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ΔΑΠΑΝΗ

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει η Υπηρεσία μας για τα θέματα της κλιματικής
αλλαγής, όπως προκύπτουν από τις απαιτήσεις της Ελληνικής Προεδρίας το Α΄ εξάμηνο του
2014,
προγραμματίζεται
η
πραγματοποίηση
των
κάτωθι
ευρωπαϊκών
συναντήσεων/συνεδριάσεων στην Αθήνα:

1. 3-4 Απριλίου 2014: Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για θέματα μέσων εφαρμογής
(Expert Group on Means of Implementation (EGI)).
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων 119).
Αριθμός συμμετεχόντων: 35 άτομα
Ανάγκες συνεδρίασης:
•
•

Διάλειμμα καφέ (2 διαλείμματα την ημέρα)
Ελαφρύ Γεύμα την 1η ημέρα

Εκτιμώμενο συνολικό κόστος: 3.000 ευρώ

2. 23 Απριλίου 2014: Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για Περαιτέρω Δράση (Expert Group
on Further Action - EGFA)
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων 119)
Αριθμός συμμετεχόντων: 35 άτομα
Ανάγκες συνεδρίασης:
Διάλειμμα καφέ (2 διαλείμματα την ημέρα)

Εκτιμώμενο συνολικό κόστος: 1.050 ευρώ

3. 24-25 Απριλίου 2014: Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για θέματα Γεωργίας, Δασών και
Άλλων Χρήσεων Γης (Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU))
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό χώρο της Αθήνας.
Αριθμός συμμετεχόντων: 50 άτομα
Ανάγκες συνεδρίασης:
•
•

Αίθουσα συνεδριάσεων για 50 άτομα σε διάταξη Π
2 βοηθητικές αίθουσες για ομάδες εργασίας (χωρητικότητας 20 ατόμων)
Οι παραπάνω αίθουσες συνεδριάσεων θα συμπεριλαμβάνουν βασικό
οπτικοακουστικό
εξοπλισμό
(data
projector,
flip
chart,
οθόνη,
ηχεία/ενισχυτής/surround audio, laptop outlets), τεχνική υποστήριξη και ασύρματη
σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης, θα περιλαμβάνουν
μικροφωνική εγκατάσταση
στην κύρια αίθουσα με 18 μικρόφωνα.

•
•

Διάλειμμα καφέ (2 διαλείμματα την ημέρα)
Ελαφρύ γεύμα την 2η ημέρα

Εκτιμώμενο συνολικό κόστος: 6.000 ευρώ

4. 29-30 Απριλίου 2014: Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για θέματα προσαρμογής (Expert
Group on Adaptation (EGA))
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Αριθμός συμμετεχόντων: 35 άτομα
Ανάγκες συνεδρίασης:
•

Αίθουσα συνεδριάσεων για 35 άτομα σε διάταξη Π
Η παραπάνω αίθουσα συνεδριάσεων θα συμπεριλαμβάνει βασικό οπτικοακουστικό
εξοπλισμό (data projector, flip chart, οθόνη, ηχεία/ενισχυτής/surround audio, laptop
outlets), τεχνική υποστήριξη και ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης, θα
περιλαμβάνει μικροφωνική εγκατάσταση με 12 μικρόφωνα.

•
•

Διάλειμμα καφέ (2 διαλείμματα την ημέρα)
Ελαφρύ Γεύμα την 1η ημέρα

Εκτιμώμενο συνολικό κόστος: 4.500 ευρώ

5. 5 Μαΐου 2014: Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για θέματα μετριασμού της
κλιματικής αλλαγής (Expert Group on Means of Mitigation (EGMIT)).
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων 119).
Αριθμός συμμετεχόντων: 40 άτομα
Ανάγκες συνεδρίασης:
Διάλειμμα καφέ (2 διαλείμματα την ημέρα)

Εκτιμώμενο συνολικό κόστος: 1.200 ευρώ.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα προκύπτει εκτιμώμενο συνολικό κόστος: 15.750 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο Διευθυντής

Νικόλαος Μανάλης
Εσωτ. Διανομή
- Δ/νση ΕΑΡΘ
- ΓΕΔΕ
- Κ. Πελεκάση

