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του έργου
SEAP-PLUS - Φρηματοδότηση, Μελλοντικές
προοπτικές (Αίθουσα Διαλέξεων, 1ος όροφος)

12:30-12:50

Διάλειμμα καφέ (ευκρινής αναφορά για τη χορηγία
στο πρόγραμμα)

12:50-13:50

Εισηγήσεις – Παρουσιάσεις – Νέες Σεχνολογίες
Βιώσιμης Ενέργειας

13:50

Διάλειμμα καφέ (ευκρινής αναφορά για τη χορηγία
στο πρόγραμμα)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΗΓΙΨΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΨΝ

Φρυσός

(έφς δύο τορεγοί)
 1ε Πξνηεξαηόηεηα ζηελ επηινγή ηνπ ρώξνπ πεξηπηέξνπ.
 Πξνβνιή διαθεμιζηικού ζποη (5’-7’ απζηεξά – ζε πεξίπησζε 2νπ ρνξεγνύ ν ρξόλνο
Φορηγός
κνηξάδεηαη ζην ήκηζπ) πξηλ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Σν Πεξηβάιινλ θη εγώ» ζην
4.000,00€
Ίδξπκα Επγελίδνπ θαη αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηνπ ρνξεγνύ κε ηελ έλδεημε
«εσγενική τορεγία», ζηηο πξνζθιήζεηο.
 Παξαρώξεζε ρώξνπ θαη θόζηνο θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ
 Καηαρώξεζε ηεο επφνσμίας και ηοσ λογόησποσ ηνπ ρνξεγνύ ζην banner ηνπ
πλεδξίνπ κε μεγάλα γξάκκαηα.
 Καηαρώξηζε ηεο επφνσμίας και ηοσ λογόησποσ ηνπ ρνξεγνύ ζην νπηζζόθπιιν ηνπ
προγράμμαηος ηεο εθδήισζεο.
 Link ηνπ ρνξεγνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΕΕ πνπ αθνξά ηελ εθδήισζε.
 25 εηζηηήξηα γηα ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «ην Πεξηβάιινλ θη εγώ».
(έφς δύο τορεγοί)
Αργυρός
 2ε Πξνηεξαηόηεηα ζηελ επηινγή ηνπ ρώξνπ πεξηπηέξνπ.
Αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηνπ ρνξεγνύ κε ηελ έλδεημε «εσγενική τορεγία», ζην
Φορηγός 
Πξόγξακκα γηα ηελ παξάζεζε όξζηνπ γεύμαηος ζηνπο πκκεηέρνληεο ηεο 1εο εκέξαο.
3.000,00€
 Παξαρώξεζε ρώξνπ θαη θόζηνο θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ
 Πξνκήζεηα θαη εθηύπσζε δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ
 Καηαρώξεζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ ινγόηππνπ ηνπ ρνξεγνύ ζην banner ηνπ
πλεδξίνπ κε μεζαία γξάκκαηα.
 Καηαρώξηζε ηεο επφνσμίας και ηοσ λογόησποσ ηνπ ρνξεγνύ ζην νπηζζόθπιιν ηνπ
προγράμμαηος ηεο εθδήισζεο.
 Link ηνπ ρνξεγνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΕΕ πνπ αθνξά ηελ εθδήισζε.
 15 εηζηηήξηα γηα ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «ην Πεξηβάιινλ θη εγώ».
(έφς ηρεις τορεγοί)
Φάλκινος
 3ε Πξνηεξαηόηεηα ζηελ επηινγή ηνπ ρώξνπ πεξηπηέξνπ.
 Αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηνπ ρνξεγνύ κε ηελ έλδεημε «εσγενική τορεγία» ζηηο
Φορηγός
αλαθνξέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δηάιεηκκα θαθέ»
2.500,00€
 Παξαρώξεζε ρώξνπ θαη θόζηνο θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ
 Πξνκήζεηα θαη εθηύπσζε δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ
 Καηαρώξεζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ ινγόηππνπ ηνπ ρνξεγνύ ζην banner ηνπ
πλεδξίνπ κε μικρά γξάκκαηα.
 Καηαρώξηζε ηεο επφνσμίας και ηοσ λογόησποσ ηνπ ρνξεγνύ ζην νπηζζόθπιιν ηνπ
προγράμμαηος ηεο εθδήισζεο.
 Link ηνπ ρνξεγνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΕΕ πνπ αθνξά ηελ εθδήισζε.
 10 εηζηηήξηα γηα ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «ην Πεξηβάιινλ θη εγώ».
 Παξαρώξεζε ρώξνπ θαη θόζηνο θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ
Φορηγός
500,00€

Διεσκρινίδεηαι επίζες όηι επί ίζοσ ύυοσς τορεγίας ε προηεραιόηεηα επιλογής
περιπηέροσ και ε ζειρά αναγραθής ηες επφνσμίας είναι ζσνάρηεζε ηες
εμερομενίας καηαβολής ηες τορεγίας.
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ

Πεξίπηεξν εκβαδνύ 6 ηεηξαγσληθώλ ην θαζέλα,
δνκήο αινπκηλίνπ θαη πιήξσζε κε παλό
κειακίλεο ρξώκαηνο γθξη, ηειηθνύ ύςνπο 2,5 κ.,
κε κεηώπε γηα αλάξηεζε επηγξαθώλ, νπνία
κπαίλεη ςεθηαθή επηγξαθή ζε pvc δηαζηάζεσλ
1,20Υ0,25κ κε ηελ επσλπκία ηνπ εθζέηε,
επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ ηνπ πεξηπηέξνπ κε
κνθέηα ζε γθξη ρξώκα, ηελ ηνπνζέηεζε επαξθνύο
θσηηζκνύ θαη εμνπιηζκνύ (έλα ηξαπέδη κήθνπο
1,20 θαη ηξία θαζίζκαηα γθξη κε πνιπεζηεξηθό
ζθειεηό.)

ΚΑΣΟΧΗ ΦΨΡΟΤ

Ημέρες & ώρες Λειτουργίας της Έκθεσης

Σετάρτη 11/6/2014 : ΣΗΙΜΟ ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΦΨΡΟΤ
Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ πιηθνύ από ηηο εηαηξίεο 14:00 – 17:00
Πέμπτη 12/6/2014
Λεηηνπξγία Έθζεζεο 10:00 – 17:30
Παρασκευή 13/6/2014
Λεηηνπξγία Έθζεζεο 10:00 – 17:00
17:00 ΚΛΕΙΙΜΟ ΕΚΘΕΗ- ΑΠΟΞΗΛΨΗ ΠΕΡΙΠΣΕΡΨΝ
Η κεηαθνξά ηνπ πιηθνύ ησλ πεξηπηέξσλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 20.00

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ

Σν πνζό ρνξεγίαο θαη/ή ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε κπνξεί λα θαηαηεζεί :
-ζην ινγαξηαζκό ηνπ ΣΕΕ ζηελ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑ, Παλεπηζηεκίνπ 21, 10250 Αζήλα :
ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑ - Αξ. ινγαξηαζκνύ 26834/2 IBAN GR1701000240000000000268342
-ζην Σακείν ηνπ ΣΕΕ , Νίθεο 4 Αζήλα 10562, 1νο όξνθνο κε ηελ έλδεημε «τορεγία για SEAP-PLUS»
αο παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε θαη επηζηξέςηε ην Έληππν πκκεηνρήο & ην Αληίγξαθν Πιεξσκήο ζην
ΣΕΥΝΘΚΟ ΕΠΘΜΕΛΗΣΗΡΘΟ ΕΛΛΑΔΑ, Δ/λζε Θεκάησλ Επξσπατθήο Έλσζεο θαη Δηεζλώλ ρέζεσλ κε
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηελ δηεύζπλζε: greok@central.tee.gr ή κε FAX ζην 210-3291614
Τπεύζπλεο Επηθνηλσλίαο : Ν.Κνληνγηάλλε (210-3291351) Α. ώθνπ (210-329160809

ΕΝΣΤΠΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ
Επωνυμία: …………………………………………………………………………………………………………….
Διεύθυνση : …………………………………………………………. Πόλη : …………………………………..
ΑΥΜ: ……………………….....

ΔΟΤ : ……………………………… Σηλέφωνο: …………………………..

Fax: ……………………………………

Ε-mail: ……………………………………………………..

Τπεύθυνος Επικοινωνίας: ……………………………………………………………………………
Σηλέφωνο: ………………………………. Ε-mail: ……………………………………………………..

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΗΓΙΑ ΕΚΔΗΛΨΕΨΝ *
Φρυσός Φορηγός 4.000,00€

Αργυρός Φορηγός 3.000,00€
Φάλκινος Φορηγός 2.500,00€

*ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΑΠΟΣΕΙΛΑΣΕ ΣΟ ΛΟΓΟΣΤΠΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Α

Φορηγός

500,00€

ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΛΗΡΨΜΗ

υνολικό ποσό ……………… €

Για την Εταιρία

Με κατάθεση στην Σράπεζα της
Ελλάδας (επισυνάπτεται)

…………………………………………..
Ονοματεπώνυμο

Με Γραμμάτιο Είσπραξης ΣΕΕ
(επισυνάπτεται)

Τπογραφή & φραγίδα Εταιρίας

