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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥ 
 

στο Συνέδριο 
 

‘Πράσινη Μετάβαση & Κυκλική Οικονομία 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση’ 

 

Το Επιστημονικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης”, τη Forum Training & Consulting, το Δήμο Παλαιού 

Φαλήρου & την Attica Green Expo.  

 Έναρξη του Επιστημονικού Συνεδρίου: Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 
 Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις: Πέμπτη 25 Μαΐου – Σάββατο 27 Μαΐου 2023 
 Ολομέλεια & Θεματικά Εργαστήρια Επιστημονικού Συνεδρίου:  

Παρασκευή 26 Μαΐου & Σάββατο 27 Μαΐου 2023 
 

Όλες οι επιστημονικές εκδηλώσεις θα υλοποιηθούν στο Συνεδριακό Χώρο, στο Κλειστό 
Ολυμπιακό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do). 

Το Συνέδριο αποτελεί και την 4η Συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας 
Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ – Δίκτυο Ξενοφών από τους 332 Δήμους της χώρας. 

Κύριο ζητούμενο της εποχής μας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι διαδικασίες για Πράσινη 
Μετάβαση & Κυκλική Οικονομία. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Πολιτικών για Διοίκηση & Οικονομική Διαχείριση με περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, περιβαλλοντικές δεξιότητες, πράσινες προμήθειες, μείωση ρύπων, βιώσιμη αστική 
κινητικότητα, ηλεκτροκίνηση, ολική διαχείριση στερεών αποβλήτων και μείωση ταφής 
απορριμμάτων, με περιβαλλοντική ευθύνη και δεσμεύσεις. 

Τα κρίσιμα χρονικά ορόσημα της ερχόμενης περιόδου είναι: η ολοκλήρωση της χρηματοδοτικής 

περιόδου 2014-2020, η έναρξη της νέας χρηματοδοτικής περιόδου 2021-2027 και η 

αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 

‘Ελλάδα 2.0’, που αναδεικνύονται ως κρίσιμες ευκαιρίες & προκλήσεις για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. 
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Με τη συμπλήρωση 40 μηνών αιρετής διοίκησης (από το Σεπτέμβριο του 2019), οι δημοτικές 

αρχές που αναδείχθηκαν το 2019 οφείλουν να είναι οικείες με τις περιβαλλοντικές πολιτικές και 

προτεραιότητες που διαμορφώνονται σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τις χρηματοπιστωτικές 

δυνατότητες που διανοίγονται, αλλά και τις χρηματοδοτικές πηγές, που είναι στη διάθεσή τους. 

Στην κατεύθυνση αυτή, οι δημοτικές αρχές και οι υπηρεσίες τους, θα πρέπει να 

ενσωματώσουν το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για μετάβαση σε πράσινη & κυκλική οικονομία, για 

αξιοποίηση δυνατοτήτων ψηφιακού μετασχηματισμού και για διαρκή επένδυση στις δεξιότητες 

του ανθρώπινου δυναμικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τα ανωτέρω θέματα, παράλληλα με την εισαγωγή καινοτομίας και την αξιοποίηση 

υφιστάμενων καλών πρακτικών, που ήδη λειτουργούν σε διοικητικές, οικονομικές και άλλες 

υπηρεσίες δήμων είναι αναμενόμενο να αποτελέσουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των 

προσυνεδριακών εκδηλώσεων και των ομιλιών του Επιστημονικού Συνεδρίου. Στις Θεματικές 

Συνεδρίες και στα Θεματικά Εργαστήρια του, θα αντιμετωπιστούν και άλλα θέματα που 

απασχολούν τις περιβαλλοντικές πολιτικές σε συνδυασμό με την οικονομική & διαχειριστική 

καθημερινότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στο Συνέδριο συμμετέχουν ως Ομιλητές και Συντονιστές περισσότεροι από 350 Αιρετοί και 

Τεχνοκράτες (Δήμαρχοι, Γενικοί Γραμματείς Δήμων, Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών, 

Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες 

ΟΤΑ), υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθώς και στελέχη Υπουργείων 

με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ, ενώ αναμένεται να συμμετέχουν περισσότεροι από 5.000 

Σύνεδροι. 

Παράλληλα με το Επιστημονικό Συνέδριο, ο Φορέας διοργάνωσης εκθέσεων Attica Green Expo, 

που ειδικεύεται στον Τομέα της Πράσινης Μετάβασης, θα διοργανώσει το μεγαλύτερο Eco Meet 

της χώρας και θα επιδιώξει να φέρει σε επικοινωνία τους πολίτες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα 

Συστήματα Ανακύκλωσης & τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό, ώστε να 

μετατραπεί σε συνδετικό κρίκο ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ τους. 

Στους χώρους της έκθεσης και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Επιστημονικού Συνεδρίου, 

αναμένεται η επίσκεψη περίπου 10.000 μαθητών από τους συμμετέχοντες δήμους, οι οποίοι θα 

λάβουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Μεγάλη 

αναμένεται να είναι και η προσέλευση πολιτών όλων των ηλικιών, καθώς η θεματική της έκθεσης 

είναι τέτοια, που μας αφορά όλους ανεξαιρέτως. 

 

Αναγνωρίζοντας την ποιότητα της ενημέρωσης & της έγκυρης πληροφορίας που 

εγγυημένα παρέχεται από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’, καθώς και την αναγκαιότητα για διαρκή επένδυση στην 

επιμόρφωση και εκπαίδευση των αιρετών και των υπηρεσιακών στελεχών που 

παρέχεται από τη Forum Training & Consulting, την κομβική συμμετοχή του Δήμου 

Παλαιού Φαλήρου ως πρότυπου φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Attica Green 

Expo, που διασφαλίζει με ποιότητα τη διοργάνωση της Έκθεσης και της διοργάνωσης 

του μεγαλύτερου Eco Meet στη χώρα, θα αποτελούσε μεγάλη τιμή για τους 

διοργανωτές, να αποδεχθείτε την πρόσκληση για συμμετοχή στο Επιστημονικό Συνέδριο 

μας, ως Χορηγός & Υποστηρικτής. 
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Τομείς Έκθεσης 

Οι Εκθέτες – Χορηγοί, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

 Δημόσιοι Φορείς 
 Πράσινη Ενέργει 

 Smart Cities 

 Συστήματα Ανακύκλωσης 

 Πράσινες Μεταφορές & Βιώσιμη Κινητικότητα 

 Ιδιωτικές Εταιρείες 

 

Οφέλη από τη Συμμετοχή ως Χορηγού & Υποστηρικτή 

 Στοχευμένη Προβολή Προϊόντων & Υπηρεσιών στους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 Αναγνώριση της Θέσης του Φορέα ως Leader στον Κλάδο 

 Ενίσχυση της Εταιρικής Ταυτότητας του Φορέα σε ένα Κοινό με Ιδιαίτερες Απαιτήσεις 

 Δυνατότητα Διαφοροποίησης & Ειδίκευσης από τον Ανταγωνισμό 

 Προώθηση Στόχων Φορέα στο Πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Ανάπτυξη Δικτύου Επαφών & Πρόσβασης σε Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Επιβεβαίωση & Ενίσχυση της Εμπιστοσύνης & της Αξιοπιστίας με Συνεργαζόμενους ΟΤΑ 

 Εντοπισμός & Καταγραφή Νέων Αναγκών από Εκπροσώπους Φορέων ΟΤΑ 

 Ενδυνάμωση Σχέσεων με Φορείς ΟΤΑ 

 

 

Στο Παράρτημα που ακολουθεί, αναφέρονται αναλυτικά, τα ακόλουθα: 

 Κατόψεις Χώρου Κεντρικής Αίθουσας, Χώρου Συνεδρίου & Χώρου Περιπτέρου Εκθετών 

 Παροχές προς Χορηγούς ή Υποστηρικτές Συνεδρίου ανά Επίπεδο Συμβολής & Υποστήριξης 

 Έντυπο Συμμετοχής με Επιλογή Κατηγορίας ως Χορηγού ή Υποστηρικτή 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική πρόθεση σας & παραμένουμε στη διάθεση σας 

για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση. 

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση & συμμετοχή. 

 

 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης 
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» 

Ιωάννης Νικλήτσας 
Γενικός Διευθυντής 

Forum Training & Consulting 
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ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 & ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Εικόνα Γ: 
Τρισδιάστατη Μορφή Περιπτέρου Χορηγών 

2.50m x 2.50m x 1.50m 
 

Εικόνα Β: 

Κάτοψη Χώρου Επιστημονικού 

Συνεδρίου & Περιπτέρων Χορηγών 

 

Εικόνα Α: 

Κάτοψη Χώρου Κεντρικής Αίθουσας  

(Tae Kwon Do) 
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Παροχές προς Χορηγούς ή Υποστηρικτές Συνεδρίου 

ανά Επίπεδο Συμβολής & Υποστήριξης 

 

5ο Επίπεδο Συμβολής & Υποστήριξης: PLATINUM ΧΟΡΗΓΟΣ 

 Προβολή Λογότυπου της εταιρείας ανάλογου του επιπέδου της χορηγίας, σε banner που θα 

τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία στον κοινόχρηστο χώρο και στο χώρο διεξαγωγής των 

εργασιών του Συνεδρίου. 

 Προβολή Λογότυπου της εταιρείας σε banner Χορηγών Platinum, στην όπισθεν πλευρά από 

τους Ομιλητές. 

 Αναφορά της εταιρείας ως Platinum Χορηγός σε όλα τα Δελτία Τύπου, τα οποία θα σταλούν σε 

ΜΜΕ & Συνέδρους. 

 Αναφορά της εταιρείας σας ως Platinum Χορηγός σε προωθητικές ενέργειες μέσω Facebook 

και Internet / Site. 

 Τοποθέτηση των Εντύπων κάθε μορφής της εταιρείας σας σε ειδικό χώρο / τραπέζι σε Κεντρικό 

Σημείο του Συνεδρίου. 

 Προβολή του λογότυπου σας στο Ψηφιακό Έντυπο Χορηγών & Υποστηρικτών του Συνεδρίου. 

 Καταχώρηση σε Σαλόνι (δισέλιδη) στο Ψηφιακό Έντυπο Χορηγών & Υποστηρικτών του 

Συνεδρίου. 

 Διάσταση καταχώρησης Σελίδας 21 x 29,5 σε αρχείο pfd με υψηλή ανάλυση. 

 Προβολή του λογότυπου του Χορηγού σε ειδικό video, που θα έχει ετοιμαστεί και θα 

προβάλλεται κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Το video, θα αναρτηθεί στο κανάλι youtube της 

Forum Training & Consulting και του Κλεισθένη. 

 Απολογιστικό Δελτίο Τύπου με ευχαριστίες προς όλους τους Χορηγούς μετά την ολοκλήρωση 

του Επιστημονικού Συνεδρίου. 

 Διάθεση αίθουσας ως χωριστού χώρου για Β2Β συναντήσεις, οι οποίες θα διοργανώνονται με 

πρωτοβουλία του Χορηγού (η αίθουσα θα διατίθεται με κράτηση, βάση διαθεσιμότητας).  

 Ένα (1) περίπτερο (Εικόνα Γ) (2.50m x 2.50m x 1.50m) σε κεντρικό σημείο του χώρου των 

περιπτέρων του Επιστημονικού Συνεδρίου (Εικόνα Β), με ένα τραπέζι και δύο (2) καθίσματα. 

 Δυνατότητα τοποθέτησης τηλεόρασης 42’’ με επιδαπέδια βάση για την προβολή παρουσίασης 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών του φορέα σας. 

 Στο περίπτερο συμπεριλαμβάνονται: 

 αυτοκόλλητο ολόσωμο στην πλάτη του περιπτέρου, διάστασης 2,50m x 1,00m (βλ. Εικόνα Γ) 

 αυτοκόλλητο Logo στη μετώπη του περιπτέρου (βλ. Εικόνα Γ). 

 Ομιλία εκπροσώπου της εταιρείας σε Θεματικό Εργαστήριο του Επιστημονικού Συνεδρίου. 

 Δέκα (10) προσκλήσεις στο δείπνο ολοκλήρωσης του Επιστημονικού Συνεδρίου, για στελέχη ή 

συνεργάτες της εταιρείας σας. Κάθε εταιρεία / Platinum Χορηγός, θα έχει το δικό της τραπέζι 

με το λογότυπο της. Στο γεύμα θα προσκληθούν να συμμετέχουν Ομιλητές του Συνεδρίου και 

Σύνεδροι (Δήμαρχοι, Γενικοί Γραμματείς, Αντιδήμαρχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών κ.ά.). 

 

Αξία Συμμετοχής ως Platinum Χορηγός: 7.000€ + ΦΠΑ 
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4ο Επίπεδο Συμβολής & Υποστήριξης: GOLD ΧΟΡΗΓΟΣ 

 Προβολή Λογότυπου της εταιρείας ανάλογου του επιπέδου της χορηγίας, σε banner που θα 

τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία στον κοινόχρηστο χώρο και στο χώρο διεξαγωγής των 

εργασιών του Συνεδρίου. 

 Αναφορά της εταιρείας ως Gold Χορηγός σε όλα τα Δελτία Τύπου, τα οποία θα σταλούν σε 

ΜΜΕ & Συνέδρους. 

 Αναφορά της εταιρείας σας ως Gold Χορηγός σε προωθητικές ενέργειες μέσω Facebook και 

Internet / Site. 

 Τοποθέτηση των Εντύπων κάθε μορφής της εταιρείας σας σε ειδικό χώρο / τραπέζι σε Κεντρικό 

Σημείο του Συνεδρίου. 

 Τοποθέτηση υλικού στην τσάντα των Συνέδρων. 

 Προβολή του λογότυπου σας στο Ψηφιακό Έντυπο Χορηγών & Υποστηρικτών του Συνεδρίου. 

 Καταχώρηση σε Σαλόνι (δισέλιδη) στο Ψηφιακό Έντυπο Χορηγών & Υποστηρικτών του 

Συνεδρίου. 

 Διάσταση καταχώρησης Σελίδας 21 x 29,5 σε αρχείο pfd με υψηλή ανάλυση. 

 Προβολή του λογότυπου του Χορηγού σε ειδικό video, που θα έχει ετοιμαστεί και θα 

προβάλλεται κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Το video, θα αναρτηθεί στο κανάλι youtube της 

Forum Training & Consulting και του Κλεισθένη. 

 Απολογιστικό Δελτίο Τύπου με ευχαριστίες προς όλους τους Χορηγούς μετά την ολοκλήρωση 

του Επιστημονικού Συνεδρίου. 

 Διάθεση αίθουσας ως χωριστού χώρου για Β2Β συναντήσεις, οι οποίες θα διοργανώνονται με 

πρωτοβουλία του Χορηγού (η αίθουσα θα διατίθεται με κράτηση, βάση διαθεσιμότητας).  

 Ένα (1) περίπτερο (Εικόνα Γ) (2.50m x 2.50m x 1.50m) σε κεντρικό σημείο του χώρου των 

περιπτέρων του Επιστημονικού Συνεδρίου (Εικόνα Β), με ένα τραπέζι και δύο (2) καθίσματα. 

 Δυνατότητα τοποθέτησης τηλεόρασης 42’’ με επιδαπέδια βάση για την προβολή παρουσίασης 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών του φορέα σας. 

 Στο περίπτερο συμπεριλαμβάνονται: 

 αυτοκόλλητο ολόσωμο στην πλάτη του περιπτέρου, διάστασης 2,50m x 1,00m (βλ. Εικόνα Γ) 

 αυτοκόλλητο Logo στη μετώπη του περιπτέρου (βλ. Εικόνα Γ). 

 Ομιλία εκπροσώπου της εταιρείας σε Θεματικό Εργαστήριο του Επιστημονικού Συνεδρίου. 

 Δύο (2) προσκλήσεις στο δείπνο ολοκλήρωσης του Επιστημονικού Συνεδρίου, για στελέχη ή 

συνεργάτες της εταιρείας σας. Κάθε εταιρεία / Platinum Χορηγός, θα έχει το δικό της τραπέζι 

με το λογότυπο της. Στο γεύμα θα προσκληθούν να συμμετέχουν Ομιλητές του Συνεδρίου και 

Σύνεδροι (Δήμαρχοι, Γενικοί Γραμματείς, Αντιδήμαρχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών κ.ά.). 

 

Αξία Συμμετοχής ως Gold Χορηγός: 5.000€ + ΦΠΑ 

 

  



 
7 

 

 

 

 

3ο Επίπεδο Συμβολής & Υποστήριξης: SILVER ΧΟΡΗΓΟΣ 

 Προβολή Λογότυπου της εταιρείας ανάλογου του επιπέδου της χορηγίας, σε banner που θα 

τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία στον κοινόχρηστο χώρο και στο χώρο διεξαγωγής των 

εργασιών του Συνεδρίου. 

 Αναφορά της εταιρείας ως Silver Χορηγός σε όλα τα Δελτία Τύπου, τα οποία θα σταλούν σε 

ΜΜΕ & Συνέδρους. 

 Αναφορά της εταιρείας σας ως Silver Χορηγός σε προωθητικές ενέργειες μέσω Facebook και 

Internet / Site. 

 Τοποθέτηση των Εντύπων κάθε μορφής της εταιρείας σας σε ειδικό χώρο / τραπέζι σε Κεντρικό 

Σημείο του Συνεδρίου. 

 Τοποθέτηση υλικού στην τσάντα των Συνέδρων. 

 Προβολή του λογότυπου σας στο Ψηφιακό Έντυπο Χορηγών & Υποστηρικτών του Συνεδρίου. 

 Καταχώρηση ολοσέλιδη στο Ψηφιακό Έντυπο Χορηγών & Υποστηρικτών του Συνεδρίου. 

 Διάσταση καταχώρησης Σελίδας 21 x 29,5 σε αρχείο pfd με υψηλή ανάλυση. 

 Προβολή του λογότυπου του Χορηγού σε ειδικό video, που θα έχει ετοιμαστεί και θα 

προβάλλεται κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Το video, θα αναρτηθεί στο κανάλι youtube της 

Forum Training & Consulting και του Κλεισθένη. 

 Απολογιστικό Δελτίο Τύπου με ευχαριστίες προς όλους τους Χορηγούς μετά την ολοκλήρωση 

του Επιστημονικού Συνεδρίου. 

 Ένα (1) περίπτερο (Εικόνα Γ) (2.50m x 2.50m x 1.50m) περιμετρικά του χώρου των περιπτέρων 

(ζώνη Α, Β & Γ) του Επιστημονικού Συνεδρίου (Εικόνα Β), με ένα τραπέζι και δύο (2) καθίσματα. 

 

Σημείωση 1: Δυνατότητα τοποθέτησης τηλεόρασης 42’’ με επιδαπέδια βάση (με επιπλέον 

χρέωση 70,00€ με την πρόσθεση ΦΠΑ) για την προβολή παρουσίασης των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών του φορέα σας. 

Σημείωση 2: Στην περίπτωση που επιθυμείτε αυτοκόλλητο στην πλάτη του περιπτέρου και στη 

μετώπη (βλ. Εικόνα Γ), αυτό θα γίνει με χρέωση της δικής σας μακέτας και της εκτύπωσης της. 

 

Αξία Συμμετοχής ως Silver Χορηγός: 2.500€ + ΦΠΑ 
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2ο Επίπεδο Συμβολής & Υποστήριξης: COPPER ΧΟΡΗΓΟΣ 

 Προβολή Λογότυπου της εταιρείας ανάλογου του επιπέδου της χορηγίας, σε banner που θα 

τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία στον κοινόχρηστο χώρο και στο χώρο διεξαγωγής των 

εργασιών του Συνεδρίου. 

 Αναφορά της εταιρείας ως Copper Χορηγός σε όλα τα Δελτία Τύπου, τα οποία θα σταλούν σε 

ΜΜΕ & Συνέδρους. 

 Αναφορά της εταιρείας σας ως Copper Χορηγός σε προωθητικές ενέργειες μέσω Facebook και 

Internet / Site. 

 Τοποθέτηση των Εντύπων κάθε μορφής της εταιρείας σας σε ειδικό χώρο / τραπέζι σε Κεντρικό 

Σημείο του Συνεδρίου. 

 Τοποθέτηση υλικού στην τσάντα των Συνέδρων. 

 Προβολή του λογότυπου σας στο Ψηφιακό Έντυπο Χορηγών & Υποστηρικτών του Συνεδρίου. 

 Καταχώρηση Μισής Σελίδας (1/2) στο Ψηφιακό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

 Διάσταση καταχώρησης Μισής Σελίδας 10,5 x 14,75 σε αρχείο pfd με υψηλή ανάλυση. 

 Προβολή του λογότυπου του Χορηγού σε ειδικό video, που θα έχει ετοιμαστεί και θα 

προβάλλεται κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Το video, θα αναρτηθεί στο κανάλι youtube της 

Forum Training & Consulting και του Κλεισθένη. 

 Απολογιστικό Δελτίο Τύπου με ευχαριστίες προς όλους τους Χορηγούς μετά την ολοκλήρωση 

του Επιστημονικού Συνεδρίου. 

 

Αξία Συμμετοχής ως Copper Χορηγός: 1.000€ + ΦΠΑ 

 

 

 

1ο Επίπεδο Συμβολής & Υποστήριξης: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 Προβολή Λογότυπου της εταιρείας ανάλογου του επιπέδου της χορηγίας, σε banner που θα 

τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία στον κοινόχρηστο χώρο και στο χώρο διεξαγωγής των 

εργασιών του Συνεδρίου. 

 Αναφορά της εταιρείας ως Υποστηρικτής Συνεδρίου σε όλα τα Δελτία Τύπου, τα οποία θα 

σταλούν σε ΜΜΕ & Συνέδρους. 

 Αναφορά της εταιρείας σας ως Υποστηρικτής Συνεδρίου σε προωθητικές ενέργειες μέσω 

Facebook και Internet / Site. 

 Προβολή του λογότυπου σας στο Ψηφιακό Έντυπο Χορηγών & Υποστηρικτών του Συνεδρίου. 

 Απολογιστικό Δελτίο Τύπου με ευχαριστίες προς όλους τους Χορηγούς μετά την ολοκλήρωση 

του Επιστημονικού Συνεδρίου. 

 

Αξία Συμμετοχής ως Υποστηρικτής Συνεδρίου: 500€ + ΦΠΑ 
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Γενική Κάτοψη Εσωτερικού & Εξωτερικού 

Χώρου Tae Kwon Do  

(Tae Kwon Do) 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥ Ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ 

 

στο Επιστημονικό Συνέδριο 
 

«Πράσινη Μετάβαση & Κυκλική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» 

Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Tae Kwon Do – Παλαιό Φάληρο 

Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις – Θεματικά Εργαστήρια, Τετάρτη έως Σάββατο,24 & 27 Μαΐου 2023, 

Επιστημονικό Συνέδριο (Ολομέλεια), Παρασκευή 26  Μαΐου 2023 

Επωνυμία Εταιρείας/Φορέα 

 

 

Όνομα Υπεύθυνου 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Υπεύθυνου 

Σταθερό Κινητό 

  

Email  

Δραστηριότητα Φορέα/ 

Εταιρείας 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Επίσημα 

Στοιχεία Εταιρείας/Φορέα 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΤΚ – ΠΕΡΙΟΧΗ  

 

Αποδοχή Συμμετοχής ως Χορηγού ή Υποστηρικτή  

(Συμπληρώστε με Χ την επιλογή σας): 

Platinum Χορηγία: 7.000€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)  

Gold Χορηγία: 5.000€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)  

Silver Χορηγία: 2.500€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)  

Copper Χορηγία: Κόστος 1.000€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)  

Υποστηρικτής Συνεδρίου: Κόστος 500€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)  
 

Επώνυμο & Όνομα ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ιδιότητα: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Σφραγίδα & Υπογραφή:  
 
 
 
 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το Έντυπο Επιλογής & Αποδοχής Χορηγίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση: financial@forum-training.gr  

mailto:financial@forum-training.gr
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Η υποβολή του αιτήματος επιλογής για χορηγία ή υποστήριξη, συνοδεύεται και από μια 

προκαταβολή του 10% του αντίστοιχου επιπέδου έως τις 31 Μαρτίου 2023. 

 Η εξόφληση της συνολικής αξίας του ποσού της χορηγίας ή της υποστήριξης, σύμφωνα με την 

επιλογή σας, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Απριλίου 2023. 

 Η αποδοχή των αιτημάτων των χορηγιών ή της υποστήριξης υλοποιείται με σειρά 

προτεραιότητας χρονικής υποβολής του αιτήματος επιλογής για λόγους προγραμματισμού και 

αξιοπιστίας. 

 Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής από την πλευρά του χορηγού ή του υποστηρικτή, η 

αξία της χορηγίας δεν επιστρέφεται (προκαταβολή ή συνολικό ποσό). 

 Σε περίπτωση ματαίωσης του Συνεδρίου από τους Διοργανωτές, επιστρέφεται η αξία της 

χορηγίας ή υποστήριξης. 

 Σε περίπτωση αναβολής του Συνεδρίου, λόγω ανωτέρας βίας, οι Διοργανωτές δεσμεύονται με 

τους ίδιους όρους για τη συμμετοχή ή την υποστήριξη του φορέα. 

 

 

 

Δικαιούχος: Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ 

Ως αιτιολογία κατάθεσης συμπληρώνετε «Συνέδριο Tae Kwon Do» & την Επωνυμία του Φορέα σας 

 

 

Η αξία της χορηγίας θα καταβάλλεται στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς: 

ΕΘΝΙΚΗ: IBAN GR9301100810000008147001203 

ALPHA-BANK: IBAN GR7401401620162002002000956 

EUROBANK: IBAN GR0302606250000690200200334 

 

(Οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέσω e-banking επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα) 

 

 

Για κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τα επίπεδα χορηγιών ή/και την υποστήριξη, 

παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Χορηγιών του Επιστημονικού 

Συνεδρίου. 

 

Πληροφορίες: Πετροπούλου Αναστασία, τηλ. 213-0716375 & 374 

Ε-mail: financial@forum-training.gr 

 

mailto:j_niklitsas@forum-training.gr

